


,YIAGYAR C§ERKÉ§ 7,
xvll" fvF§tYAM. li_lo. §zÁFr

§LórlzÉT*§t Dt.;: §GÉ§u Évne z rrNcő.
ecvrs szÁt"t ÁRe :o rtltÉn

§7ERKESZT| l

DR" §zTRlLtcH PÁL
l9}ó. iUNlu§ l*l§

H§§jEL§1.1lK A Hó t-ÉN És ts-*x
cse rxszÁml*: 3 t,428

Haívan íilléri íizsíünk
aki az 1 ptngős Cserkész Daloskönyv legfrissebb kiaclását ingyen e|{agadja.

ínindent<in€k,
Kissé tréfásan hangzik, {rgy-e ? Ptdíg valabogy mégis igy van"
Sokan neru tuclják, hogy van a világon egy pcmpás könyvbesaerzési iehetöség : a }íagyar Cserkész liilércs kön.vv-

sorozata, §bben a kiatiásban évenként nógy könyv jelenik 61ig. Az t9S5*36. cserhészóvben I. és II" köi_t:tként a 3it§
oldalas IX-ik kiatlású Temesy Cserkészkönyv, IIt, kötetként a hírcs finn cserkészregény, Ltkko llir.igtö: Vitéz§égi ér,em, 

"
1\'" kőtetként a Cserkész Daloskönyv várva-várt {rj kötete k§rült kiadásra, Temesy Cserkészkönl,v ára 2,* pcrrgő.
Vitéá§égi érem ára 1.-.. pengő. flserkész Daloskönyv ára 1.* pengő.

Az egérz könyy§§rozal együít 4 helyett 2.{0 p§lt§ö,
Bbből * vak is láthatja, hogy ez e§yütt kevesebbe kerül, mintha l,alaki egyenkónt rnegvásárolná r:sak a Teruesyl

Ós a Yitézsógi Órmet összescn három pengóért. A csetkósz takarékos, nern fizet kótszer portót, teirirt vorrd le mindjárt
a lrárom prngiiből visszajáró 60 fillórt, kültlj, dtl azonnal, csatr 2,40_et ós lrri eeért elküIrljük Nekeri a T*nr+s3,t, a Vitóz-
ségi érmet és ajándékba a Daloskiinyvet.

_ Pontosan í8y jári el : Yásárolj a legközelebbi posIalrivatalbart 3 fillérórt, c§y pos[atakaréitpénztári csek,kbctízet{si
lapot és a }íagyar Cserkész 31.42B. siámú Ózámlájára-fízess be 2.4(i-et, A háttaprá- jól olvasható nevtinkön és lakcítrtun-
kön kivül csak ennyit írunk: ,,§{egrenclelem a íiliórcs könyvsorozatot". A tiáaóhivatal postaforrlullával kükli *rrrtek
e|]enében a 2,-* pengős Cserkilszkönyvst, az l".* pengős Vilézsógi órm*t és az !.-*- pengds l)aloskörll-vet,

P*§!,it! gt,glsabbaf, jrrtnak hozzá, ha a üserkószlrázban liifóltenek egy e|őíiztlési ívet és 2,40 ell*néten rös,tón
átveszik a Fillércs Köny,vsorr:lz;lttil,
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n§frl[{l.NAl{
a kitünö szomj csiilapító-
nali, egyetlen kuiacsból
sem szabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üdítő
és egó§z§éges i,taln
mel}" különö§en
hosszairb túráknál
nagy ellenállóké*
pe§séget Jröicsönöz.

*
Kizáróiagosarr lt oni nyetx*
anl,agokbó1 gyártja í1

rRAil[t H[l{RIl{ FIAI nr.
nag_r,kani,zsai és mo§oll-
szentjánosi ha zai gl,áraib arr

;::]:..,. \§§§É
iÍrr',t..rtt lttyrrr*
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Hogy tiszta égben ramraggogtad
Boldogsdgos keggelmedet,- - -

s azúras-kék azűz kupatában
Lebeghelem az életet.
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A nap hanyatlik, kél az este,
Liltis a kék menagboltozat,
Lankad a $éI hullámverése.
ÁImosod,ik, ernged, apad. '

De í.n íeszüll altorlaszárruiam .f
Mindei kls habra ráoeleá, r
Ila szellő rezdül, lég ha mozdut
Szóllok, küg'dök, emclkedem,

Ne még ! Ne még ! Azért se ! Nem ilg !

A szél, a szln, az illal-púta,
A rézstlt szdlló sugarak',

Qtrkózni, szú]lni, |ennlebeglti !
Es nézni, míg leheí,
A nap kíom[ó lzít]e-oére
Hogg |esti meg a |elleget,

Az drnuak lassú toloai-léote
Eogg oíon a dombotilŐtoÍ,
sdrqából kékbe. maid homóluba
Hogg süllged át etá6, halotri

Remén
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,an ló F glgan dlúga
ttdp minden su.gúra
szép az, ami -oan 
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A parancsuoksági táborrész egy_
szeru kapuJa

( Batla |ela.)

Le t}!i"vel 1gngeri crcrkffi 
;(i9,:ti

Báolász cst,l,készek kupujIr- 
( Rulla jelt,, )

i.rrrg5el láiiofi liilpu,

TAa(}R, I{,ApUI§,
A tábor mil}rerr§égének, & tábor éIetónek bélyegét maghrr

hordja a tábor minelen ópítménye, ktilönösen és elsősorbarr
pedig a táborkapu. Amikor a táborépíté§ §Orán a mindennapi
életsziikséglet fenttartásáhoa szükséges építmónyek elké-
szültek, amikol a táborépítés befejezés clőtt áll, egyik
utolsó atkotásként a maga§ba emelkedik a táborkapu.
A táborépítés bef.ejező munkájaként táborrrnk les-
ügyesebbkezű tagjai, akik a f*faragás, a míívé§zí alkotás
leghivatottabb képviselői körünkben, bemut atják remekbe
készült alkotásukat. És félnapos, vagy még hosszabb irleig
tartó munkáiuk eredményeként az egész tábor szeme előtt
felemelkedik a földön összeácsolt tábotkaptt. Most órvénye-
sül csak igazán a művészien szép íormája, arányosméretei.
És beleilteszkedikasátorr,ároskörnyezetébe. Mert a rnilvészien
összeállított táborkapu magánviseli a tábor lelkét, jellegét.

A rnűvészi ízléssel épített táborkapunak jellegzetességc,
hagy alkalmazkodik a tdbor körngezetéhez. Ugyanaz a c§apat
más táborkaput fog építeni, ha erdei táborba megy és mást,
ha olyan helyen táborozik, ahol a kapu építéshez szükséges
faanyag nem áll oly nagy mennyiségben a táborépítők
rendelkezésére. Más kaput íogunk építeni a hegyvidéki
táborban és mást az alíöleliben. Más táborkaput éptt ugyan*
azon a helyeu egy diákcsapat és rnásfajtát a tanoncokból
álló tábor, Más kapu illik a kiscserkész tanyához is.

Á szép táborkapu boleíUeszkedik a tábor környezetóbe
ós annak m{ívészi összhangját csak folrozza. Az egyszerű;
minden diszítés nétküti parancsnoksági tá}orrész kapuja-
ként a legmegfelelőbb az egyszerű, sima fenyőágakból
összeállított kapu. A báuyász cserkészek tábora előtt na.gyorr
alkalornszerű a kalapácspárokat utánzó dísaítésű kapu.

A táborkapu legyen eélszerű és mínél többet kiíeisző,
A eélseer{í és kifejező táborkapunak jellemző példája volt
a lengyel jamboreen a magyar kontingens hatodík rajának
egy stilizált 6-ost ábrázoló kapuja. Ez a kapu amellett,
hogy megielólte a raj számát is, ízléses összcállításával
minden látogató tetszését megnyerte.

A természeti adottságok ügyes kihasználását és a
cserkészleleményességet nagyon kiíejezően §zem]éltetí a
fatörzsből és az élőfából összeállitott kapu. Egy csonka
fatörzs és g közelében Iévő ferde növésií élőfa ügyes össze-
hozásából művészi ízlésű, cserkészleleményességgel mcgépít€tt
és a környezetbe nagyszerűen beilleszkedő táborkapu készült.

A tábor faragóművészének nagy tudásáról ésügyessé-
géről tanuskodík a fenyőfákból faragott várkalruszerű
táborkapu, Hasonló érdekességgel bír a két böralak{r össze-
fogott ágakból összeerősített hatalmas méretű kapu.

Á tábor milyenségének legiellemzőbb kifejezője a vizi.
cserkészek polipos-brlváros és halász eszközökkel díszített
kapuja, valamint a bányászcserkészek kalapácspfuokból
összeátlított kapuja és kedtése.

A tábori élet mese-világát igen kifejezően juttatia
érvónyre a wilnoi l3-asok sárkányfejes, fenyőágakból óriási
művészettel összeállított kapuja és kerítése.

A táborkapu a legszembeötlőbb küejezője a tábor
lelkének. Kószítsünk elóre terveket. Használjuk fel a tábor-
helyen tatálható anyagokat. Ebbőt készítsük el a tábor*
kaput. Igy a táborkapdnk szép, művészi. Igy büszkén tekint-
hetünk rá és boldog büszkesóggel rögzödik képe lelkünkbc

Lengyel tábori kapu a tábor utáni időkre is. Balla Dezső Lellgyel tábori kapu

oL



JÖ NYARATI
Jó nyarat kíván a Magyar Cserkész minden olvasó;ának.
A kis cserkésznek jó tanyázást és sok játékot, a cserkésznek

üdítő táborozást és élménydús kirándulásokat, a vízicserkésznek
hosszú trjrát és szép időt, a repülőknek pedig jó szelet és meleg
napsütést.

ltt a nyár, itt a gyürnölcsérós ideje. A fák és növények
rnost formázzák éivezetes gyümölccsé és tápláló maggá egy éves
készü|ődésü ket.

A cserkészre nézve a nyár egy éves erőgy"űjtésének termő
ideje. Amire egy éven keresztűl készült, amit egy éven keresztüÍ
tanult, most korlátok nélkül csinálhatja: kirándulhat, táborozhat
és kedvére furhat-faraghat,

készülésben, Most kényrele n tőled
szeptemberben jelenik meg újra.

A Magyar Cserkész egy éven keresztül segített ebben a

búcsúzni kedves olvasó. Nyáron keresztül ő is vakációt tart,

Egy éven keresztűl ismét összeforrt lelkes és hatalmas olvasótáborával a Magyar Cserkész. Csak
két hónaPra búcsúzunk és mégis fáj az elválás. De szeptemberben annál nagyobb lesz az öröm, ha
isrnét találkozunk.

JÓ nYarat kér a JÓistentői minden olvasója részére a mö§t búcsúzó é§ §zeptemberben rijra
bekopogtaló

MAGYAR CSER KÉSZ

Fiú vagyok, nem pólyásbaba,
van hál'lstennek erős kezem, lábam, jó szemem, fülem, sót állítólag
némi sütniva|ó is akad a kobakomban. §lhatároztam, hogy mindezeket
erősen használom maid a táborban. Következőképpen:

Az óbresztő kürtszó talpra ugraszt. Ásítás, nyujtózkodás nincs

Nógatást nem várok. A cipőm szempillantás ala(t a lábamon van, U3rorn

a sátor elé és belekacagok a napsugárba.

1 A reggeli torna engem erősít, nem a napostisztet. Tehát szívesen.

€rősen, ruganyo§an végzem"

A tísrtálkodáe és sátortakarítás minden perce drága, mert a

rnagamíaita ember ió munkát vége: és szeret másokon is se3íteni,
Hiacam egy§z€r sem pirul az örs !

A rőzsegyüitésnél én hozom a legnagyobb hatmot. Termé§zet§en
L,sr úvolabbra kell mennem, deiszen a harmatos íüvön iáték a íutás.
t.,-*,.r és korhadt ágakkal nem képmutatóskodom: csak Jó íát teszek
a -J:.i.- Yegíelelő hosszriságra tördel€m s a kukta kezoügyébe, rendbe
rilrtp_ Y:rrad a ábortúzhöz is, Nem érdekel, ha más rosrzabbul
c!íE3ia

A rrrn:llgyott szerszámok rám várnak, de nem hiába. A helyükre
crsr*ql ólr* lgt ezzál védem a köevagyont és kímélem a tábor-

Pafan§rEr. er:a: rdegeit

}.lcfi! t]irá...:. Fc6y a tábordísrlt& ,,megöregedjék !'' A hervadt

virág helyébe új kerül. Aszétrúgott kavicsok helyre mennek. A petyhüdt

madzagok kifeszülnek.

Sólyomszemmel ügyelek a tábor tisztaságára. Hegyesre íaragott
páliikámmal szíven döíök minden prpírszemetet és a konyhára csem-
y'eszem. És a markomba kuncogok, ha a tábort ellenőrzó bácsi ,,jóleső
tisztaságról" beszél .. .

Étkezések elótt kutyafuttában végignézem az asztalunkat és

mindenféle étvágyrontó dolgot a kijelölt helyre távoztatok. Yiszont
a tisztára mosott beíőttes üvegben néhány szál íriss virág akad.

Csak üresíejű ember unatkozik ! Amíg bicska, írderab, könyv,
erdó, virág, labda van a világon, addig az unalom ngm íog ki raitam.

De még az örsömön se. lgaz, hogy napló- és levélírásban nincs hátra-
lékom,

látékba, énekbe beleviszem minden tehetségemet.

Lcfuyás uán nincs több beszédem. Akkor sem, ha a többiek
muriznak vagy kicsúfolnak érte. llyenkor ez otthoniakra gondolok "

es a ió lstenre, aki a csillagok íölött virra§zt.

Jószíwel me8tartom a tábori szabályzatot ér a Törvényt,
Nem azért, mert ,rrtréber" vagyok, hanem mert beegütct
stavamra megigér,tem.

Kcrekes Andrle, crerkész.
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lffi§lfuünn Fffi A ,i"ffi^. 
i#ffi-* ;;;;:::,,,4 lÍ , 4rr;"7' 1 t 7,r*t:€ jon itthon. hu;l

Az EGYÍ]\I FEí.-
l i ,l,öla'rltadal **e: t sznRnrí:sntl_\ -__"_-"?,r---,

.l &§§r",,"*";*-, 
-bármikor 

tudjáJi
{i\L A§YTAB{|RRA !m? 'ffi#-tr ffiij'l,**t,]: __, flt§ I llarr{rrrrt.fl J*la^;h!.§,.. 1-**, |a.a,*l/*, ü. <lal, a másik ]e_

r, aa;.^,La-áu oi,t,nán8) ' , , gyen az őrslezt-

rnrn És r§nyxÉr,nzT§ i B§Lny nÉnns i W*_" -' iT:iY:í? Ll§,iji"l3í;#::;
,l *.,**-!a; *q,ral, *o***,?Á&. afelszerelésedet. a

{ {1**4.$*n*al*i* "*!.li.tÉo*-li harmarlikaí pedig
t, k:.:"y ', 

, i (ru,ár;- '' l].,, te tartsd ineg,
y'*,./eáei,a**sl*áa,1 ,l ,,§*4**. " ,, l, , 1691: töhbszőr (d't
l,:z-har í 4 -rhi- küiönirserr alábor
-í W,é**á"* & +*Á4, végérr) leltároz-., L, ,l-í*,.*a*, é*éa**o.da., . haisáÍ. A :t pél_

Gyíl: szöketí ís ttglil ira:tríiÁ," dányt könnl.en e1_

l}atak parlon Á,urc.rúltiDd (íz nureng, kószí._l'eterl nrásolópapírra', F,ontos, hogy az részletes és

í:'i|trge lüttl1szd mcs$ltl csettg, igen peintos l*gytln.
Ntiruí az erdő mí.reáric udr aúahenl" TöBB§ZöR §OMA§oLJ Bí

f,§ Kr a rrÁrrzsÁKoDB.\

"-,.iJ;:"x#':"i'x#Tl.iffiffi;:o1',:T''',§:M^11,"*|:u,u:'o,*,Ín:nlrnegy. Képzelri, rnilyen rett€netesrlalmunkba,arrriállanrunkba"al'iiborba,rönít,Seel.t.tnúnk*-&tfrMffi:;il;;';i;;.ulu.,,u"no,,_ &b
rrrár egyiitt, fútyiilni a rigókkal. e6.yiitt. rlalr:lni a pae§irtí,}- ffi lllrre kellene bosszankr.ldtrod azon, hog1,
val, mosolyogni a *eggeli naptórryberr. Nent hiába rnrrntlja ffirJ.'ffiffi a felszerelésetl selrogy §e akar
a nóta is : ,,táIrortran, sát,;rban jaj de jó a tlyár !óí Jti bizony, iu|;ffi' '' 

l*'$§ffi a hátizsáklra férni. ügyelj, hog_l,,

<le rnóg nrilyen jó ! Kiilöniisen akkor, ha lelkiisrrreretes ffi{, 3}Ár.; a gYakotlásnál is hell'esen járj *l,

munkávai készüJsz rá. pajtás, ne csati álrnoelozzátr a iáborrót, MÍ,''i'r§t{* tehát a. tartal1\,.ciYt} ne 
^}*:lmindenáron a hátirószhez g"lnöntö-

ne csak gondolj arra, hanenl készülj is rá. A cserkésztálro, &;_t$k;l, _.,.d szölni, a fényképezőgópedet perlig
aterenrtés,azál1arnalliotásviIága,nrárpedig,lraebbeffinerakdahátizsáklega1jába'
minelen edzós, íelkóseültség nélkül cseppenünk bele, igen-

KtiI,At;soDÍgenfogurrk.csa1atkeizniatáborban.AtábormindenkitEE['bilrliszx,tr,rraro
ategliisebbtőlalegnagyr:trbigprótraeléáltít"Akeményfiúrcil".EÁr'r'nrornau
megálljaaprir}láLésnlégalegnagyobbnehózségekkeIisffi:'iELDGyaN
m:egküzd,nem1anliatl,hanettltiirtetelöreamagasságokFr...;.l;.*t,J§.''tKü1öniisena
fe!é.}'1égnerrrkéső1KeményakaratlaIfo8járnunkáhtlzG.í-.:\§§"..'l..,...Udugójátpróbáldki,pontosan illik-e
és késeütj fel testileg, lelkiteg a táborra, Itt akar se$tségedre ,:1 jil ; üí;.. szájához,
lenniazalanlinélrárr1'.!ót,anács,lrogykdpzeltcserkészként|rrerntlolros-e?A

kulacsot ajánlatosvárd az indu]ás pillanatál" ;;; ;ü;i--J;
§IINt}li§ liEt,§zn-
nlir,É§r TÁítclA_
DAT LÁsD El, A
l§§vED KEZ.DŐ_
BnTÜIv§L
Písta nem fogja a
fogkefédet az övé-
vel összeté,veszteni,
Gyrrri a rnosako-
dáskor nent fogja
á te törölkijződet

alaposan ízódával, kinrosrri" A dugót pedig egy zsineggel
erősílscl a kulacsod nyakáhrrz. yaglr xP".rrójához.

lrasználrTi. Kérd meg éttesanyárlat, hugocskátlrrt, h,ogy a
névjelzésedet lrínrezae be a ruháidba, íelrérnentüdbe, móg-
hoziá elég feltűnö,helyen ds megfelelő (2--,3 cm_es) nagyság*
ban" Ha a csapatban számrendszer van, úgy a részetlre
kiosz.tott egyéni seám kerül nrirrden felszerelési tárgyadra.
Kész számtik ós nóvjelzós*k rövidáru kereokedésekbtn
késaen ís kaphatók.

F§I§z§§üLÉ§§n§T g*s NAP-
pAL Az INDULÁ§ §r.{iTT C§o-
MA{iüLD BE

NIozgótá-borba, kiránduIásra
csalt lrátizsákba csonragolsz, na§y-
táborba azonbarr ajánlatos utazó-
táskát, kosarat is nragaddal vin-
ned. A 3 trétre való egyéni ftl-
szerelésed nehezen férne el a
hátizsákban. Csomagold hát be
néhány: nappal az indulás előtt
a tás.kába szánt felszerelésetlet,
íg.v jó előre ki ís próbálhatod a
s{rlyát. nerrr tíllnehéz-e, nem kelle-
ne-e esetleg valanrit idehaza
hagynod.
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§í}ZE§l} M]l{il}l* ,l itáTru§Á§
H$Rli,{§ÁI{§

No rijs{clketlj lchit a {ol_vt>,

són vúglgsútriini a jól nrq$Lirrfiiill
hátirsáktirjtli1. Eicinte r,:sak a fel-
szerelós Íl, ré.zét raktl bele" lrrajrl
aa c§{éSz lirenrt§iséggei edzz*tJ.

m&§á(l. \errr baj, hn egy kicsii
fül is iiiri a váIlatl" *litnil ;!oi:btn
birr:l! n:aj,J a i;ilrl:,rtiat, lüe{l !].

nt*zgtlt:i irorirarr.

üY.{KOffOl.r §í:l"üÁN} Á
FőzÉsBti§

Kérd rrx;g érlesanyárl*t. en.-
gedjen lrúhányszrrr a korl1,,Irirtr

,,segiteni". li{ttkkislctldás liöeirt,lr
sok íöztisi fi:5ást olt,anrrllraísz"
Állanrlóan rryitva l*43,*n il szt-:ttrerj
s ne sz$§yeld ru*gleiri{ezrti, lrl:g_v
a ,,rántáslrrrz lridcg- vogy tlr*,ltlg-
vizot koll iintr:ni ?" Nerrt ártr,. llll
m*§t.anui{ral, itogy nt*l"vik óielhcz
milyen i,[izelés kt:Jl. rrrclyekirca
kell rnár rr főzés elejdn a .!|íi-cjafí,|-

tenni, trrel3,ekhcz a v$gén ?

NYl?{rm A§LAKftíÁL ;lL{]§J
És tn*,*rlűllzx,{ TÁ§{,}Itl
PüKRÓilüt}l_}Át.

Ha esrrkolt, allla.kú szr.r!l;'rllril
heri,ilsz lr tálrorlrlt. igrlt kirltrtr t,tt

mtghüllrt:tsz az ÉijcI kistt liul,iir
sátorbarr. 1-)e }ta ltr:zzászirksz a
nvitott ablak nlelletti alváshtlz,
nern kell rnajil a szonrszétirlelnál
ta}iaróért rimánkodrti. Atttíg itt-
hotr vag;,,-, mindig a ragyogó haj-
nali pirkadat óbresszen, nc pedig
az édesanyÁd: ,,kelj fel Jancsi"
nógatása.

nalrÉKlü Hm§§ vIzIl§N
Mo§AK{}DJ

Nelrr sopánkoriol rnajcl *t

táborban, hogy ,,juuj, de hitleg ez
a patakvíz, majd meg fag_v a
kezem, alcDtll l" Bőröd még iti-
lron hozzáedződik az üdítő hideg
vizhez, a táborban pedig nár való-
sággat vág_vórlol a felfrissitö pa-
tak, forrásvla után. Nem árt,
ha kefével, sziyacc§al jó vörösrtl
dörzsölórt nragad §. rno§aküdils-
kor,

Tü}r§Áx§ Mll§,[|[i§ nAr A
§§í,Hlits]§ UTÁn*.

&íóghozxá ne rr {sukcít., ha-

t}tm a kitárl, n5,i!ott ablaklr;il.

Yégy lragy lúl*gzeiekct, rnozgasd

ffi€s ffiirrden t.agtlrlat, ntindefi

eg;l*s tcstrészedei,, lriirgt':n" gy*r,

san inoerrgj a táliorlriitl, ttkkoi:

maj{r }ieíll ltsa jecimlriaa{!"

A Kfru§l}fi?, íiItfiiüttt} Á
KHMÉNY MtjNKÁlrOy,

ir{o, ne ijcrlj lrleg, tteltl kell
egé§u n€r}i {fÍrds:t rllned, lliti' r:;ifi-
§üdo vr}§y t;rlírrt rr kerl*t
felásntid. l}tlhtrgy, trlintl(lsszr: cs*tt
nlértdklel,§§err végezz ol_rlarr rnttn*
kát, ;itni hoeeásxoklrr,tj* a kezetl
a fi€lliJícbb lnurtkához, {{}lli
mqg|isl]].dnyíli a b{i,riirlet," ].{t{xdsre,
t,le díszll*k is igcn jti a tlrag.v*ros.
székc1_1,* faragá,soli: iirlszitése. §oll
rrrinlírt t,irlrilsa erl"e rr 'i'álrilropirsi
liiirryvbe n. I,{rr hiizxliszolii]i, í1

liez*cl ar ilyen rrturrká}ttlr, istrttl-
retlt:tr v:ila.lrri lesz cl{iLt.*t} ;r viz-
heil_r"ag.

§züK1]Á§!} A
LÁ$Aft,{,l, it
TÁ}t$rtr
ilrr{ír}rtfifi

Napotlkórrt-
10.*-t i; percig sti*
tdlj hcnn*. l{iilir-
nösen akkor t,etlti
eat, h{r új t cip§d.
Persze aIallr.rsan

,vialratlanítsti, lre olrrjjlll, czáltal * biire is rrtcgpultul ús a
nxrgrepedóstt1l, kiseáradástó} is rnegóvotl. Á|taláhau arra
ügyclj, }rogy a cipíid inká}rb eg1, keveset hő, ntin| sziili
legycn, az.által eik*rülijd a kellr:rri.etlen feltiirésektt,

hi§ *,§L§JT§[} lií, A LI LKr:n§T I§ l{t.iiKír§utTüNr
TÁ§$tttrÁ

'l]űze lri rtragiitl *l* l;il:,tlri célt, olvasgasl-i it ,,'l'áboroeitrsi
I(iinyvet". Késztilj l|tl} ri sz"eréc5,sdgre, kitarl,ásla, ax alt*ill"
tnazkorlásra, q. ]irisetusi srercl.el. 6Jyakrrrlirsárn.

I(érdri tiz lsttn :itgil.ségét :r l;1boronásorjl,ttlz s trrt54lli-

dod. nerlr hiátl* leti.e.! irzl.

§ínyeí

!::,í:1:(\[loIl.

l::-, burótsagtrsarr rrinle küs:öntőllik u ,,Jt} ntattkei{ /" kli percze iósztuuel uiszotlo:tuk c itr;s;ö?lllsl, csttÁ, ttrolr hőkkentli"ttlt
;:i; r$sen, hogy kalauzakJ l.t:sílérünk ngrrr /i0ss$ttí rtls*;c,

_\!eg i*Áaggarázta, íw;try mitlrl: ,,(}stttlu, ltogg rnost kíuétde*en jrdszöníeli ! Níert q í]itik-urük dltalúbax lerttllrlc* }rtt-
l-1tjfu:rl. s:egéngehb ipurasfiúkat és nem uíszonolztlk rr ltrr"*,görríésrinkeí. Mast uztúrt mi.sem i,os:ontin& rldri,ir J"

l.*ieü az útlám ! |lgesmí nóIuttk nem |ottlttlhttlna elli" De htit lehetséges az, ltogy ualaki luté.zzt: tt ltu{tltlgtlllll Mugg*r,
Qrsz!.igéF; lrsli tre!íuel, ttgyességéuel dolgozó iiuta! muttkti.rí csa/r azért, mer,t Őt ar upja magüsabh lslcolrjáa júrut-htlliu!

f{ts:irn. ítogg abbuzt a uárosban sint:s egészeu tgg é.s testuérem tsak sótéten lálolt. De eserkúszrk Á'ü;óíl" qlriA'ltt:lt 4, ltir,
r,érrgiiA- t sr'. m1q 1,iletlenüt stm srabadna ilyesminek eíő|arduln.ia, Xattúcs K"útdtg,

782. íí. v." Porosalti.
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r\ kez+ihen ostornyil, darlrb kis kés

l.

-4 határ}:an, túl a t*rnrőfölr1,*ken, konoku! ísm,étlőtlő
tlg_y*{o§má donrlrcktin rie}elt a gulya" Á dombrrcskák aljában
-* ezek a rltrnrlroi* sutirkérc lakulta}, a nap pergőlüzétől *-
aőld rétet önt{izött egy düsvizű ctec§kt, rie.ln tudta
a nyár kiapaaetani, §eleltapastam ír z§ümbékokba. cipőnrbe
lrefotyl & ví2, bolündmódra vigigrohautam búnne; ez jól
esell" Nyolcóves vclitam, §ze§}*m tükrón láttaln apánt
hátracsapott varlászkalapját, }rúsz év eltnosódctt áz agya}R-
ban, kiesett az enrlékez+tcmból; kis hátiesákom szíjának
§zagát dreztenr . " " már a <l$§lbon láttanr rrreg a mát, a
trluszonnyo}c dv*m+t, ezcrki]r:ncseázharnlincötöt , . . Jól van,
ez is szóp, tücskök harrgversenyzenrrkara csipkézett, liókák
br{rgóztalt, ltolompeselió &§ofigott s áthasított rajtuk éles*rr.
visítón a puli,kutyák zsivqia.

&{ár ro]rantak is íelérn" K!§, torzsa§zőrű, feketeszürke,
lregyesfülű, hcg:yesfogrl állatok. Mi lesz itt ? Egy fütty
iassaója visszarántotta őket, kerlvetlenúl krrllogtak el, én.

utánirk. Ocla is vtuettek szópen a krrn,ylrótroz. Nem is
kunylró toit, valóságrrs vikendhírz, a partbe vágva, belül
kóriilfrrLóiiliíkével, }rát{ilatetőn lyuk, amin a gulyát szern-
mel lehet taíta}ii. !}elópek.

-* Jónapot.
*- !Irőt, egészsílget. (Itl íg}t köszönnek.}
(Á kezélren vőrös ost.r:lrnyél, darab kis ké*.}
**- F'arag ?
:* Igen ! 'fcssék teülni,
A kinti firrrózuhan3}rerz kúp*st ití jó hűs van. Leülölr.

Egy itir:ig cserrrl. nózegetjük egy,rnrlst.
Csr:nrl"

- Iiijót,t,em megndeni, hogyan far;rg. Á íelesóge
montlta, hogy itt ta,lálom"

'- }lát lehct" Igy" lJvvel a kis bir:sakkal" l-assarr megy,
tnert az álla| ui,árr ltell nózni.

ídeartja a megk,eztl*tt ostornye}ct.
Nézem, forgatotn, ]átonr a kezdést, az egósz szigorít

:trérl a:ii beosztását, kö ri'k, öv*ii gyiiriij tit, lrálók pókhátój át,
motívurnok clsíráí:lól indulásírt" 'Nern istneretltn rlolog ez
,nékex, lrultzeum<rkban sokai lát{aln, r}t srü!.ekti még nem.

.[gy,, *ltogy a ke;r is szii]etik: az trgészről á rész]c.lrt,, ;l szlii-
tézisről az analízisrt:, álomból a valóságra n3,ílni : ez éril:kri.
ez a mü§nJiilatkuzária az alkotil *riinek.

}iézetrr az eniLrcrt, I,lot*át}t lst-ván tehenes. j{;- -_i:
éves. Ntigy g_verrrrek ap.!a. §g1, negbalt" eg1,, férjnéi .,,an,

ennek az ura a kondá§ ; au a§§zonv .lroi az uránál. iiol az
apjánál segít, tcrelrri, iiót íia, sg}"azor] arr:Ok 92 apá\,al :

frrliri haj, nagy fülek, krik szemek, kettéoszlott á1l. Dt az
apjuk arcárr a ránc több, az övékén a piross§g" IJorr,áth
István telrt"*es, f)urlar község, zirci járás, \'c-szprém me€T t,
§Iag5iararszág, 1935. A szern*k m$g itt. az árn_l,ékban i-.

ijsszelrúzótltlak, tnintlra a nap ereje ezt az össztlr{rzódásl
ránrerevilet.te yr;lrr& i hatáltalan *söntl, sz]3lrrii nvtIgi]-
trlm, az arcon. Engenr nóe, clrl rninllra ireie]é iátnz-:. Ktzt:
n&gy. c§ont,o§, rrrrinkábarr durl.ult, biitykösőri,i.,ir'rl}-os
kóz. Illr,ész benne az egyíisl-ű szer§záxl, a valahtll talált
rclssz bicsnk; c§ak a pilitlgája heg5,tl viiian eló, rnint va}ami
kis btl*zrrrkálryo§ yaráfir,lóbot, ameiyik vonalhangvcr-
senyt, voualjátfkot dir,igál.

1í.

Erriekelt, lrogv*n óbyecll fel bt,rrire a faragóműr,ész.
rni lökte nrr:g először { ]iczét" htlgy aüirrsson, § }togy könnl,eb-
ben ntr:njcn a beszétl, fit}*&nt is tnunkának láttam, clkezd-
tem rajzoini,

Ö mcg, rrrint ahogy rrtegered a csentles ősei eső, J:eszélni
kezdett :

-... Nem rninttig voltafi} 1iá*etorcrlrber, g,yerekkorom-
ban pászt.orkocitaur, rrztán r:sclétl le tlern, kocriis, iréres,
urattalornbart. Hogy a cselé(lsorlrfil kieste,nr, írjra pásztor-
;ágra jutt-rttam, pá§ztOr{imrlernik va§ idejfi f*rragcsl'tliti.
Láttam e5yik komárrkrrál o*torny*}ct, dc az *szletgályozrrtt
volt, a köeepérr egy gomb ; cz turgtetsztltl" {ioirtloliagr.
én is f*iragrlk i}ytn grrtnbt:lt; btlf+t" Jrisa*tt gvr:rtk'koromil:irt

',,j "4,,|. _

)q,W

Allt i§ néZte a íenyes ny*l§t
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i:iagics;l.:illn. §ri, kilaragt:rm a l)*l_öi" §linrti*l- is rir, rlt: igv
i:rrt ít,t, zi,t1. i;'ofgatt&rli, ntirl.gtltlent, hl)g! i:il'|ázni ktll*nl,
3r,iiriii j,,lli]ltnt a grxtlr :liii. fí}{]8 ftjlrl i.. .{kklil igy ni,
tJlt(!tatjil i rrrég r:gy sy{lrűt, tlc: t]z §zl'lllsi:bl,. crrí hál,r) gvii1,1,
itllliilr:irriz frrrni/tra. ls,r ,ítztán i)§.\ ,

5Z(,l1,1. ii.i§zt,í1 lett §u irstorlrl,ól, Ez rr;l,:
i tl i"zli i, ilt, trtÉg br,,le,lrtlevág1;1111 li ,,ii -

lltilli. rlt nlajd i{}bl,i lesz a, millrili. -\
ii}.i\i}r l!i,élr{, lrtá? virágat {ürll!i lil,-l.
i1_1,cl lri. írg*sv.irágtlt, lcve}rsr_lt. lTll-g 1t

ttt,l,tll'ttlt, is belevóslertt. íi,,rl;itlr
]rlr;itl (,7.(,rl(ilcll(,,llii;11111,pli1;,,,,g,,. Itt
}li, fi'i§t., a tir:r,* ki!riil, trirqvt;rr kivt,s-
tctrt. t.zt. ki{jnljiik íl'lotnlrta]. (.inkt*
ólrrrrtnr;ll, {,l* §z lt{|nl rnlnrlig sikerüi , . .

Aet,litt ttriir hiltál is §zi,íi.tti,l1,1 v(}ini-i^
igtltt, drl }trrg.valr. rl blk:: lrtr:i áii rntlg,
}tclg"t ari ,iiírre r.i1'r|t,ilg}li. .\kkrlr glr.n-
tlrritlltt" h;i r,irligot Jtlrtt íejbiil, hiii.lt
is }*llilt, 1,rlisrlilrt is. krrtl,át, ii" l.)r:
n{i§y lt,ji: ]t,t,l :i 1,,:isziornak, itl t;rtl.
il}ulnt.i* : ;i krrrili:is kiiztpetítjún iiir-
befut<i ttil:zii|t.,rt a irika á!1, lrus*r {tljr1!
tll(l'ili(.,l'{,ríiítjir, liLi.szi]i gviiríís §zt,ttlt,-
giilrtlr!rsziir,{i hüll}]oiia, tágrrló r,lrrljlil;i. ;\ LLlil lr riiüíirik i

ti p'tsrtiit, ltr-ugtlritirrr áll. ktlzrj};l"lt l!llr1 , ,\ 1l;isztot, lcjt,
tti;r5lt:g triigl,, dc irzrirl -- , lir;ri-:iilr i:i.,-iitt t,zt lictli tut,lja.,
c§aii á ktzt iudja" ,. -. ntt,rl ij,-r:]l ki: ll}tZLjtl trril§záj
arritrytalanrrak l'rlre.grri a t'igu],l]i ] n(,Itt §alóságo§§.ak,
li*netn iir*sciti:}itlck; lli}. i} l}li,5i,írt,]i píisztornak lt}ir,I
fias} ,l feje . . . És uirrl*i.j:.

J.inorrr ü§ipkc§zcrű, rn*rt.ani difizei{, : há}ó, tolroz,
kj.iziien filgrrtrklik. ;4yűriik i egy ti§ztá, lnoc§Oktalan paratzl.i
lt,epzclc|, rlgyszirii r*fi(lbó záít jelei l nerrr akarnak liib-
br:1,, ,rn,irrl. d,iszíteni rr pá§zt,or legfcirr,tosa}rb §zer§zámát ;

c§ak, mcft rlisz n$lkül is jó, rle ncm
§zóp i ítc, mert cifrázva már nemc§ak
§zor§zirtn : gorrtlolat, Órzés, m{Ívészet,
lis ii nrinrlcet nem tndja, ő, a farasö
etnbt,r, a pászt ortnűvósz., }lorváth
Isivárr teherresn l)rrdar, Yeseprénr
l§o§Ye, ann0 1,$35, Magyarország ;

ű r:*ak §zépet akar, keclvesnek trttlní
azt * tlnralrka fát, anri a kezélrez nöl,
lassarrliónt . . .

* - l\" szljat ís magarn fonom,
vcszek" lrozzávalót a boltban, . -

* , A<J.ott el Inár ilyen o§tor-
nyelet ?

-" Adtanr cilnboráknak, pá§2to-
roknak, két pengőért, háromért.
llónzük azöknak §inc§, nekünk is
jól esik.*- §zóval rle:n íninden pá§zlor

-*-, Nettt, itt a
*,, Müzcnnri

**nr volt ?
.-,- Nenr, lronclom, c§ak I)á§ítorok.
fiser:d" A ny"rlr lialtgat" Csend. Melcg" Tehenek }:ő.

tliilnek"-. Betu:ze LúsrkJ.

íaragóenrbcr ?
kör.nyéklrcn nt)ln i§

ernber, a}<i gyűjti
farag más.

az iiye§mit, még

'ltl.ttttrLr§

Gondolj e§y számoí !
§okslor megesik. hogy vendégeid vannak. §e akarod rnutgtni

rudományodat" Gandol valaki egy számot, nóhány l<úrdést intézel horzá
ós az*tán megmondod mi volt a slám, mennyi pénz van a xsebében,
mily*n l:árn alatt lakik, milyen napon §uül€t€tí, va6y más hasoniót.
§ tud*rnányból mutatunk be itt annyit, amivol ogész társasá3ot el_
srórakoltathatsz, ha ügyesen csinálod"
l N, Ax ilyen kisÉrletek első nagy csoportjánál a gondolt számmal

kijlónféte műveieteket végerreesr, tz így kapott srámot mcgkérded é:
abbdl vísszaíelé gyorsan ki tudod szánritani az eredeti seámot. Szám-
talan egyszerű szabáiy van erre. Példákat muuíunk:

|, Gondolnak egy s:ámot ipl, l1), hozzáadatsz ötöt (lesr {7), az
ererJményt srorozzák hárommal {5li, majd vonass le hetet (rnarad 44).
Mest megkÉrded milyen számot kaptak, abbói feiben levonsr nyolcat
és a maradók harmada a gondolt szám
{36: 3* 12 valóban !), Próbáld ki, ez
bármely számnál így lesz.

?; Másik hasonló; gondolt szárn*t
szoíoztasd hattal, levona*z ötöt, azután
slorözí§t§z hárommal. rnajd adjanak hozzá
egyet, osszák az eredményt kettővei és
adianak hozzá hetet. {Ha meg|egyred,
nem olyan körülményes ám, mint a
milyennek első pillanatra látszik ! A ka-
pott szám ot megkérded, az eredeti an-
cak éppe n kilencedrésze,

Pl, a gondolt szám 8, A srámolásnál
rc:ra kijói ; 48, 43, l29, l3O, 65, 72. És
r-i:§an 72 kllencedrésze 8.

j. Kissé másía|ta a következő: a
8:,-::,! lszámhol hozzáadunk hármat,
.c;,,:=lk az eredményt hattal, levonunk
i]::a_*ri é5 azután rnóg az *redeti számot
á :c--< öttel. Az így kapott számot
rÉ{.a:a§.. hármat kivonsz belőle ás
rrcÍ,de. t eredeti szám.

Pi.,ca.e: i2 a gondolt trám. A
diirát r j,c-e ietnál sölra lesz belőle :

l5,9C,8j" ]!. l5. Tizenkerr$ valóban
l5-3.

.l" Hinthogy nagyobb társ*srigban legiohb váltakoíya többíéle módöt
halzn*lni, mutatunk móg egyet:

A saimot szorozluk kettővel, hozzáadunk az eredményhez hárrnrt,
storortuk öttel, levonunk tizen§gyet. Mosr megkérded mi iött ki. Ez a
rzám {*ltétlenüI 4-re végződik és neked csak r négyer iegyet kell a végén
*lhagynod, hogy a gondolt sámot megkapd,

Pl" vegyük T_at" Sorra lerr : 14, 17 t 83, 74, 74-ből a négyest elhagyva,
|esz 7_

(Azok részére, akik egy kis algebrát tudnak, megsúgjuk, hogy
srámtalan ilyen módot lehet kieszelni. Csak egyenletbe kell írni és rliy
yezetni a számítást, hogy az eredmény egyszerűen elérhg;- i ty"n.
Az cls6 esethez tartozó egyenlet lesz pl. 3 (5x)-7:3x$i.','

ll" Másikfajta íogással te*zésszcrinti előttünk ismeretlen
számból kihozhat!uk néhány müvelettel
u8yanázt a számot, amit esetleg előre
be ls mondhatunk, lgy:

l. Gondolj e8y §zámot, szorord
hárommal, adj az eredményher kettőt,
§zorolz néggyel, adj hozlá rrégyet, erd
l2-vel. vond ki az eredményből az ere-
deti számot. Bármir is gondoltál, a:
eredmény l lesz.

Pl. vegyük 6-ot. Sorra kiiön 18, 20,
80, 84, 7 és l.

2, Hasonlóan a gondolt számhcz adi
öiöt, szorozd tiz€nnyólc(aÍ. vondd lE
az eredeti szám háromszorosát, osrzál
tizenöttel, vondd le ismét az eredeti
számot - az eredmény mindig 6.

Pí. kettő esetén lesz: 7, 126, t?:a
8és6.

llyen és. hasonló csalaíintxágok t sát
molást kevéssé értók el6tt egészen titok_
zatosaknak látsranak, pedig a nyitjuk
igen egyszerű és hamar elsajátítható.
Próbáli szerencsét velük !

Kuníalvi.

7
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_i-Jr:.l;i ttrtrli:lr,litú :] i]ít,lti1)ttl
ri:i ginrn;tzi tttn kert jril.1trt

§trrli t lrll1,1tl i v,,:t},ri } li ii riJ. .i!lii ri}' l'(. rt'li ;r k i,J::i i}i]

Szombatlrcly. á,,N.l,ugat. kiriril,níi,ie" lrarmaditllczlr
éves történclrrri rnultra t,ekintlrt:t vissza. J:'iilrl.ií,rreii tnéll,i-
ből a kő- €s brtlnzk<ir§zak t)lnl]eft]int:k *zcl,szánlai és ítrg}.
verei, vala[rirrt a róryral ltorszak; se*ltbnel*sze}r}r ritrrlókti
kerülnek elő. "il római bir*tlalom,lrftn Sávfi|ia {sokak §zcrini:
Sabaria) iléven a l)unáutírl jó részót rnagáll:ttt loglaló lrclső
Pannonia tartonrány szólrhei;r.e volt, {:llát,v:t n rr'rnraí kullür*
rnintlen kényoltnrir.cl, vízvezettlkkel, nrtly a kiiszegi hegyck
forrásvizét lrtzta ielc, azután anrfiteátrulnnraj, a §zobri|t§z- é§
épitőműr,észtlt renickeivcl. A né,gy irirnyliart clágazír lr*rrli
utak, nrcl.vek tlg_v*s részletcit t:silli a közcl tnultbarr ásljllr
ki, az akkr:ri világ cgyik száruattevő k*rcskedelmi központ-
jává tették, Jelentiisógét rrrrrtatja a? ü tény is, hogy falai
közül két császár is került * biror]alotn ólére,.

Egy borzalmas fölclrengó§, nr§,jd perlig *r népvánrlor}ás
}tullfunai fel,perzselték a római ktt}t{rra tr r,ógbást}áját- és a
honfoglalásig csak a Gyöngyös folyócska partján ler,ő
kőhalmaz jelzi az egykori Savaria helyét. Ettől kapta nérnet
nevót is a váro§ : Stein-am-anger.

A lroníoglalá§ után {rjra élet,re kap, cle régi fényét már
nem tudja visszaszerezni, A török-, majd a kuruc*labanc
világ}e , vára saámottevő szerepet jírtszik, tle a l§. százarl
el,ró tEtlv §ztt|s §g a tűzvész isrnét ntegsenrmisitik. A város
52.8 \";lÁg{P': i é]ni akarását azonban eiek a sírll"cls c§til)á§(}k
sen. törte" trreg : ismét feltámaclt poraiból Cs a ilíislrtikstlgnt,k
Mária Terézia á]tal történt felállítása után első púsllöké.rrek,
Szily Jánosnak előrelátó városépítósi tervei rlyolnátr roha-
mo§ |eínpóbarr fcjlődöt| ki a mai motlern §aonrbirthellyd.
Nagynevű piispökének emlékét §ztrmbat}re.l"v köeiinségrr
ma is kegyelettel őrzi : szobra otl átl lcg§zebb alkotárlri. a
püspöki pálotá, a hataltnas, Lrj-klasszikus barokkstílrrsLrarr
épült székesewház és a szetnináriunt ilriile"te előtt. Jcllemz(í
Szily püspök előrelátására és *lgontlolá§ára, h$§y &z akk()r
alig nóbány ezer lelk§t számláió §zamb*tlrel_vn*k oly hatal-

AT LY
r}tit§ szókesilgyháztrt épitett. rn1,1_1 e?, tlrszúglralt llag\ -

:sligríl tltlzvtl rna is a ltarniarlili ltel.r,clr liJ]. § szrlk*sr,gr ltilz
rirri a v;iro* sztrlü|i,t!rtr.k. Szclrt }{ártrln Jri!.rJli!krrr,k, {]rí:k!_\ tiii.i,
vit!:rtninJ ,,Idzus hcrtszt_iúrrtk r:g1, rzilálllijál " trlait dl§ tltt,ttnr t,-.
zctill. 1l*ilig az, ilkliuri irlii}i ntvr:s nri!vilszeinr;,k,, }_}urítrrei.-
t crnck t!s }íartllttlri stlttnt,k g-r,iin.vijrű ltllcstrytén.vli ll íszi t il

Á 1ti. szilzatlbatr r,'rltatltr.ls ltl.|lőriésrrek intlult §zrrrnbir1,
}relly tra lnilr 1l.),Lj{,}tJ lak-óst szárrtl;il. 1xiiyatrrlt§rárit trvrrl,,
irán3tól frrtnak bt ít r'onátok, ug.vartrrrrtrl,i iriirrl,bart lig:r;t-
n:lk §?{t irz országttl.ak is. A"qzfaltbrtrkrllatrls ttt,tli jtl l §ll -,

drta vi] lantrrsvas,drt közlt:ktlt.lik. ;rrtr,tl11, rlirit.jl a 1-1trsl a i lt, r,tl -

gyüjttí §zolgáliltítL ir, '}'t,nl1llrllrai, isk,rll:ri, J.;i)ztlpiilt:t,.:i
**" nróg a legtnnll*rlttlllbek: is, ,--" §u L]r*üc§és jzltissel illeszkrltl.-
nck x, várrls .harrrt*rllillr:zer éves törtdnelrrrí trrrrltjilhrrz.
llirzcunt& egyike {l r;rsz"ág lcggazdngabb gytijlrnrrltr.vt!nr.:k,
fl rónriri enrléktk" a szr:r:t.r,illi ,J0{,Xl {v*s br+nzlt,lettk ós a
balt:lr,ári ősáliatt:stlttiok curt'ipllszclte lrírtsr,k. liiirrvvtl'lr,i
több miltt {0.L}O{l kii{r,tt,t r,z;inrl:il. néllrajzi tiir:r szitttén
igen gaztlag.

Á vrlrost kist}.rb li}fgsziikit.i§sal szép parkiiv r,r:szi ktlriii,
fél körbeln p*dig eg.v his rlotnblrát határolja. tncl.yert ;t §zritli-
batheiyí Szepít{í Egytet szép kilátó torn_tot. r:rnt:ll. I(istbl;
1rark*lr a város btllsejébr:n is vllrtrtak, a szdlestbb rtccírk.a1
ptltiig virágág"r,alt szegélyrlzilt. Iirit hővízii 1ol1,,ticsii.ir is ril-
s.r,trli a vát,*st, ezek rnentón k.ellr:nles. iir:rry,as sóllrtttali,
szabarl- tit* slrantlíiirdiik valtnak.

.A sz,tlnlbatlrclyíck k.ctlvr,.lt kirr't,rrrlrrló .hcl_vr,li a lti!lz 1,1i
heg,vck (l,}trnáttt.úl legnra*trsirblr prrntja. il §ltiJ nr il}:r§l}!
Irottk-ij, rr X,allrposkii, Szent \iid. }lÉtfrrrrris stll.i lttllli,5iti{
nyiiron. tlr.l téltn is kctlvcs srór:rkt;zásl n"yrr,ilanrrk. .{zrll:rir
Ják a ?iXt Ér,es írlpátlkori tcmpl*tltlrral, ;r l]iinka ltlli,r)r,<k,l
völgytl a }llagit vatlregérr.v|s vir,lékér,el. A k,ííszlgi }tt,gi rkll,::i
tr Stáitr }rázakbirn, valantiltt a liitlkaviiig),ribtrt. ljt,lro.
{:§at,áril1I a Szir,-gíirr_llt l_rtthtrtrllatt riii*li, sa:illái is k:t1llllilrl.

§éián1 a 1-1y,iingyüs pártjü[ ;\ z. ÁlpÜcÍok, tiúíá,ból §zá.írt{z(i. h i rn l \,(:i rrlrrrá,rr -s l.itii
jdki"tcnr5llom.

l-rljrr,1,:itl,r:;; l,rlj ll liink;r í}](!I]t t!t]

fi
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AM§ft§üA,§ YtAToR NAPtÓjA

]{srcrzii eilnrlul a,,Zölr1 Poknl" íeIé. ,ués_T\irk litj1 ülrieÉ vlrn
mátis több }(aland,oil esik át ajz intliálrok között,

A tó vize nag!,on tiszta, mint & heg.yi kristál1: és ara_

nva§an csillog a napfónyben. Au úf;_liik agmara bu?,§Ón

rríagl,arázta. triogl,an ctobt.a be a tóba kincseit az utol§ó itrha,
''ijgi,tátizit<. itt minden pocsol3,ába kinc*eket dobáltak l

a*iOnat neve -Lc Paz*ná7: .Ria cle la Paz, *?" az a,t

esetn amikor egy tó íolyövi siilt3,ed. It,L van ugytnis a
leiolyása."" 'Tiohu*tacú-ig móg négy órál gyalogoltunk, aa egl"ik
aymara vezeté§e rnelleit, Persze, trogy 19m láttunk mást,
triint rornokat, Az egyetlen emlitésrenr,éltó rcrrn, amtlyik
.egészben maratit: a lVap-krrpu. Ez a kapu_azórt Nap-lcapu,
Órt íölötte kifa,ragvn á1l a nap arca, Époly joggal lehetne
azonban tigris, maJom vagy jaguár kapu is a hasonlósáE;
*iutt. A ;é8iek jókedvükben még lernintáztak néhány
tir*ga***orryt,- akitrct az errrópai utazók isterreknek néztek
és kötetcket. írtak róluk össze.

Ar. aymara azt. magyarázta, hogy vala}nikür ,,a váro§
helyén tó volt, nagy-§agy tó - . .'"" * kz utolsó irika icie dobta bt a killcx*ktt ?

'* Igcn, §enor. . .

* Ez aztán, a gazdagság,.. l

Visszamentünk la Pal-ba. Még tete voltunk a táj
.szópsógeivel, mikor * szálló verandáján Cook kijózanító
at,r-t<;aval találkoztanr. Egy csésze toa melletí últ ós szíva*
rozoit. Röviden elmoncltan neki az {rt élményeit.

._Weltl".. azt a hegyet látták ctt.,, ugy-e?
meg a;l 3

- rgen. Csakhogy,. .

--- Azokat én ínngn is }átt.arn. §őt, mcrst is iátom.
Feltette cvikkerét és nyugorltan tekintett el fejern fdtöft,

a tájra.
Gyóg},íthatatlanu1 angol voit.
A mulák már eielántnlira híztak seltor ]trgrl4 zabján.

melynek itt ,,aüorja' a llel,e. Türe}mct]enül várhattak
ránk, mert amikor betéptünk az istál]óba mirrteg1, vezény_
szóra egyszerre rúgtak ki felélü, \enl kellenres érzés, ha
&z ember halántéka körül eg;, n1,omorúlt mula patkós
patája süvít el és leveri az rlj sombrerót. Sőt. többet is
tctt.ek volna a kalap érdekében, ha a mozo korbáccsal trem
vigasztalja alaptalan elkeseredésüket.

-* Welt J "* mondta elégedetten Cook az eset láttára.
ő ugyanís §},űlölt minden extrétn kalapformát.

Az ellenállá§ nem haszna]t a muláknak, Esteban és
Josíi gyor§an pakkoltak és n.verge}tek, Olcsó péneért rengeteg
élelnriszert vásároltunk össze. Á mulá,_}i a terhelés a.latt
fájdalmasan néztek }rátra és szemre}rányó hangokat erege{-
tek az istállóajtó felé, mely az egész dologban a legártat,
ianabb volt...

Áz útiráayí még az előző este megtresaéltük" Á terv
rezultáturnaként a következőket lratároztuk el: a hegyeken
éú, a Río Yopi-ltoz igyekszünk. Az első állomás Inguísíví !
Onnan a Rió Beni" niellékére. Azután az ,,indios br&vos"
területén az ismeretlen Boliviába . . . Lago Roio Aguado
é; a Yala-őserdő melletl ftiöeralíd-nak, mely már kult{rr-
hely. Ha ugl,an van egyáltalán Boliviában ilyesmi,

t,Ttólag rájöttúrrk, hogy ezt a tervet fia8yon könnyü
vott meghatározni. Annál nelr*zebb rnegcselekeelni !

világba jutottunk : ez volt a trópu§ l A. kellemcs hegyi
hűvósséget felváltoita a }rősóg. §z a hősóg nappa} sohse
}rag.tott el benrrúnketn míg Sjszaka maj{_pe$lgytunk a
raÜárók alatt. A lát1, a:a állatok, a növényvilág teljesen meg,
váltrrzo tt. A guebraeho eltűnt. }lelyét pálmaligetek,. Pel_to{,
folycrndároso lnoc§arq§ dserrlők, savany{tszagü kiöntések
fc§ialták et. §tk, varlrnarlra járta ptrs_zták, mely_ek_ép.oly
veizélyesek éjjet, nrint telrettek valamikor az északi bötény-
járásos terú}elek.

Miután rnuláirrk legyalázták a kalapok gyöngyét,
visszatértern rógi Stetson-lialapomhoz, mely aztán az e§é§z

irt alatt nenr hágyott el" La Pazlrqn mé8 két darab angol
Lee-Enfielrl puskár vettcm euer-ezcr tölténnyel, a netáni
indián szemtelerrkettés ellen. Kósőbb kisült, hogy egészen
}r*Iyesen tettük és igazán vatl doto8 lett volna azaal a
hiá,ir__vtrs fegyverzette} nekivágni ennek az irdatlan út§ak.
.q. ldincneslid §stebanra blziam. Esteban az utazá§ előtti
este nagy bozótvágó ,otrakatió"-ját íente, ólesltette, míg
olyan nom lett, ntint a borotva"

* Minck az, Esteban ?

-"- Á&, §enor. . . örapos indios, arbores brauos, gerbas
brawls . - " atl ;roisonous ín lírís damned land ! * felelte
kérelésemre spatryol-angol keverék nyelven.

"*- A ferrót ? Minden mérgezett ? A méreg ellen iót
tesz a puskagolyó, Esteban l

* Ne }riclcl senor . . . a §zünyogot nem lelret lelőni . . .

Hclyes l Te majd tevágod a trakadóval l. Egyéb,
ként a sz{rnytrgolt ellen-bekenjük magunkat seurokkal .. .

tnint azt valaho} tanácsoltal*. . .

*,* Azt ncm ajánlotn. Inkább petróleummal l Vett a
scnor petró}cumol, ?

- Ne nr,

-- No, mqjel lnguisipi-ben. . , !

Áz irt }iöves volt és ag_vago§, igen régi vonulásl irány
kifele a Korüllerákból. Iiülönös volt megíigyelni, minél
lejjebb kerültün]< a begy,ek övéből, íokonként antrál melegebb
lett a levegő. A I| opi alsó folyásánal (melyet aránylag
elég gyorsan, két nap alatt értünk el) már nyomasztó hőség
fogadott volna, ha ki nem tör egy zivatar.

Ez volt a kordillerák utolsó údvözlete.
Gyönyörűen szakadt az eső, mintha csöbörből öntöttók

volna" lt{indnyájan bőrigáztunk, míg a sátorosinálással
vesződtünk. §szinte örömömre Cook is áIázalt, hiába hozott
magával Wuter-proaf-at. Azt etőbb meg kellett volna
keresni !

Harminc liter petróleunrot vettünk, a mulákra ls kel-
lett gon<tolni. F;zL az egé§zet a lószeres mulára raktuk,
tekintettel aTfa, ho§y az élelmiszernek megfuthat a petró-
leum közelsége. Az egyik üzletben! mely a büseke ,,Coíl-
fiteria" nevet viselte, igazi sparryol ,,tortillát" vásároltunk.
Ebben a kenyérseerű dologban a förószt a kukorica képezi
és persze egyáttatan nem torts,. Még másfajta, ú. n. bejiü-
kenyerekkel is megraktuk a mulákat, annak ellenére, hogy
voll kenyérsütőnk is.



Utunk harmadnapján olt tábtlreiatunk a. Wapí-llál,
tgy elég csöndesnak látszíl fás helycn. Pálmákat mondanék,
<le nem vagyok biztrrs benne, hogy azok voltak-e ? Á folyó
szép tiszta, Teáboz valót merítcttem lrelőlc, amikor a másik
parton egy zöldes-szürke tömeg mozdult meg.

"* Caracho. . " t }i trocorlilo, §(.nor - . . *-" súgta fiilembe
Esteban, --- lödrJ le l

*- Minek ? ]{em árt nekünk ! M*g aztán rtr:m szép
egy ilyen állat a szirba<lban ?

*- lVlajd nrás vóleméI}ye lc§u róta rnég scnorna.k. Ha
átjön. . .

. * Résziinkriil a szrrrcncse .,, J

A krokodilt tónyleg nem érte azn&p §ernmi bántódás.
Annál is inkább nem, ln§r[ iitszáz rntltcr tár,olságra vtr}t
tőlünk. Vidáman röhcigött hole tábortüzürrklrt,

lTopi kellemes íttlyócska. Az egész kiirnyiicet lrű*íti
kipárolgásávat.

A krok még aiufll a tulsti parton, arrrikor rnáxrt*p
reggel Cook egy goronrba ]övéssel feiébresztct.lc" A. golyí.r
egy c§omó port vert. ]e a krok nyakáró} ós onnan kcppanv;t
fúródott egy algarobálra",* Sok a szúnyog gonclolhatta a krok, nlikor
íázósan benrászott a Wapi-ba,

- Dam! --- mo,ndta
viszont Cook, -" ami
nem ,,jó napot" jelent,

A Kor<tillerák rrtolsó
kiugrásának ís lábához
értünk. Blőttünk ott
terült el a sík. Felhőző,
párás, sötét vonalak,
erdők, köclök, fás sikok
a mérhetetlen távolbau.*Sir...l

*- No, mi az ?
** Nern látja &z

Amazont ?
_- Nem ! ** felel-

tem bossz{rsan.* Itt az üvegem...
Tegye el i\z

üvegét, mr Cook, Az
,Amazon elbújt, mert
,szégyenli, hogy vannak
utazók, akik, . .*- }Ieg íogjuk ke-
resni. . .

- §6p91,66 .-- szólt
Esteban, .-- most lép-
tük át. . .

- Az Amazonast?
vonta íel §zernöldökét cook.* No . - . Cochabamóa tartományt . .,

- WeIl ! Elég rrcsmány nev€ varr ahhoz, lrogy tíll-
tegyük magunkat rajta t* §enor... egy erocadilo... egy másik ! -. sultogta
most a ntozo.

_- Ints neki t Üdvözlöm a rokonságot... !

- A Lee-Entíeldet ajánlom ehlrez mr Cook.
. - Miért ? .§zzal nem lehet hibázni ?
* De igen. Csakhogy. . .

- Esy irj*bb. ,. óriúsi krok. . . senores !

- Ints annak is. . .
Tovább lovagoltunk a sikon, a kandeláber-kaktuszok

között. Ezek a küiönös, gyönyörű növónyek olyan veszettül
sz{rrnak, döfnek, lrogy ajánlatos messze kikorülni őket.
Ennek ellenére szinte vfuja qz ember, hogy este hogyan
gyulladnak lángra, hogy megvitágítsák au egés?" vad, el-
ha8yatott tájat,

A hegyek eltűntek a gomolygó esőfelhők közt, amikor
a Río Beni-t elértük. Ez már szétes folyó, akkora itt, rnint
a Tisza.

Bddig még valahogy ment volna ! _. goncloltam ma-
gamban. Aránylag elég gyorsarl utazunk.

A tábor közelében egy intlián telepet fedeztüuk fel.

A tűz a tei.ep kiizepén állaniliran lobogr.lti. iakosai r_ltl ttít.elr-
vettt:k a sátrak közt. l{tieg volt.

- Senor szóll újra, {]ook. a sztlkoi, t rti_cztctl
helyctt, ót meigíürdöln.

"- Csak tessék . , . rtti majtl adrlig elretrtlezzük a

környéket. . .

!1'r Crlok levct.kőzött ús ]lllenrent a vizbt. Alig i,rt,

nretiéig a víz, amikor láttarn. ho91, urt:a hirtelen tllkotnoruit.
J,assan, ]i9dl:ql|leniil, ismét parire tn.;l,szott.

"-.- Mi baj, rniszttr ?
-*,-. Ah ... rulthiltg --* semmi.., lr vie ",,
*-- }Ií van a vlzzel ?

-- I{arapós. . .
-* Harap ?
-* lgen.
--- No, err.} ltíváncsi, vagyok. . . nlui;l,s}li :

'fórrylego háronr kull'aharapásforrna jet:;r,ril.,, iiii,}i!

szárán.
*,* tjgylátszik. it| kul1,.ák étnek a liz lrlaii , , . t,id.ekcs I

-*- ,Hzt iin *rrlet;.i,srr*k taiáij;r ?
-.-'' Neni al lz tlrrlr:kes" lri;6y mcgharalrták i Hanelrl

*;, ttogy i:Iég íziettsrrck í-a.}ál{ilk a}rhoz, hog1, lrirrnlaí i,
haralrjarrak. K és(íbb .ki rjcriiil. h o611" plrarrác*haiakiiai r an i e] i

.,,,,.,:l;,,:l,.]l;*;::l,,o,, . _eel§:]... _ a iOlYÓ. }IáSYa}akj r,gl

A golyó eg;* csomó port. vert Jc a l{rokd_'ilus _nyakárótr és otrnan kop;lanva
turódott egr- algarolrába-

kiugrott. volna a vizbij1.
nritrl a kengorii. Dt
Cook nenr rrzért angol.
hog}, ltgráljon, mikirr
fürödrri akar.

§z indiánok iclii-
küzberr clőjöttek a tá.
]rorlról és nevettek. _\z^

tán clőhoztak eg_v kilo-
gott p ír anha-halat . arn i t

nenrrég rángattak ki a
vízből és megmutatták
fogait. Olyan f!,sq!.,
tTritlt a tigrisnek! üti
úgy is }rivják : vízitigris,
bár tigrist sohse láttak.,.

Cabot Sebtstgcín itt,
ján jöttiink erltlig irag.r:-
jábóL ^Von az útvona*
lon, anrelyen ő is uta,
zott, bogy lelfec§e [}él-
Amcrika belstjé{. \'t -

gig a Parc:ra ntelleIi.
k*rcszttil a flÍlae:cn, !i
Karditierúk-ba. Ő azorr-
ban ett nregáll| ós to-
vírtrb nenr mertiszkerle tt,

I{óta csínált& e€|y írencia azt, a viccetn lr*g3, nriután ir
délarnerikai szárazfr-iiclet. ititiáirb Cabot, rnirrt Columbus
fedezte íe}, az arrrerikaiak nern amerikaiak. hanetn ,,{:abo-
tin"-ek {rip*rcstk).

l3izcrny heiyeserr t:selekedtc, hogy vi*szaiorrlult, \'ad
ez az ország. nrirrt a vatlkörte l Esténkint pctrtileunrban
íúrö<ltiink a szún1,ogok elriasztása cóljából ós t sátrakat
körrr,vező nör,énl,zet et is lelocsoltrrk, }lintiez azonb arr ktr-ele.t
baszlrált volna, ha sz{rnyogirálóva} netn vti<ljúk a sirtrakat,
Az azonban kikerü]he-t,etlen volt, hog.1. 

"*"-,,U. 
gtiikt,s belii}

ne rekedjen. llyenkor hajtóva<lászatut tartr;ttrrrrk eg5" kéei
villanylátnpa fénye nellett. ),Jagyorr érllr,kes jeienetek tii-
szerezték ezt a mulatrágot-

Itt, a Reni-nóI. fel.váltva iirségr:I allturrk i,jszakánkin{..
Iiz már nefir rrolt ,,lrebiztositolt" li,rült,t. .\z intiiánok ugyan
eléggé barátságosakrrak látszrltl-ak. azr-lnban,,jobtr llélni,
mint megijt,dni".

Egyet gonrlolnak őkelrnék és rnásnap már apró dara-
bokra vágva, c§alótek gyalránt szerepelhetünk a pir*nha-
fogásnát. Kcttős indián-horgokon. anri keilernetlrn l

Egyóbként a sátorfalu lakói a Tacanus ncvű itldián
törzshöz tartoztak.

Ez volt hát az a rejtelmes tartomány, a B€íii és a }Iamoré
között t Akkor még_nem tudtam, lrogy fogunk előrehatol-

1o

t_--|



hatni a rejtelmek földjén; durv& fehér ember nem teheti
be lábát anélkúl. hog1, nyílvesszőkkel ne veszélyeztetné
testi épségét. Ahogy látom, valamelyest hasonlít ez a §ik
a chaco-hoz. Az is volrta, ha a bolív határ nem vágná kettó t

Keserves gondok közt alu,eltam éjfélután kettőtől reggel
hatig. Attdig tartoltarn ugyanis őrséget, míg Cook kettőig
állt. A srolgáktól, akik amügy is mintlen munkát végeztek,
nem lehetett ezt kívánni.

Reggel, amint egypár vízijárnrűvet megláttarrr a Benin,
lrirtelerr felviltant a gondolat és a hotnlokomra c§aptam.
,,Hogy ez ngm jutott előbb cszembe t"

Akk<lrát kiáltottaín, lro g;: t ársaim f elébredt ek. Röviden
elmagyaráztam nekik, hog1, a íárasztó és veszedelm€§ 1'tttlt_
lagolás" helyett, leereszkedünk a folyón.

Esteban tudós ráncokba szedte homlokát.
* Ezen az üton nincs élelem t ,* jelentette ki.
* Konzervünk van elég. Ezt a savanyrl Bejj{t kenyeret

peclig megvessziik útközben, vagy cserélünk.
Partra nem szallhat senor, mert lelövik az índiánok !

.*- Olyan varlak ? \o, mindegy t Én mégÉs azt hiszem,
ezen az írton fogun}i menni. Mit szól hozzá rrrr Cook ?

* Well ! }íit csinálunk az állatokkal. Azok is csóna-
káznak ?

"* No ! Azokat eladjuk az inds-maneknek.
**- Lesheti §enor - szólt Estelran, * mí§ azok muláért

csónakot adnak. . . de azért megpróbálhatjuk !

Esteban elment a telepre.
Amikor lisszajött, kiderült, hogy egy csónakért kót

mulát akarnak. Két csónakért négyet. Nekünk öt rnulánk
volt. Flosszas ide-ocla beszéd után az incliánok végre elő-,
hozták a csónakokat. A visszamaratlt muláért annyi bejjít-
kenyeret és g_vtimölcsöt kaptunk, hogy jó daralrig elég volt.

- Senores / Éppen most mondják az índiánok, hogy
tár§flik várnak majd bennünket a folyón. Azt is mondják,
lrogy lnr Cook feje füstölés után egészen ritka, becses
klenórlium lesz, tekintettel vörös hajára l

._ Kérdezd meg, mimódon kerülhetjük el őket ?
§steban a falu eszével, Qgy Cheops,rnúmia külsejű

indiánnal tárgyalt hosszas&n. Legalább száz éves lehetett,
ha nem több t

Az öreg Cheops hosszan krákogott. Mi ketten figyeltük
a vadember mutogató mozclulatait, de nem sokat értettünk
belőle.

._- Azt mondja, adjuk ki magunkat missziósoknak.
Azokat a parintintinek nagyon tisztelik. A esóuakok mind-
két oldalára szegezzünk fel két fehér keresztet és eg;, kört.
A]rJror nem le§z baj l

Megfogadtuk a jótanácsot. Ámikor nekifogtunk a két
csónak átalakításának, a moxo már feragta is a deszkákat.

I(ét napot töltöttünk a barátságos Tacattélt-náL §nnyi
időt vett igénybe a csónakok, átalakltása. PótüIéstket sze-
reltünk be, mert eddig csak az elején, rn€g a végén voltak.
José ügyesen faragta meg a kormánylapátokat. Minthogy
a csónakok alja valami igen erős fakéregből készült, víz
nem hatolt keresztül. A nagyobbik csónak öt és féI néter
hossz(r és másfél méter széles, a kisebbik négy méter hosszú
és ugyanolyan széles volt. Igy átalakítva igen alkalnrasnak
látszott a poggyá§z befogadására.

- ^2 
ör§g azt mondja mé8 - szólalt meg berakódás

közben a vezetőnk, * }rogyha indulunk, hajnalban indut-
jurü és gyor§an evezzünk, hogy kora délután érjük el a
Sagy Erdőt. Ott összeszűkül a víz és §ötét§ég van, ha
ltmegy a nap.

- Mondd meg neki, hogy köszörrjük és add át neki
Éíi a c§omag dohányt l

Lg1, történt l Az öreg (X,reops barátságosan röhögött
*§ ci§ariilót csavart magának.

;

A. Tacandk főnökét is meghívtuk a halászlére, akí
{rgy ette ezt a iő maglar ételt, mintha egész óletében ezen
élt volna.

Á csónakok kósuen várnak ránk a kis földnyelven,
Az öreg íönök is nreghökkent, mikor bemutattuk neki volt
h4iókdá§i készségeiÍ. Nem ismert rájuk, Mindkét csónak
faránál, a korrnány fölött sátorpünyva' volt kiíeszítve,
Rézkarikák csillogtak az clldalakon, eső ellen ponyvát sze-
reltünk föl. A kisetrbik csónak közepét agyaggal béleltük ki,
tűzrakás céljábót, ha a partra valamilyen ok miatt nem
szállhatnánk ki. Áz agya§ba később beállítottuk a Primus_
f.önőt. Az evezőrudak alattn ,a csónakok olrtalain reJtve,
pihentek a fegyverek. Min<len fegyver felhrlzva és töltve,
isupán zárócsapóval elaárva. Az gvezőket, melyek elóg
széieseknek és-vízfilgóknak bieonyultak, furesa alakjuk
ellenére, megtartottuk. A csónakokat feltűnőbn díszítették
a fehér kerósztek és körök, melyektől, kúlönösen eleinte,
igen sokai vártunk.

Negyerlnap hajnalban rqég alutltak az indiánok, míkor
megindúitunk, öt móteres kötéIlel kötöttük össze a két
csóiatot. Az elsőben mi ketten loglaitunk helyet Cookkal
és a poggyász nagyrósze a csónak közepére helyerve,: a -.

másikban Esteban és a moza.
.Az i<lő borrls volt, tehát utazás céljára kitűnő. ,,Ali§:

hanern esni fog", ez volt az érzésem. Amint azonban ilekij
indultunk az lsmeretlen országnak, keleli szelló kezdett
íírjdogálni és a gyülekező felhőkel elsópörte. A l,íz sodra
sebes volt. Gycrsan haladtunk.

Egy órai Út után elhatároztuk, hogy a kisebbik esónakot
elengeájuk a kötélről, hogy szabadabban mozogha§§unk"

* Esteban . . . száz méternét többre nc maradj le . . .

._ kiáltottam hátra.* §i, §snol. . . si í
Kisütött a nap. Mindkét part sík vo}t, ismeretlen,

embernemlátta táj" Itt*ott lralászgató indiánokkal talál-
koztunk.

Mr. Cook letette az evezőket. Benyírlt a zsebébe ós
valami tubust szedett ki. A tubust megnyomva, valami
g|icerinfétét nyomott ki. Aztán felém kínálta;

* cream wanted 2 parancsolnak krénret ?
Egy idő mulva a táj gyanussá kezdett válni. A halász-

gató bensz§löttek eltűntek. Felálltam a csónakban és a
folyás irányában vizsgátódtam. Nelrogy valarni. öbölbe
térjünk.

Egyébként sik, ragyogón pornpás vlzfolyás mindeníel€.
OÓitajlan egy homokzátbny metlékén kötötttink ki"

A három méter magas part pár lépésre volt tölünk, Föl-
futottam rá {s körülnéztem. Sehol senki.

*, §enores r. . . *- kiáltott §steban, mikor minket
beért. Mindkót kezóben egy-egy jókora csillogó halat tar-
tott.

- Hogyan fogtad ezeket 7
*- E§y darab pléhhel.., utánna {rsztattamacsónaknak.

Egymásután kapták be a halak ... azt hitték : kis hal...
caraeho !

Halászat blinkerrel t Ugylátszik ez nagyon beválik
Bolivia vizein, Hat darabot fogott, Ismét friss h{tst ehet-
tün}. Nem kellett a konzervhez nyírlni.

A homokzátony mélyen benlTllt a vízbe. A csónakokat
kihilztuk. Amig Esteban és José az ebédet készítettók,
megíúrödtünk a zátoly félméteres vizében, mely ez €gy§zer
piranha-mentes volt.

Fürdés után fetöltözttiik. Rutráinkat vetkezéskor a
csónak orrára raktuk. Már csaknem készelr voltunk az öltö,
zéssel, amikor valami koppant a csónak oldalán.

- Szárad a fa, mr. Veidam... az árnyékban jobb lett
volna.

-+.z est leszál}t. Estebgn horoggal ós zsineggel felfegy- Ujra koppant a csónak oldala"
Td,.fr-e vonu]t ki a folyó egyik ÍJnyírlása felÓ]*Á horo[ia * Te kopogtatsz itt, Esteban. . . ? mit ak*§? a Puská,
crefu*k eg1, darab szaritoti-trtrst titt. Nemsokára össie- val ? * szóltam rá, amikor láttam, hogy kiemelí az egYik
íüOtt rrqry: hüsz különféle halat, közte egé§zen nagyokat is. Lee-En|íeld-et és a part fe"lé céloz vele.
g}rctmr;É-a kondért. José tüzet rakott, nernsokáia a leg- Étr is arra néztem, Láttam, hogy Josó ott laPult a
pornnriraee seegerli halásztó fortyogott az üstbenn nagyszerű homokon, az üst mögött. A part ugyanolyan elhagYatott

volt, mínt azelőtt. (Fol$aijuk.)alÚEiit tcj'aetvr' 

',Ml 
okozta a kopogást ?í. * iíegíurltuk e §aeptonlrorl számban
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,l,, ]:§*.
,] '.li§É§': -' tlrjn kt:rtszíti} lchcí tilrzni. 

',t:gbeir-csr:bb 
rnindkét ijssae-kiitíelést rn*gntlzni,. 

. 
ir.rg_r, -igs.i:őrldl;"k, á"l_rit"-*"<tlcsób,b. nrr}yik ;l jrlbh ,,"ti"kor'*i_.. uÁ.]ryir. a g},oriab5 ;;

§1:l,:']r]: 
r,: ll; r )rr ^ gk öz t:i í l tis i i dretősé g, .t-","*gtnráj t olda}tlnmrndenck-pJíjl t nte;4kr:rtlssii].; azl a hellet, ahot tartózkoaanX,rrzu(,an lnegKt,ressiik ae e.itlrni szándékozandil várolt, rrta-

1álulk réiját. A trl,rtózkoL{ási rru,ry meiÜiti ,.i'' lretű azincluiást. jeienti. §okszor eg1. n3,íl ii mutat uln"" a, iranli}ran, e:r a t.o'at rnerrr:tirán-r:át":ierii,-"q "ieie 
eg3" sorba esrjru}:rikáklrcn valr a vonatok p,,,ntu, igritaű ia.ji. a- .gy"';rnbrikák 

_ 
ícletti íc.ildellen. ai ,.sz,.'' beiü 

- 
szernetvvonatí1lo ,,9|"',' betii..g,r,r,lrsvonattrl, az ..L'' beiií tux;;= i;Ö;;;;ivcnatirt, ,,nl"'' }lclű mutoros vonatot. a ,,t"'' }retii ;.ieh;;:y,nat*l_ szcrlróll,szállitrissal 

-jclenti. Gr.o;.ivonatnál az lirákvasíagab!: bct.űktiel vannak rryomr.j. _{hol a 
"a"i,rrr.ri,§ég8e] t]g-l" sorbiln rrilrt:s ólaseáln tre;.g].."r, !17,{}í-, az állorrrá-.§ott nclli áll lrlrg il vorrat. l{a a rovaí-Ún az tlraj*lzés rnei-ieti tg1, Jtosszti hrrlIirmt-onal vall,,cz ,r.t ;,.,1"nli. i.roe.y *r-nvort&t nenl közllktlrlik ttinrltln irlíj.}ir:n, tcirat B ;e*:;"*,,r'fcli,éiieniii utátra kc]l ttézni, rn.erl ,:er:k a ,,urru'ot csal.; bizo*

ly:"^:]-t:l-}:ri, 1tt)rtap,lknn ítt ktizlekr.icirrek vag1 rsiik a hétDlz{)n_ylrs nallján, 1rl. r:sak vasá.rnap. lsak. hi'iki;znrp. 
" '

Alrrrl a ntenci.reniltílblágattin tgy pár}ruzarrros l.iz-sz!ntrls vonal halae! keresztiij, ott atiialiOircl. r.an. r.ala-
lril}._.l rtrás irán_1,ira. A ktil. vi"s"irrtg,s 

-i"rraa.i 
ki'zijtt tiiittbtiűkkeJ szcrlt,tt váro§ ntlt,e az el:igazás,ileg.:i,ljo,-*;

tnellelt,e levt1 kis szílrn a tátria sorszártii a]iur az ii]evorrat-kozó ré*elete§ menctrelrrl nrcgtalali;i;r* ; hei_ységnevt,kbalotttalán lalálhatíi számok "u r*i" 
"ia"nt.as"i" 

i-;]k 
' ,]egyi,k,vclsúli_ rlar:g{rilóir*lytiíl a mas;k;g, rizcn km tár,r]jságsegítségdl.d i*hei * vasílti rnrrr*tiegp Őrai-Íiiö;y;;';;;;:

tudni..

meg azt a várost, ahova utazni

€,I§é'&Á§
Ha valabnva utaznunk kell, min<lenekelótt vasyvásárlunF, vagy kölcsönképpen szei,zürrk egy vasúti menel-rendet, akinek azonban eriÖ nenr tetik,- az a legközelebbiva§útállomásra ntegy,. ahol a várócsarnoklran- ű-";;;;vasútállornásról induló, valqnrint ocla beérkezc oúeivonatok menetrendje ki van függesztve,
Mire vigyázztr,nk a menetrendnél ?

.,_ .É.ruényes legyen. A vasutak érkezési é§ indulási irleialúonkenl ntegváltozik s ezért az Átlamvasutat esy Or;;;-
, kétszer adnak ki menetrenctet. §ok lreiternettenségct idée-het elő egy régi-menetrend, amelyikú;;-ó-percce] kósőtlberryan a vonat indrrlása jelezve, mjnt az r,i m.rr*t.*rr.rn*".

Akinek a kezében még soha nent volt menetrenr.l. agfeltótlenül oluassa et a ti!ékoztatót is i-- iiiÁ'áii"ri,r"őÍ.A jehagyarázat nélkül a 
-menetrendet 

Jlvasni nenl }ehet.
Hogyan találjuk

akarunk ?

A menetrend elején abc sorrendtren, összeáll itoLt néu-mutaíó van a városokról. ,Megker§s§ik a r.rvani--ir;iyÖ-nevet. A mellette tatáIhaió siarn qdja a kívánt taniazitsorszárnát. Ámerrnviben a helység .r*i* ái*tt tl{ilt betűveltöbb várgs nure siur"pul, ez á r.üonni;"6'l;á"y;'ü;i;;;'d
cs.at lakozásokat j el enti. Azt a táblázoiJii t; iit i;i;;ÚiÜ
]1:":bó' akarjuk a.keresett helyiséget megközelíteni, Min_qen.menetr€nd végén tali]unk egy vasuti tlrképet i§. §;;;megkeresstik a kívánt. helységet. "Á,rart 

io,on"r mellett levőszám szintén a táblázat-soiszámát u.tj",- 
"*utyik lapona menetrendet megtalátjuk.

,_*^"*]I.T1.-ín megtaláljr* a kere§ett megközelitési
::]e,tö§e§e!, lsl figvelemmel vagyunk arra is,'trogy--mi
Ti:::**lnk a leglrönnyebben cíáttakozást találni, 

-ÍÜuÜ
a le8olc§óbban mesközelíteni a helységet. Igen sok varosilehet..ugyanis tcjbdútvonalon át niugfrJ".lrturri. Pl. Buda-pe§tről Szolnokra lehet CegIérlen É...rriUr é§ Uj;;;;-Na gykát án kere sztiiLl ut qzni, §" etestei, árváira tehet Marton_vásár Veleneén keresztül es eaonypus"Ü;;;"i;r*; §;Ü;;-

.. Alql a _jei*k irr*I},clt kis vasírti kocsi van ábrázolva,tttána kö_vctl<cz(i'lr:g, J,tlt várnr névvtlJ, sz. küzvetl.,, i;;;i;jclent a két,iiros kjizaiít,., r,aqyis ar.i,,rrn" a kocsiba szálllre, annak ncn krrll az *l,al4auő"'ltrlorűsoi-ritszállrri. Rieton-ság kedvéért, aaorrban mirlaig ;O * k"i*urt rnegkértlezni.
A m*netrend ,gsÉl, !.ertrl*i;crt a 198" vag"1. 1502. lapontalálható a rxrenetrjíjt}hlá_zat. a,u*".,i.ii; otr j<iiri;n a' s--;;;;:vonat, szcmólvvottu,t r.aIawtt,rln.i.i osztail.ár" *r..op?iri.t.Arnikor kiszúlníl oi { 1lk u l azá\l l n k' t,i r:or.,iget, trrin t már t:mlí-tettük. a város nrcllett 1er.ó krn 1.:1zés'iegitségével, ezentáblázaton a nregfcleló km-clr *Óri,"tt" eg;lvonalban levíiösszegek adják a gyors- \.ag}. szenréIyvonat mcgfeltIiíkocsiosel ál.ván*,k clíjat,
Ugyancsak ezl".n nrenetdíjtáblázat utárl találhatóka menetd i ! mérsé l*lé.sé r t_ 

lo"",ltkY._o ráUeryr.aú -ü-i;ö:
tudhatjuk, !,,sy a gyermckek l éves iu.i! ,rrgy"n utaznak,4_]0 éves horig fél,jegg.v,l. ugynn".uk rái 3elgycr "Ü;;;ila köztisz uu,ís tll ők is. Fjz "ik í v ti t ;in"rk;-;;; t, ei.T"* gi';;é";éves.-bérlctjegyek, illet,e vonnrrlertetJe§ek az állandóarlutazók ré§zére.

A csoportos cserkészutazás esetóre szóló keclvezrnények:
Amenrt5iben leqalább 4 cscrkész ulazik Cg!.iilt. ;l3o,o.4 cserkész részére ióO.km-err |-iiü ;i;rálál 5(}?c kerlvez-rnény" Á cserkészkedvo"rne"yxr*-ööxoro rendelke-zóst a Vuetők Lapia kózli.
Az ú. rr. lrétvéqi vagy weekencl {menettérti) jegyekcsak tava§zt ílt őszi g Órven}esek. A, 

-;;".,-;:;n 

"t 
kozó kerlvez_mérryeket kiilön rcrlcteletliea rr"ialyiir" rrz állanrvastrtakigazgatósága.

A, vas{rti menetren<lben talál}ratók nli,g a dunai, tiszaij:,,l1:1: 
:l: ..|,1:i :ll' :l., a 

. 
Bu tlirp esi i,,',ni].t i lreJyiérrl ekű

:11_1T"_: 
11, ul ak, a J égif r-r rga lm i t á rsa rá g i i i án dó an k"őz lek c r lí.ireputogepenek és Ígen sok menetren.iben megtalálh*.tó azarttóbuszjáratcrknak a menctren<lje is.

_., ^,"n :::!, r !:oddk, Kónyeliir ü n k bizt o sitására szolgálnak.
:,í::."tl,személyesen, akár telefonon min<len l"fi.irag;
:1rj:],: csatlal<ozásra, az indulásra, nrcgatlnak, l-aűti
]:qI.í"! megválth_atjuk. Hálókocsijeg.yel, klilföldi menel -
Jegyet. csak ott adnak ki. Felárat ná számítanak,

í?
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XYl. Mi történhetikl

Kedves Fehérareú Testvórern !

bIinden eredrnényes cselekvó*hez kell szúttdék, ludci.s és
bátorsúg,

A legegyszerűbb iskolaí felelet sem sikerül, ha nem
szándékozal, ha nenr ludsr felelrri. L}e ezeirfeiül móg ürílorsrig
is kcll, rnert sokszor bizon,_v nenr köntr;rű legyőzni a zavarba-
jövé*t ós a {élszet.

A lámpalázal. nem rrtolsíl §orban az a jót *sCí órzós sztin-
teti meg, ha arra, gontlolsz: n,í"el}cfisrn*retescrt megíanuí.tant
a, lrlckéí, mi történheti]t: ?"

Á víabőlnrrntdsnél is hasonlóan r.agyunk. Ta, kedves
Felrérarcú'ft,st r,ór<,rlt. ttIc vag_v jószúrrttékkel, Ezért viseled
szíve<} íelett a tgr§gok seg{t€sére kótelezö liliomot. Ezért
sajátítottad e! a rsrjrkdszisrncreteket. § ozórt olvastad végig
a Nagy F'őniik leveieit. A szánttékociban telrát nincsen triány t

A vízbőltncniés rnagasfcl}rú tudást kíván. Azért ismer-
tetett meg téged e Nagy Főnök &z örvény, hinár, görcs
veszélyeivel ; azért tanított meg, lrogyan kell a p&ftról,
csónakkal. va5lv úszva élotct ment.eni. §z a tudá§ §ok
gyakorlatot is követel.

l\(indez azorrban nenr elegcnclö. Az akarat és a trrdás
egyiittvéve is kevés. Kell még hazzú a harmadik: a bútarsúg.
Mit ér a legszcbb szándék; mit ér a legttikéletesebb trrclás, ha
döntő píllanatban hiárr1,ozni log a szántldrkot és a tudást
tettekké váttó bátorság.

A hdlarság két résrből óIl, az eggil, az, ne féliiink a
haló.ltól, a másodi}t pedig, hogg a:onnal íudiuk, mit keII
cselelrednd és íeggük is meg.

A félelemre tls annak végzcte§ következéseire még min-
dig eszernbeóttik az a szornorú eset, ami Eszak-Amerika
egy kis vrlrosábarr trjrl,ént"

]Víilttr l-iorner, e városka logrragyolrll boitjának tutajt
,i,lnosa a végsiikig tíll,akoztlt,l, htigy a villanyvilágítás
l-.zt,tékél brrltja előtt szcreljék fci,

- - Nerrt vagyok hajlarrrlri agyrrncsapalni magan *,
_-: ,:Jogrrtta áülandórin a rijvirtlátó kercskedií"

,\ r,ezelók+l tíltakozásrt ellenére is fclátlították, Minelen
:,.:, : r]l leviinek l*ltszotí_, .A lánrpák már §zópen világították
E s,-_:i utcákat, mikar vírrallan r,,illámcsapásként Órte a
r;:|;_r 1- aZ. a lrír, }rogy a korrnányzóság helyt arlott a vil-
jen;i:,i:-._,,il] félő etrrbcr ftllebbezéséne]c és a vezeték ktiltséges
áisz*:...:-: renclelte el.

- i:: :.nni kell valamit -* nrondotta a sheriff,

- Biezatt.k csak rán *-. válaszolt egy vidárn kedvű

A NA§Y rőNön LEv§LEl
(v. §oltozÁT}

üowboy, a nagykalaprr l3i1l, .-* esak legyetek holnap, ugyan,
ebtlen az időtren it,t. **Másnap kora délután Bill a vitlany-
tár§ulal mórnökével és két szerelö mrrnkással jelent rne§.
Atig helyezkecl,tek el, mikor a két munkás a bolttól jobbra és
balra eső távírópóznára felrnászott § a vezeték leszerelésóhez
tátot t.* Mi lesz itt, Bill ? * kérdezte a sheriff.

* Elveszem az öreg Horner keclvét, az okvetetlenkedés-
től, Ugy megije§ztem ait a gyáva emb€rt a lc§zerclt veze,
tékkel, hogy elmegy a kedve holmi panaszoktól és fellebbe-
zésrktől.* Dehát lrogyan akarod ezt csinálni ?

-_ Nézzétek, akót szere]őmunká§ a ház előtt futó dr{rtelt
már leszerelte, nro§t vógiiket kezeikbe fogva lemásznak a
fölcl közetébe, Amikor ép a boltqitó elótt lesz, ákkor
elkezdek kiabálni, hogy Mister Horner jöjjön ki. Az öreg
kijön, nekiütközik a vezetéknek, de mivel rövitllátó, nem
veszí észre, hogy mindegyik végét emb€r tartja és borzasztó
ijedt areot fog vágni. Mi meg iól kinevetjük e §yáyát.

_- Jó, jó_.-_ montlta a slrerifí, ._ de nehogy valami baj
ltlgyen belőle.

"* Szó s* lehei. róla, hiszen azdri hoztam rnagammal a
mérnököt is *-" válaszolta Bill nyugocltan.

h{intlen a terv szcrinl törtónt, cstrpán egyetlen dolog
netn. Mikor a,z öreg }{orner kirohant a boltból s nekiszaladt
a clrótnak, kezével azt akaratlanrrl rnegíogta, §zeméhez közel
}rtlzta, lrogy lássa rni van a kezóben és abban a pillanat}rann
hogy ószrevette, hosy a villlarnos vezeték. holtan rogyott
ö§szt.

§tőször azt hitték, hclgy mé§is áram ütötte meg. De
hiszen két mrrnkás tartotta a tlrót végét ós sehol se volt
árammal összekapcsolva, sót ncm is a hozzáérés pillanatában
{rte a lralál, harrem nóhány rnásodperccel későhtl, amikor
meglátta, hogy a viltanyvezeték van a kezében. Mister
Horner an,nyi.ra. !étt a hutótlóI, ltogg ink(lbb meghalí,semhogg
meghaljon !

Az öfes Florner kirohant a boltból s nekiszaiadl a dróttrák.

4*
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*._,}^9olgg _:rő..Ty.{, 1 }ré!a_tragikusan súlt el. §ngemmegl§ az szomodtott el.,legjobban, hogy van ember,-aktennyire fél a haláltót. Hát iágrosszinn ?setben mr ttiitOn-hetik ? tíeghalunk" Nekürrk lJlr_u trsna§YáUi ,oil ;dÜi,
l T:m .kapu, melyen etőbb-utóbb af É.1 mennünk. Ezért,r8yex§zun& rnéltóan ís clkészülve várni a pillanatot.
_ ,_31 éIetben a tegnagyobb kincs, amivól a nagy Manitorr
DeleDoc§áto_tt: ínaga az §let. Ezt a"kincset meg kiit becsülni,ezérttrarcolni kell, rnert ő tőle kapiuk. na me§treiíÜÜ;Ö;
1.^ 

.]iö1 
!.-r.,qra, r1 gy }r alj unt me g iemi rnoaiaral Bá mu ] j an a k,de ne §ajnáIjanak. Ne mondogassák : mcgúalt szegény., meriüsyul1,9l.y9tt. Elpuszttrlt s"c§ény, mert e"liivigyáátlan volt.

.^,.,31."térri ezt és gyakran gorrtlol a }Ianitoirral való nagytalau(ozá§ra, annak lesz bátorsága a ttöntő piltanat}riii
rnások megmentésére síetni.

fejjel lefeié ültem a lelfrrrtlult kajakornban, korán{ setn
alakutt a dolclg olyan e,gysetrűen. Tq kc*ves tllvaróm, biio-nyára-ar.t gondolod, hirg-v felforclrrít kajaklr*n neln' rerrelülni. Pedig hát, ez voll :iz elsö meglepeiés. ami órt, bog}
ongem a viz ereje fclíelc szor,ított a isónakl:a és lra n,,nr"i-.
9lyan ,erővel, mint különben, ltozzányornott a csónak iilósi:-
hez..},Iem hogy kiestem.voina a Xn;imOi, hiureur szabáiy-szerűen üllem tr+:rrne, .d kercsket{ő tanácsa szerint előit:
nyu,l1am, lrogy rrregkere§§e.l a rjtrc-kamat -szorjlri l.ilt.§zott-
ferJ,élnek a kioldási ,fogantyúját. lgen ánr, rlc anti a szárazl)ltolyffi egyszerű és kiirlnyű az a r.izbcn ft.i,it,l lr:fr.lr. iilrt is
siillyertv'* egészen ntás" ;l*etn találtarrt n rogantyut, a r,íztrr.rt :

'"!,"ry ós s kajak l'ászo*teteje t,gé_,z ,,g'i16;1,nra tapirrtású ;volt ós rrriyel a viz a csónaklroz n...l,lIruii" nr,ln órcil.em a 1

<lerekarnrafcsziilő vizhai,1an,boritási slnt, r:riitrr;es ti,niptx :

ketlett lefele tennem a fenék felé. Ebbr;r ri 1iillarratlian :

a Te akaratod / s mdris nglci-

alatt átfut a gondolqtán:
Istenem, segtts, dé leggen meg

tnegszüntettr tillri :l tlsónakbart
ós szalradon iebegl,e m.egérez-
tern, lrogv a derekanrr:n hol,
feszül aszorító szerkezet, Most
tlrlakaptam kezemmel s cgy
fogással kinyítottam. igen :irri.
de a vlz fellrajtó ereje nltainl
rnril<i.itléslic lépctt és en me-
gint iiltem a csónakban. ls_
mét egy *rőt*ljes tetrt;rtl }i1';-
vetJiezell lefeió, a rltlrt,kam
félig kibujt a kajak bordái
kiizül. anrikor egyszerre érez_
tem, hogy a iábarnal, valanri
fogja ds tar{jrr bent a kajak-
balr. L{rrp1l" cz neltl lehct más,
rnirrt a viloriázáslroz sziiksé-
§e§ lállkorntány, amelv tá-
bainrhoz voit, crősitve, :l fel-
hajtó erő megint }rtlzzán1-onr
a csónaklroz és kezeimme]
igyekszem a lábktlrmánvtrii
szabaelrr]ni. &tikor siliciiitt,
kél-hárorrr tcrlipó ós í'rlszírirti
jöt{cnr a csónak mellett a hui-
lrtrlnzri tengeren, E]ső gonrlol*-
tom a Nag1" i\lanitott felé szál}L.
te]e hálár,al, a nrásodik .rö§tiir
a kövér kereskedő feté, aki ezt
,,semmiséf"-nek mondta.

_ A tanulság ebbíit, lrogy
sokszcr gondold ós irrí iét
rnagarlnak, hogy a te esetttl-
ben, a tekópességecl, ate úszni
é.s mentőtudásod, * ti vizt,t*-
ken mikor, nrilyen rnó<ton ínen-
tcuéd meg magarl, vcg.l, máJt.

A Nagy Főnök éleiet sok_
szor annak köszönlteite, hog1,
amikor e§te egy táborhetr-"Ú

lát a eselekuésnek.
A'gyors és bátor cselek-

vóshez szükséges az is, hogy
másodpercek tört része ala:it
tisztában tegyúrrk, mit keli
tennünk s azonnal neki lás-
sunk a cselekvésnek. Ez jtl
módszer a tlrukk, a félelem
legyőzéséhez is. A legtöbb
diák nagyon drukkot, 

*anrís

lihívják és akkor is, mikc,i
kint_ áll, de mihelyt megkapja
az első kérdést, mintha elfuj-
ták volna alámpalázat, fclelni
keztl és elmírlt a félelemérzés.
Yeszétges helyzetekben is et a
helges és ktuánatos, azonnal
határozni és a;onna,l a csehk-
uéshez ídíni.

§rre azonban ktilönös-,képpen készülni kell. tsele kell
élnü_nk magunkat ilyen hely-
zetekbe. l\íit csinálnék ekkú,
rnit'csinálnék akkor, Gondo-
latban készülünk fel ilyen ese-
t_ekre, nrert a nyugotlt gon-
dolkozáslroz bizony - ilyenkor
rende§€n nincs alkalonr. S eza felkészülés növeli a bátor-
ságot is: világos clőttiink a
!9ty9, cselekvés módja. Á
felelő fiír is akkor jőn lÓgjob-
öan zavarba és felejti el ijedt-
ségében a leckét, ba nem ta-
nulta meg tökéletesen, sőt
valószínűleg azért is ije<l meg,
Inert tudja, bogy nem tanulta
meg tökéletesen.

Első gondot*torn a Nag;, iíani,tou feié szállt

,_._ ,Mjkg."a_Nagy Főlök vízi útjaihoz egy kiilönlege§ e$z_
trrmo líaJakot szerzett be, hogy a lcgnagyobb lrutlámokkalis dacolni tudjon ezt a mi viOenirir<tii'isrneretlen sajka-típust a kereskedö magyarázta el.

.._ ,, Y"gt,rdtanr, hogyan_.].<etl szótszední, összerakni, Ine§*tudtarn a gondozás sokféle_ csalaíintaságát s azt is nre§_
{§}.ar.azta, hogYan k611 q 

_h:lt]lámtaraj ok- behatolását nre§_
gátoló rt8ynevezett,,spriccdekkét'' tnagamra erősíteni.

. , * Hogyan ke]l felforttulás esetén á derekamra kötözött
víehatla4 vászorrburokbót kibujnom ? ** kérdeztem.

Ó, semmiség az egósz"*- válaszolt a százharrninc kilós
kereskedő, .* eg-yszerűen itie tetszik nyulni előre, itt van
egy vászonfogantyú, ezt ki tetszik ny"itiri és máris renclben
van a dolog.

Hát be kell vallanom, hogy, az elmélct és g.vakorlat
nJntileg különbözött, rnert mikor eg_v évvel tiiOll az
Eszaki tenger métere§ hullárnai közi}tt a vitorlám kötele
lavirozás közben váratlanul etszakadt, én a másik pillanatban

hogy ellenséges táma<lu, *r"iÍio'*l;Í"ili'.i, iliitrí i,li;merre lehet vótltkezósl telálni.
Hajóutazásnál is nenr egJ,I§zer az mentette nreg éietét,hogy 
_idej ében me gnézte, b ol* vannak a rtrent ő'jvt-k.- mentő_c§ónakolí, ntentől utnjok-. nril.r,tn iránl,harr \.an a part,ahová lraj trselén írszni kell.

Ju1lgry, hog;r szeretnél étctet nenteni. tudom, hogyszerelnéd büszkén hordani sziverl fölött az életmerrtő csrii
készek kitiin(etósét. Te azt kérrltlzetl *o,1 töl.*, mit ktilltenned, hogy íg.r-. leg.rren. §eektt a tenni\,álókat Íg}cfereii
elmontlalrí ieve]eiberr a Nagy,}Iőn(ik és nlég foiytatÉatná eztórrltlkcsellbnél ércteke.selrb 6íeteki.,l ei ir',irragokkal" Azorr-
Pa1 itt_ a nyár, kljzeleclik a r,ízi balesetet lóld7jszaka, ,,i.,l*_
|..::lii ,k.J': { _€§,o.* és lrátor ,,selekvéshez világosrirr kellláttrünk fe]adatrrnkat. Ezért lr ,\ag5, Főnök röviiien t}ssze_
íclglalja, hogy nrit kcll tenni.
^ A baira eIő kell ltésziilrtőd, a tles:éllgetr szelnben tillanrlóart

tésen kell lew'd s u: arlotl ilill,analba,. ió"munkdt ketl tli'ge:n ed.
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l, Tanu|ji§tni éstanuli m*gúszni ! A htttyú-
úszóval szemben lé6y * yi:sfi 

"agl vi!,befl
tovxikió csukaúszó,

2. }ári a vízben is ítyit§tt stemm*l l 16}
azuián tártyakat és slükség §§et*n §mbef.
i* megta|ál:z a vl: íanekén,

3. Gör*tnél. hínárn*l ós örvén;,néi tudd :
t*nni]íalóidat ! Ézért légy kép*l lisrni, szri'x-
rég esetén csak két kézze|, vagy k§t lábba' rs,

vagy hátonfekve és víz al*t*.

4. ismerd a hatósági és tger&égz virie}ö,
trárokaf ! A ttabadbani í§rdésrrei< 91 : v::-
közlekedásnek vannlk p§}T!o5 il?:.::í é§

cserkisaszabályli is.

.§. §ajátítsd el a partr*l való
rfi*ntá§ fogásaitl Tu<li köreler
(esetleg lmszót) és me.rő:.+:
dobni"

ó, /l cgónakkal m€nté§ za l3z-
xán korrroly tnÉnté§ i l_e6le1
képes evezni és korma,,c:, :a,-
milyen mentésre a:k: - u sel,
kában,

-7. Ax úsrrva m€ntést !ánuld met
|*lkiicn,t*retesen l Eszr,é!etient
rendeten csak l;y, ere; a íel-
gzlnre hoznl-

8. Önmentési-megsabadulári ío-
6ásokat alkalma:z biztosan !

§:aket elób5 a !:3ruon, maid a

vízben, vé5Li i y: ala.t is gyako-
rold be,

9. Lágy víricscrkész I Alapos vi:i-
kiképzésr a viliiserkésrek kap,
nak.

il0. Kélrüli íei |éltkben is, ho§y
hős életmentö lchess |, A perr
bizonyosan e]e-. szlk. ,,Eletében
mindenkinek 1e3:|ább egysz*r al-
ka!ma lesr élecei menteni."

{. l*rrerd a hclyi íurdöhely ve-
rzély*it ! Tudi ar órvény, íor5ó
htlyét, hal yan neledek part. ht>i

erő* a víe sodra es e,le hi"d fel
mások íigyelmét 1:,

'?. Már fürdés elótt lé8y tísrtá-
ban *. yneni6íelgzerelé:sel ! Hol
van rúd, kötél, mentóov es meltó-
c.eónak,

3. Állapít§d me3 elóre, hogy
rnily*n cs*tbcn, hogyan ment-
hctt:.. í"likor kötéijel mikor
űsrva. nikor csónakiai, miiyen
t*stlúlyú emberrel, m iyer távol-
sd8ra iuthatsz l

4. Fáradtarr" jóllakotan ér hi-

I{.ctlve t ]iehérarcu Te:i r,érenT i

deg idáben n* íüröd} ! llyenkor kapixk
tóbbnyirc a §örf:§öf.

5, .A1 é}artsk *rós*lr|rnie, miat *e l1-13 t{ih*r

3 vi; lot}rn tirnrxli, gq r'ltlri le!* sz*atb*
ckveítefiij! yi§§Ialui,rli. *id;rir úsrl*| ki
bu:lől*.

ó, Össxes *t*hályrlkat *artad be a íürdésn*i !
}*bLr a: összes s*a!rályokat n*gtnrtní!i, min1

egynek, áthá,gása miatt rrabálysztrű t*m*tést
rendezn i,

7, i[íkalmaed * páro* módgrert ! l*íindig
keir€í} 3Eyütt *§6zaiok, úgy bai *setén köe*l_
ben a segitség,

8. Könnyelmüen n€ kockártass ! E|c:ed
magasabb célokra kell !

9, Crónak* ét hajóutn:ásnál tudd elöre n
teand6kct. Hogyan é* m*r.€ |eh€t m§nö-
külni bai e*etén.

l0" Állandóan lágy rés*n, mert mindenkit
és mindenhol élhct bal§t§ü" A bai tóbb,
nyire *kkor jön. mídőn legkev*sbó seini"
tunk rá.

l. §átran *s el*zántan azonil§l cacl*k§di I

Ha előkószültól és állandóan r$sen vagy, ú5y
ennek nem lesz *enrmi nehéxsdge.

2. Mindig a te§*}orgabb §l l*§*
blztorabb méntéri rnódot vá,
latxd ! M*ntésnél 6yors*n kell
cselekedni, de mindí8 kistbb
bai, ha egy fullad be kettö
helyett.

3. Urzva m€nttrnél ta fogd a
fuldoklót. Tehát köxelítsd meg
éserevétlenül ér r3gy ragadd
me8,

4. Né tiird egy pertitr1 s*, hopy
* íuldokló ío3ion téged. Ha
ió szóra nem ereíIt el, alkai,
mard azonnal a szabedulási íogá-
§okat.

5. lrmeretlen helyen, vasy át
ncm láirzó vfr,ben ne ugor,
lát fciart ! A íöldbe feielalós,
vagy a vlz alatt oda sodródott
íaágra ütődés vétzete! lehet.

6. Crónakba!éiétnélt kü!önören
.röf hullámrá**ál íogózkodi
* G§óhákba i A csónak órákig

'§nntírt, 
úlzva hamar kime,

rüls:,

7, A klm*nüettcn cank akkor
hagyd abba a rn€§t6rc€§i*
lé;xé*t, h* orvo* állapított*
ma8 a halált" Néha nrég órák
mutve í§ 3ikertil a! e§rméletre*
hozasal,

8. §g t?áíáli a víazal l A kór-
ismert ,,iön a íarkas" mGg*lr*t
harqnló ,,§e8ítlég, befulladok !"
és klméletlen buktatás már $ok
embér élÉtét kívánta.

9" Ha véczielot lát*z (vízb6l ki,
n!Élé kéa)t vajy valaki *x*m,
mel láthatóin nGm b{r a
fclrzínrc iönnl, **8í§ azon,
na! ! Lehet, ho8y §ör€!öt ka*
pott és erért nem tud kiabálni,
vagy Íülsérülól§ miatt ít*fi ti-
láiii mex a í*lszínrojutá* irí-
nyát.

lL NalaJ* irőnijk egyeriüi i_il rvi§llanrjll {:lőt,l ó§ váx,. " l0, lston n*Yév.l induli x hnrcb*"

Ősz vrrlt, mikor ma8án\lrs §,ig1\,anlonrtról elirtrlult el§ő
levelcnr fclóri. r\kkor. még ismeretlenck ].-o!tunk e§ymá§
*tÖtt, },{0§t itl a meleg n!,ár es azt iliszt}n, irclgy esy év után
mint i§tuerőgők ós jó baiátok búc-.úzunk ei eg3,mástól,

Iigy óven keresztiil irtam h,]zzád. kt-ilr,es Ismeretlen
}lag_var 0serkérzfi{r a Vad §izekról §zó1o l€\,€leimet. }fo§t
bcfejezcmo ln€rt a Nagy Főnök is útnak indul a va,(t vizek
tiIokzatos birorlalnrába" Meg_vek zúgó heg},i patakok és
krlstáil,tiszta tengerszemek vizében úldözni a vaíl vizek
leglgl,escbb r&gedozóját, a pi§ztrángot.

}íi vorrz, mi t}aji irle, kérrlezem §ok§zor magamtói.
Talán csak a v&clá§z-halász szelrvodé}y ? Yag1, a ieliétlcn
§zaia,j.ágérzés ? Yagy talán az apompá§ erő- és iiE5,esség_
kilejte.i alkalottr, anri,b a hatalmas rag&dozóval §zembeili
küzdelen: jelent ? 'l]alárrr a c§{nd ó§ ü nyugalom ?

Egl-ik senl és nriirclegyilt. l,r,gjobban vo§zanak a va,-l
vizek. _{ magas heg},ek estirgedezií vizei, nelyek ott ialiar]-
nak az öri.,k i:,,- birrrilalrtiárr*k lá.bán, ez áiiadál.yl nefil i§meró
zugó heB}i pr:akDk és a futti bárárr3,fellrők,€í \,i§§zalúkröző
tengerszemek t?, a7" én vilitgol"tl.

I)c neru tudnáni. ólvezni a vád vizek*{, }ra nem §u§r§t-
ném i_iket. § nem trrrlnánr §zeretni! ha nern ismernórn &?§kat,
ha nem }enrre mintle}r egye§ barátom. Nenr íélek tö]uk,
islnerern é.q szeretetn őket, valamennyi c§alaíintaságirkkal
együtt, legyerr az §zágul{i,ó hegyi patak, lapál_von }_öm*
póiygő totyó vag}* §ziklapartot o§tromló tengervíz. Vala-
mcnlryi vad víz jó barát.onl

§ fizt szeretném, keelves Fehórarcú Testvérem, ha neked
is ugyanolyan ;ió barátairl<tá válnának, mint nekem. Ezért
lrtafr rrreg ho§§zü téli e§téktil a vad vizekről szóló leveleinret,

l,fo§t-rnár isrn,ererl és nincs okod lélni tőlúk, kópes vagy
rncgbírkózni c§§.lafinta§águkkal. De §zeretni ebből még nerc,

tanuttaa rneg. I-{a§znátd fel a nyarat, keresd fel azokat ott,
ahol lehet, Jtt, ahol tucloct. Ismerd és szeresd meg a \"ld
vizeket !

§ ha aztán tehetecl, nrenj a maga§ hegyek kiizé, hívrrak,
várnak Tégerl az igazi. Yarl Vizek.

A Nagy Főnök egyed.ül iil rvigwamja rlőtL, az igazi va,tl

vizek liirűalmában § vár, Várja, hos_v fehérarcfi kis ttst-
1-érei rncgértik-e a vatl vizek hivó §za§át ós eljiinnek__biro-
dalrriába.'Bűcsuzóu} ötel a N;l§§ }'önök,

r
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Laci, közös lrarátunk angot tapasszal összc-vissaa
raga§u tva lép a szlnpadt& "-'-.azan lópne, *--- ha tudna, inkább
besántikái. I{arja fel-, homloka bckötve. Nrr azért rrem kell
sajnálni. Bizt-osan neln a haza lrősies véde]mében szerezte
sebeit. Isnrcrjük nrár jól a ,,cd,g"-c[.jlaci., Mótyerr tiszt*lt Hiil§yeim és 1Jraim, ! Tegnap
zajlot le a }íagyar Atlétikai Csapat, vagy röviden a Macs
olinrpiai bajnoksága. tJg_vanís rnegtuiltarn, hogy Anyrrsék
nenr lesznek délután otthon Cs ilélelőtt az osztárl.ybarr repülő
postával szétküldtern a tagoknak a lrírt : o,tlrak t Délrrtán
3 ófakrrr olimpiász !" Rsy sürg{inyt Pulyhatojás * akinek
olyan szeplős a képe, mint a spriccelt, fal ** elíogott. Yissza-
§ürplönyzött, hogy ő ís jiin. \risszaírtarrr, hogy nem vagy tag,
maradj. Yísszaírt, hogy besítg a tanító {irnak, hclgy repülő_
postázok. Visstalrtarrrn nenr bánom gyere J{rdás, de meg-
keserülörl.

A tagok délrrtán ponto§an rnegjelentek. Ki kettőkor, ki
nógykor, Dudás már egykor fútyült a kapu előtt. Amikr:r
szüleim végre elmentek, összchívtarn a bandát, azaz a
Macs-ot. Felálltam ae esővizes horrlóra és {rgy szónokoltanr :

,,IJraim a sport ncm beszód, hanem tett. Ne beseóljünk mi
§em, hanern nyúljunk a tetthcz. Jelen nemes bajnokság
kupadöntő. Az eredmények pontozva lesznek a zsűri én
leszek, ,,Akkor te nem versenyezhetsz" szólt Pulykatojás.
De igen szóItam ótr, ,,De nem" szólt ő ós meglökött" A vitát
avval zártam le, hogy kimásztam az esővizes hordóból és
Pulykatojást szabályosan kupán billentettem" Megkezdődött
a ktrpabajnoksrig, szólt röhög-,*e Puffancs. Esy jó pont a
javanrra kiáltottam a borclstölcsérbe a közönsóg felé, htrzzák
íel a zászlót. bfukí zsineget dobott keresztül az antenna-
elróton és felhírzta az Öcsi kerítésen száradó nadrágfiát. Fö a
lényeg. Nem ígaz ? A közönség tapsolt. A közönség §íálika,
Cinilre, Pintyőke és Öcsi volt, Én a taps köz-
ben leereszkedően hailongtam a nózőtér felé,
nriközben cviki-puszit integettem. Második
szám díszkrrszvetés, indltványozta Mukí. Az
ám, de nincs diszkosz. Nlncs egy ro§§z tányé-
rotok ** kérdezte Pulykatojás ? Ho5yne,
hogy elttirjük védekeztenr. Dehogy törj'ük t

}§ézd Laci, arra felé fo$uk elobni, ott fel van
ásva ugráshoe a föld, ott nem törik el, --*
próbált rábeszélni Puffancs. Nem volt időm
védekezni, mert Öcsi rnár cipett is ki egyet a,

konyhából,

- ilíegállj Lacl, megmondalak Anyuká-
nak, ha haza jön, szólt le Málika a tribünről,

-* Jó, jó csak árulkodj te Jrlclás -- azért
ís dobás, adtam ki a vezényszót.

Pulykatojás kört rajzolt, beleállt és eg_v
pár himbálás után dobott. §ikerült is neki
eltalálni a disznóól ajtaját. lVlivel ott nenr
vlrlt felásva a föltt --- a tányór összetört
seíwel zuhant le és rnegszürrt tánvér lenni
töbhé.

},Tche, rnaratlt. még 11 ugyanolyan. Iigy kicsit azonbarl
sajgott, a natlrágonr, <le hamar feldeített eg1, látvány"

ügyarris i}uf{ancs arrnyira rőhö§6tt, hog"v belezuhanl rr,

kacsaúsztat.óba.
-,- Olimpiai súlyenrelés ---vczényeltem. ót sorba prrilrl'rl-

tuk Puffancsot kíenelrri a pácból. Nekem nrár majdnem sike-
rült, csak az uttllsó pillanatbarr kicsüszott. a narlrágja a kezem-
ből. Mivelmásoclszoris visszaejteLtcm és §{uki is kétszer pró-
bálkozott *- ltiába -* itt Pulykatojás gyiizött, akinck sikerüit
egy rántásra kicuppantatúa a kapálózó ,.lochntsi szörrtl-t".
rgaz, Irogy a léi nadrágtsrtóje a kezébtxr trraradt. Pufi
prüszkölt ós szitkozódott.* }íó§ te lresaélsz 1 * csitítottam.
lrinn vagy a vízből. Ha sokat beszélsz
kötélre száratlni" Nézze meg az ember t!!

Használt az erélyes fellépdsem" mert az rrrlvar sarkába
vonult, leült a favá5ótőkére, előkotorászott a zselróbői egy
kiflivéget és azt, rágcsálva sanditott felénk.

-* Urairn, mi legyen a kövttkező szám ? * kérdeztt
Muki.* Talán cólltivószet * indítványoztanr,

Harsogó éljerreéssel helyeseltek a bajnokok és pillanal.
alatt előkerültek a csúzlik.

-_ Mi legyen a cél ? -- kérdezte Prrlyka.
Öcsí azonban már hozta ís" Egy fiiletten cdény volt,

amit a félszer mögül h{rzott elő.
* Étlen Öcsi l Kíneveelek ezennel szertárosnak! vere-

gettem meg a vállát.

- Hozok egy kajót ís, osztán ajja játesseük, oszt
z§up§z ! * szólt az új szertáros.

Mikor ki v<llt tűzve a cél, Puf{ancs odasomlrolygott és

}-íamarrrs*n eg_v kupat, |ett bciólúnk

* Örütj, hogy
kiakaszturrk il
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kijeleutett*, lrogy akkor nem irafag§zik, lra
a lövóst ö vezényelheti.* Helyes a bő.gés ,* szólt Muki. --.
Nesze itt a riasztóm !

Á bajncrkok sorbaálltak, Puffancs neki-
hrizakodott és bumm llll

Az edény csörónrpölve darabokra törl,
,azonban még egy csörömpölós hallatszott.

.'-. Ki volt ? -* kérdeztem a mosókonyha
betört ablakára mutatva.

-.Én al, eclényt találtam eI '- szólt Muki.
.- Nenr igae, én trefeltem e} a célt. --,

vág<rtt közbe Drrdás.* Az enyém találta el éppen a közepén,
aki nom hiszi, annak még a követ is megnru*
tatoín -* szólt dülrösen Pul3,katojás.

Mintlrogy a jussotnat én §em hagytam.
Immarosan egg kupac lett belőIünk.

*- §zabacltéri birkózás * röhögött Puf-
fancs és közben újjongva bíztatott bennün-
ket; ,,Üsd^ vágd, nem apád t" Tartott a hősies
küzdeleur eg;, darabig, míg egyszercsak érez*
tem, hogy valaki beleharapott a nadrágomba.* §zabál_r,talanság ! Ne harapj l * üvöltöttetn és
hátranyültam, hogy nyakon fogiam a pasast, Az illetónek
szőrös volt a nyaka és nem volt nrás, mint Floki.

-_ }íegállj te haramia t Kenyéradó gazdádat bántod,
és orron akartam fogni. A bűnös azonban eliszkolt.

Kikecnreregtem a kupacból és a harapás helyére nyrll-
tam" Sajnos a folytonossági hiány kézael fogható volt, míg
darabját Fttlki diactalnrasan horclozta a hölgyek körül.
A }rölgyek vihogtak, Öcsi a Flokit kurrgalta, Puffancs a
gyepen fetrengett a nevetéstől-

Végre a lrárom bajnok is szétvált nagy liltegve és
kölcsiinöscn megállapodtunk, hogy rrgy-egy jó pont írantló
a javurrkra.

* Folytatjuk az olimpiászt * tliztattam a bajnokokat"
*- Helyes * lelkesedtek ők is t

De mi legyen a következó szám ?
--- Ui, ui, röf-röf, röíf, röff **- hangzott egyszercsak az

{tt felől. Két pár csülök ós egy rózsaszín orr jelent meg az
ajtaja felett.

-. Hopp, megvan ! * ugrottam íeI. * Hátra van még a
lovaspóló l* t{át au mes mi a szösz -* érd$klődótt Putykatojás.

-. Még azt §em tudod ? Hát akkor mit tudsz te ? *
szóltam fölényesen. - Figyelj ide pupák, mindjárt meg_
magJyarázom. Veszünk két kaprrt. Mindenkinek lesz egy lova
ós egy görbe botja. A labdát lótrátról kelt az ellenség kapu-
jába ütni,*Deholvanaló?

._ Ott ni l * mutattam az ól felé,

- Hurrá l kiáItották az elszánt sportférfiúk.
Én kíválasztottam a fekete disenót, Pulyka kapta a

szőkét.* }lát nekem lrol a lovam ? * kérciezte f)udás.
Mivel csak két disznónk volt, tör-

tem a fejem a megoldáson,* Megvan Laci ! -_ szólt Dudás,
Mukiéktól ellrozom a k€c§két, tőlúnk
meg a Cuki bárányt, Köaben }tukit is i;
visszahívom negyediknek ,:..

*- Kezdódík a rrrérkózés *- orditott Dudás ds Apu esernyójével nagyot ütött
á labdára

* Olyan okos vagy, hogy előterjesztelek a Nóbel-
dijra. Amíg odaleszel én beszerzem az ütőbotokat és a labdát.
§íár mentem is fel, hogy esernyőket,.sétabotokati m88 &
ping-pong labdát lehozzam.

Málikáék a vírágos kertben játszottak, mikor a fel-
szereléssel lefelé baltagtam a lépcsőn.

*- Megállj l"aci l Lesz neked nemula§§, ha Anyukáék
hazajönnek.* Ne szipogj, mert a csőrödre koppintok. Gyere Öcsi,
ne játsz ezekkel a nyafkákkat"

Mire az udvarra értem, már ott ugrált a Mukiék kecs-
kéje és vidánran béget€tt a Cuki bari. Mukinak sem volt már
semmi bqja.

Elkészltettük a kapukat, középre tettük a labdát és a
disznóól felé índultam.* Legjobb lesz az ólban felütni t Öcsikém te pedi8, ha
szólunk, nyisd ki az ajtót.

Az ólban heves tíltakgzással fogadtak.
** Fel, fel vitózek a csatára l - és ezzel a fekete

kucu hátára pattantam.
* Brrrrr, berregett Pulykatojás, miközben me$c§avarrra

a fekete farkát, írgy tett, mintha motort kurblizna be.
Öcsi ajtót nyitott, mi pedig nagy robajjal kivágtattunk,
* Kezdődik a mérkőzés - ordított Dutlás és Apu

esernyójével nagyot ütött a labdára.
--- Fröcccs t * csattant a labda Pulykatojás kópén és

csorgott lefelé róla sárga lé.
_ Az történt ugyanis, hogy mlg mi a lovakkal bajlódtunk,
Ocsi tojással cserélte ki a ping-pong tap<lát.

Polcsi bá' mondta, r,oj minOen tréíás történetnek
csattanóval kell vógz6dni. Kivételesen
ennek a végére nem teszek csattanót,
mivel arról a Papa gondoskodott,

i l.i:il , mikor hazaJöve1 meglátta az olimplal
baJnokság színterét.

Touok Tnmós La|os.iir.]lllÉ,i

lIA KlNCSKERESOK
sikere arra buzdított, hogy a jövő évben ismét egy
változato§, e§eménydtís és izgalmas

Az ELRAB.LT Flúr.*n"rtközöljünk. 
Kinem gondoltrá, mi történnevele,haklskorábanelrabolnák.

története a _legdírsabb fantáziáj{r firl élményeit is felülmulja, mert írója a jól ismert,

Az ELRABoLT Flúu"u'nírű 
Steuenson

szeptemheri számunkban kezd6dik. Fizess eló minél elóbb, ho8y a kezdetét se mulaszd ol.
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TAB ü rr §T,re,mI.EN
lVlozdonyunk nehezen §zu§zog, felfelé megyünk, §lérjük a

tetót s újra nekílendüI, hogy 4 órára lrelusson Visnyó állomrlsra"
Az iskolában szállásoljuk el magünkat a tanitó úr jóvoltábó!"

Közben az itthoniak mesólnck" A falu népe nagyon trarátságos.
.Á kisgyerekek nem bizalntatlarrok. Áz eisó nap is bejón egy ki§-
gy€fek a terembe, felmegy a katedrára és kotorászni kezd. Muki
meg i§ kérdi: ,,Mit csinálsa, te gyerek 1" ,,Kere§em a tanltó rlr

,,not€szát"n, hátha itt hagyta l"
A szállás}rellyel rendben vagyunk. trlögtón elindulunk a kiszemelt

táborhelyre. Hatalmas völgy a Bán vólgye, kétoldalt magas hegyek.
Áz egyik tetején a dédesi vár torotrymaradványa. Háttérben a
Bálvány, a Bükk legnragasabb csúcsa, sötétlik. A vötgyben zúgó
hegyi patak folyik, de van külön forrás is, Rószletesen megszemlóljük
a belyet. A hegyoldal szinte kékellik á r€ngeteg ibolyától. Nagyon
sok óz- nreg §zarvasnyomot látunk, illetóleg már nen látunk, merl.
*ötétedik. },íazafeló inclulunk rragy éneklések közepette. Szállásurr-
kon tüaet gyujtüttk, teát főzünk, Rövid tábortüzi megbeszélés
gyertyafény mellett. Mikitól hortobágyi nótákat tanulunk, melyek
.§zerint

Nem !ó a ftoss:tl pipaslór,
Mer' uégigfolg raita. u ngál.

lVlásnap regg€l trílistaüton rnegyiink a hcg5loldalban, Melegünk
kezd lenni, levetjük a felsó kabátokat, Jó lesz majd a csrlcsra. Ren-
gcteg virág nyílik, Ic is íénykdpezünk egy párat elótétlencsével.
A csúcson metszó szél filgad. (Mdgis jó, hogy körgallért hoztttnk.)
Felmegyünk a kilátóba, Túndéri látvány'íogad, Esza.kon a tiszta
égboltozat aljárr rnerószen rajzolódik ki a Tátra csipkézett csLtcs-
§orozata, Baloldala még teljesen hóval íedetl. §okáig egy szót serrr
tudunk kimondani a lenyügözó látványtól. Aztán kitör a lelkesedés.
A nap íutása lefelé hajlik, a völgyek sötétek lesznek. A Tátra kon-
trlrjai most móg élesebbek. Hideg van. Kezünk majd odafagy a
látcsőhöz, De azért nézzük rendületlenül, pedig a többi oldalra is
§zép a kilátás, a Mátra, az Alföld, Diósgyőr íelé.

Szállásunkor"r meglepetés vár ránk. Az iskola udvára tele van
falusiakkal, Hamar m€gtudjuk, hogy bál készül egy másik, távalabb
,eső tanteremben. Bemegyünk, Iepakkolunk § elhatározzuk, ho§y
mietőbb nyugovóra térünk, lrogy nrég a várható zenetrona elótt
elalufiunk. De nem lehetett. (Utílbb nem is bántuk meg,) Az tör-
tént ugyani§, hogy a kis falusi gyerekek egymásután sorílíordáltak
be az ajtón. §lóször csak nézték, hogy mit csinálunk. Aztán kérdezős-
ködni kezdtek. Igy lassanként beszédbe elegyedtünk annyirá, hogy
Ietelepítetttlk őket az ágyak szélére és {alálós kérdóseket kezdtiink
tgymásnak ínondáni. Aztán persze énekre keriilt a sor. Nagy buz-
galommal tanulták az énekeket, amiket mutattunk nekik. De leg-

A rósztvevók 3díszes tagja

A Bálvány tetején (Dr. 0cák |eIo,1

jobban a csatakiáltások tetszeítek. Megjátszottuk ve|ük Egerr-ár
osttomát (Drinápolyt nsm. értették volna.) l3ore*sztóan lelkesedtek
érte. Yagy öt§zör negcsinAltuk egynásután, Ugyhogy a bálból az
asszorryok átjöttck lr'azzánk, hog3.mggr6rrdk a ,,cirkuszt". A Haj_
má§i Pdteri ís nagy ürönlnrel órrekelték s nagyokat nevettek rajta.
Á saját nritáikkal nerrr igen mertek előhozakodni. § tekintetben
a lányok lelőztók a íirikat. Tólük sikerült is egy nótát megtanulni.
Már elég késő volt, de a gyerekekrrek eszükágában §€m volt haza-
menni, Végre is ú6;y oldottuk meg a goldiu§i csomót, lrogy meg-
híl,tuk óket másnap dólutánra játékot tanu,lni. §rre aztán meg-
nyugodva rnentck heza,

Másnap jöttek á,nr a gyerclrek. Játszani kezdtünk. Az eg5,ik
c§oport verespecsenyézett, a másik csajkaadogatót játszott, meg
körberótát. A gyerekek nagyo! ügyesen mozogtak s volt nag1,
nevctós, ha telibe talált a labda vagy íejükrc ömlött a vjz. Szürkiilet-
kor abbahagytuk a játékot s újra énekelni kezrltünk. Röpltön a
Hajmásit meg az Egervár ostromát követelték. Persze, új nótákat
is tanítottunk. (Nlegfogtam egy szúnyogot... Kiment a ház.,.)
A sziti csatakiáltást meg úgy üvóltötték, hogy a íél falu össze-
szaladt. (Persze, azt nem mon{tuk, hogy sziír csatakiáltás. mert
hiszen sokáig keilett volna magyaráznin hogy kik voltak a sziú indiá-
nok,) A nótázás, csatakiáItozás a sötót e§tébe nyúlt. A g;-erekeket
alig tudták a szüleik hazavinni. Mind maradni akart még.
Meg is jegyezte egy öreg gazda; ,,Magik jó volnának ide tanítónak."

Másnap már várt a M. Cs. legújabb száma. Elsó lapján meg-
ütött a két szó ,,Hlv a falu." X'dnyleg hlv a falu, r,ár a falu, szcre-
tetet vár és szeretetét ad. * Minden faluban gl,erekek számlálgat-
ják a napokat, hogy mikor jönnek a cserkészek. akik új játékot,
nótát, mesét tudnak s anrit tudnak, jószívvel adják, Rajtunk áll,
lrogy ne csalatkozzanak bennünk. C:akó Ggöígll, t?L

Ropoc A [.ANG ! i*,i,ll,Tu§ff ;#Í":*i,nlffil,"l"i:f:fi:,'iil[T: iiil;
minden egyé§ elöfilretőiét pompá§nótá§könywel ajándékozameg. ,,R{OP(DG A LÁNG" acíme anagy-
nevű tizenhat oldalas, tizenhat kitünő ma8yar dalt tartalmazó tábori nótáskönynek. Adja lsten, hogy őszre már
rninden olvasónk jól tudla (és fujja) a szebbnél szebb népi nótákat, kívánia a }.'AGYAR csEnKé§z

sxerkesztősége és kiadóhivatala
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Ftn- mnxpEt}t{loYAl. §m (}ffi-A§t} §ZIGnTEN

Aa útlt:írásoitlról o11,an 
"ió1 

isnreri eszkirnó*kunyhó}*rrak
l,]'nianakfi*n nvorrtál sem láttulr. Csak északabbr* Lalálhritrik
a t,ípiltus e§ukinr(i kunyhók. Iít a szegényebbek lrázai kőből
és vályogbó1. a telietősebbetré fábri1 készülnck. 'l'ermészetesen
a fa nagyon clrága, lriszerr Grönlandnak nirrcsen íája ós a
Dániáitól brizalott la- ós desekaarrl,ag eiég sokba lrerül" Igy
csak a jópóduak engccllretik n-reg rnagulenak azt a fény*
űzést. lro§5, faházakbatr lakjanak. Mi trüiön erre a célra
ltószített. sátrakbarr tanyázttrnk mindvégig, azaz július 6-tól
októtrer 10-ig. Igaz azonban. hogy az időjárás viszontagságai
sátrainkat egyáltaláltan neni kíméltélr meg ós azok szep*
iemberben rrrár na611,on rossz áll*.potban voltak. Pedig rnég
a legkedveeőbtr időszakot választottulr ki, azt, amely a
felvéielek (és a felvételeket készítők) szempontjából a leg-
megíelalőlrb voit. A nl,ári hónapok, vagyis ottartózkodásrrnk
ídején ugyanis a hőmérséklet minimttma *-20 C0 r,olt. A tólí
hónapokban viszont a sziget belsejében *-5ü*6{i C0 is van
ós rrrég a partcikon is --40-ig süllyed a hőmérő. },Iagyon pon*
ios napirendet keilett összeállitanrrnk és nagyon keliett
ügyelniink a megtartására, mert ottlétünk alatt állancló
világcrsság volt, ügyhogy §oha§em áz e§t lreálltn. hanetn
csak óránk mutatója figyelmezeietett a lefekvés idejére.

É]szkirnó íalu élete.

Bőségescn vittiink magunkkal éleImet is, főleg sok
konzervet, de aztrtán hahnarosan rájöttiinlr arrqn lrclgy az
eszkiml;knak egyáltalában nincsen rossz izlésük ós a fókahtts
nagyon finotu eledel. A rnája kiilönösen po&pás c§elnege, a
szemének pedig az eszkitrró gr-erekek úgy örülnek, mint a
mi gyerekeink a csoko]áclénak. Ezért aztán a fókaszemeket
mínclig a gyermekeknek adják.

Se:nmi sern olyan nagyjelentöségis az eszkitnó életé-
ben, mint a fóka. Nemcsak azért, mert Grönland lakóinak
ez a legállalárrosabb és legfontosabb tápláIéka, hanem azért
is, trlert az elejtett fókárrak egye!}cn porcikája seín marad
felhasználatlanul, A h{rsa, a csontja,. a z§írja, a bőre Inind
fe}használásra kerül. Utóbbiból kószíiik rrtlrájukat és kajak-
3aik vázának burkolatát.

§agyon érdekes fókavadászatuk módja. Á kajakort
meg}iöze}ített í'ókát puskával l,övik, rle közvetleniil lövés
után. szinte rnég a fegyverciurranás piilanatábarr! lnár
repül is a megsebesített állat felé a maguk kószíiei.tc csonl-
szigon1*. anrelyot a kajak elülső részén tcvő hajítótleszkával
röpítenek ki, Katonapuskákból átalakítotl puskáikat a
dánoktól kapták. Nem hiálra főfoglalkozásuk a {ókavadászat,
bámulatos ügl,ességgel szerzik m€g a rnintlennai:i ízcs fala-
tot jelentó fóiiapecscnyét" Olyankor, amikor a fóka szára*
zon van, könn_r-ebberr elbánrrak vele, minthogy ennek az

érdgkes lengeri enrlősnek a vlz az óioteleme. A jég hátán
megiehetőseü nehézkcsen, esetlenül mozog, Annál nagyobb
ügyességeL ós g_r,615gríi*ot igényel a tengeren való íóka*
vatlászat, rnert az állandó üldözés gyanakvóvá tette a
sarkvid{knek ezt a küui§r§ert ragacltlzóját.

Az egyik svájci vezetőnk, aki nagyon jó} órtett a sütós-
főzós nernes művészetélrez, olyan elstlrang{r lókaételeket
készített, hog_v lramaro§arr tnég azok i§ kedvelői lettek a
fókahrlsnak, akik eleinte un,dorcrdtak a,,gu§ztu§talan"
állattól.

Ivóvízünk a jég volt, még pedig a megolvasztott
gleccserjég. Persze, negyon gyakran tea fonnájában ittuk.
'Íengerr,íeeel vagy megolvasztolt tengerjéggel nern csilla-
pítíratluk volna a seontjunkat. A tenger vi,ze é§ így a tenger
jege is sós, ezért a szomjúság oltására nem alkalmas. A
glec*serjég qzonban könrryen megküiönböztethető a tenger-
víz iegótől. biomcsalc azórt, mert a tengerjóg többnyire
táblákban úszik, a g}ecc§er jege pedig nagyobb darabok-
ban, Ilanem azért is, mert ha az ember letör egy jégdarab-
lrát, azonnal látja, rnilyen jéggel van dolga. Egószen má§
a szerkezele egyiknck is, másiknak is,

Nem szalrad azonban azt gondolni, hogy ott tartóz-
kodásunk örökös küzdelem volt a hideg ellen. A nap néha
nagyon perzselőcn sütóttn úgyhogy íürd.őruhára vetköz-
türrk és igy jártunk-keltünk, egy cseppet §em vacogv& a
hidegtől. Az viszont igaz, hrrgy a fürdőruhához tninden
e§etben h{rztunk cipőt ós jó meleg harisnyát is, mert azért
a föld nem melegedett fel. Ilyen könnyű öltözékben azon-
ban csakis akkor járhattunk, amikor erősen tűzött a nap,
De ilyenkor egyikiirrk-másikunk meg i§ fürdött az űsző
jégtáblák és jégtiarabok között, S<lkáig ugyan nem lehetett
benrnarad,ni a vízben, de az egy*két percnyi rlszkálás is
nag:yon íelírissített bennünket. Bezzeg olyankor, amikor
n€rn éreztük a nap melegót, rragyon ís elkelt a jó rneleg
bunda. A rrap sugarai a jéghegyeken a legperzselőbbek, a
sugarak crős visszaverődése követkeetéberr. A jégről
visszaragyogó naplény annyira vakító, hogy különleges
szentüvege! kellett hortlanunk, ha napsütósberr jégcn jár-
ttrrrk. Igen gyakori Grönlarrtlban a sűrű köd, főképpen
jírnius havában, amikor esősen seitáló és ezért elég kelle-
metlen.

Noha mi a nyári hónapokat töltöttiik Grönlandban,
ott azért szeptemberben már havazott néhányszor,

A szórakozásban sem volt teljesen hiány. Gramofónt
is vittünk magunkkal, végül azonban már nagyon untuk
a folyton hallott lemezeket, Mindig nagy e§Oménye volt
az eszkimók életének, de a mierrkének is, amikor hajó

{Patladium ielu,.ILTszri jéghegyek,
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vetolt horgonyt Unranak öblében. Minden hfuoín hétben
sgy§zer érkeaett haJó Umanakba, ez bozta termésaetesen
a po§tát is. Amikor az amerikai ujságok tudósításait olvas-
tam az ezldőben íolyó losangelesi olirnpiászról, bizony,
nngyon fájt a szívem, hogy éppen akkor [ell távót lenneil
Hollywoodtól, a,rrrikor ott olyan világraszóIó események
?ai,lanak le. Hotlywood ugyanis tulajdonképpen Los Arige-
lephez tartozik s annak csak egy távoleső városrésze. Ha
a bollywooal ember azü,Inondia, hogy bernegy a városba,
:|a, azt jelenü, hogy Los Angelesbe autózlk vagy villarno_
tozlk.
, A ít}mfelvételek korántsem történtek olyan símán
ós zavartalqnul, miként azt móg Európában eigondoltuk,
§qgyon sok nehézségünk volt és számos nem várt akadállyal
}9illtt mogküadenltnk. Aaért választottuk éppen UmanaÍ<ot
lelvóteleink színteróül, mert úgy hallottuli, hogy nagyon
gnzdag a küönböző nagyságú Jé8hegyekben. Urnának
ltülönbgn nemcsak egy eszkinó helységnek & nov€, hanem,egy íJordnak ls. Nekünk természetesen felvételeinknót
elsósorban Jéghegyekre volt szükségünk (hiseen a daralr
cíno t§ ,§. O. §. Jóghegy t"). Csak bát a jéghegyeket nem
ebetett olyan egysZerűen megrendelni vagy beszerezni,
boazá még "a magunkkal vitt dinamitpatronok is kicsinek
}tzon}ultak egy-sgy tennetesebb jéghegy felrobbantására.
Igy aztán éppen elég sok nehézsóggel ketlett rnegbírkóznunk.
"Tudvalovő ugyanis, hogy a jéghegynek cs4k llr*1/o résee
látszlk ki a vízböl. Ha tebát egy 60 m mqga§, vagyis nem
ís olyan túlságosan nagy léshóbyet láttunÚ, tudtuii, hogy
méaközel félezer méter nélységü jégtömes van a vía alatt
ls. Frthetö tehát, hogy nem volt valami könnyű íeladat.
clbánnl ezokkel a íégóriásokkal. Mivel pedig a Jégtregynek
,a vízben levő része, ha lassan is, de tnégis cs4k olvad, s{rly-
pontja átbelyoződtk s így a tengerbörr {rszó íégíömbök
}osszabb-rövidebb tdőközökben bukíenceznek egyet. Hogy
ilyenkor n€m & tegkollemesebb a jéglregyeken vgló tartóz-
kodás, az könnyen. elkópzelhető.

Nom ts volt'ogysaerű íeladat a magunkkal vitt szóveg
c§átszása és a felvételek elkészítése. Áunál kevdsbé, mert

, a,,scrtpture" ldóközben újabb, rneg újabb változtatásokon
ment át ós amikorra sikerült a rendkíviiü nehéz és vogzé_
lyes íelvételeket elkészítenünk,' megérkezett a kikötöbe a
báió, a postával a szövog változásait hozva, arrrt aztán
Iehgtetlenné tette nóhány saázméternyi vagy esetleg néhány
.ezeímétornyl, roppant sok fáradsá88al készült íilm fel_
3asznólását. De meg egyébként ls számolnunk ke}lett min_
den eshetósóggel, mert ha egyszer már hazatérttlnk és a
íilm val*rnelyik rószével baj történik, azl7gazál nern lehet
.egykönny€n pótolnt. Elvégre inég§em oly egyszer{ a §rön-
landí hangosfllmfelvételok elkészítése, még a közlekedési
és fllrntechntka mai feílettsége mellett sem t Talárr hihe-

, ,tetlennek tünlk fel, de így van: százezeí méter filmet
vettünk íel és ebból csak 3000 m. keriilt íelbasználásra a
,darabban.

Felvételelnknél nagyon jó segítségünkre voltak aa
oszktmók ls. Mlnt segiédszínészek l(§taai§ztá}) pompásan
beváltalc, u§yani§ rendkívül lnteüigensekl Ra§}orl sok ter_
;nészetes oszllk van ós * arrri szintén fontos "-.- végtelenül
barátságosak. Ez nagy könnyebbséget Jelentett számunkra,
mert mlndlg igazán sok jólndulatot és jóakaratot tanusí_
totlak velünk §zemben, &nnak ellenóre, bo§y * bolondok-
nak tartottak bennünket. Hát híszen ezen nincs ls semmi
,csodá]nlvaló. Józan eszkimó-ésszel nem is lehet felfogrrl,
bogy. okos ombór ezer kilométereket tegyen meg, hónapo:
kat töltsön Glönlandban csak azé}t, ho8y íéghegyeken
rná§zkálha§son és ehhez hasorrló életveszélyes esztelens&
geket kövotlreesen el. Amlkor sokkal okosabbat is cseleked-
úetnék. Ám azért, ha egy ktssé furcsa embereknek találtak
ts mlnket oktala,rr ooelökedeteink tniatt, mégis nagyon Jó
barátságban voltunk. Két esakimó állandóan nálunk tar_
tózkodott, úgyhogy velük együtt 36 fóböl állt a társasá_
xunk. Udot is klválasztott magának kót eszkimót, akik
gépei kivontatásánál §egédkoztek. F.zt a két eszkimó nagy
rnegtiszteltotósnek vette, de a többtek szetnében is mínd-

'-ketton na§y bec§ben állottak.

Udet egyik gépe,

Eszkímóéknál két§égtelenül U<letnek volt a legnagyobb
népseerűsége. Netn trámulatos tigyessége következtében,
mert noha az eszkimók körében már az is éppen elég eso_
dálatos volt, hogy valaki repülni tud, azért a levegöben
véghezvitt hajmeresztő mutatványal az ő szemükben nem
jelentettek semmi különösebbet: A gép lev'egóbe emeüie-
dését sokkal jobban megcsodálták, mint a legszebb loopingo-
kat és dugóhúzókat. Yalamilyen rokonságot láttak a repül6-
gép és a kajak közt, ezért aztán hamar szlviikbe zártÁ|x a
gépmadarat is, meg boszorkányos tigyességü pilótdiát is.
Udot pedig me§hálálta a nagy szeretetett és amírgyis álta-
Iános népszerűségét még azzal is növelto, hogy olykor
osekimókat is vitt fel q gépjén. Persze, azok magukon títúl
voltak az elragadtatástól. Mivel pedig nern mert mindeg.r,ikírk
íelülni a légi masinátt, ezekte a bálrabbakra nagy tiszte.
lettel néztek azontírl a többiek. Áttatalan a repiUOgep
óriási szenzáció volt az életükben. Ha udet hosszabb-
rövidebb útjfuóI visszatért, az egész falu kivonult fogadá-
sára és mlnden megérkezé§ekor lelkeson ünnepelték. }ti
ugyanis a fjord közeléber vertünk tábort, ő pedig gépJeivel
* mert három gépe volt - tőltink távolabb, Umanak íalu
közelóben tanyázott. Nagyon meglepett minket, bogy az
eszkirnók mindig két-három perccel plőbb hallották a
repütőgép közeledését, rnint rni. Ez ie Úutatja, mennyivel
íinomabbak az állandóan a szabad tertnószetben élő embe-
rek érzókszervei. De nemcsak a felnőtt eszkimók lelkesed-
tek a repüőgépért, hanem az eszkimógyerekek is, akik
mindnyájqn készítettek kis propellereket és attól kezdve
ez volt a legkedvesebb játékszerük.

Udet kitünő lövő, emiAtt is többször megcsodálták,
Egyszer repülés közben meglátott egy roztnárt. Leszátlt
gépével a vfure s lelőtte az eszkimó kajakokat jóI lsrnerő,
de a géptót mit sen tartó állatot. A parton álldogáló esz-
kinók egy_kettőre beeveztek és óriási diadallal, nagy
örömujJongá§ok közt cipelték partra a rendkívül módon
elejtett zsákmányt.

De nenrcsak az eszkimókkal trarátkoztunk ö§§ze,
hanem egyetlen háziállataikkal, a kutyákkal is. 1\íár tudni-
illik annyiban, hogy fetvételeinknél nagy sztiLkség volt
ezekre a kutyákra s így od4 szoktak hozzánk. Hozzátartoz-
tak a filmkívánta környezethez, meg azután a képeket is
sokkal elevenebbé és érdekesebbé tették. Volt köztük egy
különösen intelligens kutya, amelynek igen nagy basznát
láttuk felvételeink során. A kutyák pedig a bánásnód
1iatt_ is la8yon §zerettek ninket, nert az e5zkin$ yp6g-
lehetósen kegyetlenül bánik a jóformán csak szeméteri és
hulladékon élő kutyáiávat. Azért etetik is óket, még pedig
cápahússal. A cápát külön erre a célra vadásszákr'ez a
cápa azonban nem az úgynevezett emberevö cápa, haneh
annál Jóval kisebb. Nyers h{rsa valamilyen mérget tartal-
maz, ezétt el6bb mindig megszár{tják s csak azután atlják
a kutyáknak. Noha mínden eszkimónak megvan a sfrat
kutyáia, azérLezt az egyetlen háziállatukat mégis csak télen
tartják házaiknál. Az eszkimókunyhónak van egy elószoba-
saerű bejárata ós ott alszanak e vastagprémtr állatok. A
sarkvidékí lakók másik háziállatq a rénszarvas, Grönland-
ban csak vadon él. Nyáron a kutyák falkába-verődnek,
de nem hagyják el a falut. CFolyta§uk,)
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A F§LHőx L§yA§JAl
&íi.}un l ?. vr!§árlliti} rll§-

g-r:i, l{clltlrlr*s txítjttsi tlltpstri rlr
ól nltgyse*r{i szill lt viltlrltixti
r*p[ilrlslrr:n. *íé${ ii*szt: §t,Ilt
gyúltlkcz*t t" .t[ llgész trilirll,
g rnriris ndgy vitotlázó 6óJr
kdliriil tturtlrtlu. t"jtrt inrlili-
nuk n ftli}riik lnvtgi;ti.

,, Arrrik{-,r nla$il§ra riillptlní
:l lrlirrltasltitlilrlrcg.yi lrlng.yr:l-
ll1r,syirr *sr,rrkó*trtlpiillilítbur
árbolirn a }rílrcrrrrszítrű és ítthér-
piros irllillgrt" *tnilror't'olr:ki
I]íli tb. {íjcsrlrk{rsz fir, rnirtL
rógi 1-1ar:itokaI iit.lvij:liillrr lr
vtlliitr]i tírblrrozri t4 long.yrrl
cstrkószr+ptiltit, t l fibor trig,ial
trtngyclck tis niagyartlk trggyú

frrrri,lk, tlitr:r fi:llrr]ik kiilijtt nrrir r:g.yiit.t vilorlágtltt a
lengyr,ltrk,, t(llttrár" t íptts{r, gé;le a ma§y§,r tls*rkúllrgptll./ík
gtiptivt,L lig 37 1:gesi: tilb*r etrnek t lragyornárryus l*ngyel-
§l&§yfi§ fiserkészliaráL$ágttali a jegydlrcn zajir;tt ltl. Vtlrsc-
n"y*;;te'lr c lr:ngyel tis a rnitgyllr csrrktrszrt,lttiliilt i§ *§ynu'r§§tll"
é1l1ren íigy, nrlnL a rrélrtt,l vagy tlsztrlr'k viIorlázri rr:llülii-
-lri{nok*kk*t. l)e a vOr§en}, alatt is a rrrrir kikrist'ál1,osr;tlt.ltl
lcngytl-rna;4ylrr barátság jutott érl,énl,rt, a vct élvtársek
td]lí.{k*nyl{§{,jiirével szentbcn. Egl,ütt öriitlunk cg},It}ás sikt,rt:i_
nck és tl6y{itt vigasz|alLuk azokat, akiknek trcttl kcdvezctt a

§zl.íft!(:í{*" Mtrrt ltlrirrrr, }rogy valaki a vilorlázó repülós terúrl
tlrrtnt4ttytrkst ilrjrn e l. ntrtrt ninrlig cli,g n jó gép ós a nagyobt)
]itipzcttgt!$, n.n ttlatrrtlsitlrb trtrlás ; a setrcncsés körülmónyek
l, i,riist,n ltiiarrljlilcranrrk ai. elért, ertrtllttény*:knéi.

1,r.;:lrjl*1.1 ar tgylt1,1.r:* lengyci-rnngynr r*pülrliLáilor rig

.:.l',ltt tr$§fil;try*n irii! *látl, ir bÍ*gyartrrszftgtrn rttcgrllrltltl*
:; (, ,.r,riil! l$'l]{..i§ krrngrrlxsxrts ó§ a n*lnz*{k.ijri vilorlázíl
::: _ . ,..,r,scrry i*t. Á vílrli$lly hárrrm ,por,tj{lb;rn ll [írvr:lsági.

=_i;; i..ti tii irlr]!t*r{.arrr rtpiiltiri vtir§*nyl}tíl rr l*gltivírldrtrtr
]t_ 1 , - , nl3í{vllr vit-rrrlázr]i rr:lriiliik nrÉrl6k iis*nt: r:rtjiik*l,"
A l ; *, : , ,:r,ilntrilryci rtt:rn hczt-ak tr,i vilúgrcktrr4olrtl, síi1. u
!.:i :: l - l,iiijl'rrú* nritl.t az crltligi rckllrrloklÓl i* *lei9l6il
e]nt al, ,. ;.", l, l1r !}{iü1.1 kiiriitr"n,úrr.;**k kirzö|.1. rrrin,tlert vtrr-
sen\,".,o, .- lt:gjolr1.1 t:f*rlrnényl. ig_v'*kca*tt, lr.:ltrlullttli.
lgl,a]o,,_ ,. l, l.i ,,gllt+l.tt§ l{ií§eny *retlrrtónyt:: l,'lrlvr"rl,s*6i

vr:i,$cr"!,lltotl tl}gíi lll,t. Hrrltilr l"a,ioli (rrr.ng,ynr c§§rkti!i2-
rl1l ü lii),

A rri*rgilsl*iigí vr:rscuy}irrtr glső l {cinn Dittmar nr!ntqrt
vilorliizri ropiilii, Ax ittlitart-arrrroptilúsben clsti §i}rrrs §r|&rbri
t_ltil_t {nragyar r:g*rkt_!*zrttriil{i)" tr,"ez*jlolt,,t lábor} lebonyrr-
lridta.k a vtlrstrtryck, Mag*m nrint a reptilf}ktőt különát}ó
cstrkd*a vütlem rCsul; a túboron. I}ár rógóta ismorcnr Cs
beü§iilöIn a csclkésarepiiiiík erorfurrónyeit ós telljcsítmény*il,
t1 nra§ü Lrrlje*sógélrtlrt nrógís cz a tábor vcrll üa, §mi a estrkégz*
repütőkktll *6gyé íorrnsztolt, alni lrtrzzÁjuk kötött.

A tfrbor rclrgtleg emlóltezet*s tsei,kószélrn*iltyélrűl *sltlc
cgyo! *r*rr:trrék tnost llmesélni.

K*rtrlen tlélrrtátt Nttgiüi,t vógre a ke<lvező szól, llárr:nt
vitor]áaii gdp ot*rtolt. gyors e6yrnásutfurbatr. Talán tgy fél"
úrfivrtl héri{íbb trlynlr nlacsonyra seálltalt a, íelh,iik, hogy
elll*1rtek lrúnnütrkt:t. i\firrdsn repülő szárnárn gyönylirköíttet ö
lírtvá*y vull. trnikor a }t{rrom gép hol cl{ltiittt, nrajtl pttilig
isnrtll *lv*szct,t rr ligyr:l{i xaetntrk elől t ndntl lriiríiltb{ válli
kiirigu ttn lya,glt*:t.

,Irlin a lrfr : 'I]atarek |}éla leszfillt rr }lilaicskx ríítttt,
A tálrtrr la6lj:.i lr:nr*nnck, hoptry ltllJrozzúk * gttpct. l(iizbttn tl

trlásrrtlik gi:lt is !t:szá.ll az eliiblri közt:ltibtlrt. í,itr a lrarnlnti.ilrrr!l
s{:llllili lril,sint:s. i,[írr r:gószcn c§tu víl11, anrikrlr ltíratliisl

:\ !,jlltl)r rt'|,iil,írril tttiu ti,. (5rrrttkrrl L ír,iv.1
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§i,i\f,t" )

}:upu.nk : 1{aíirlll Sitnrlor I'tlsllririe,glctrL úszalri ltat;iláixt.tt
sziillt lr,, }t*5*ít, tlgu t:;;rcdi<,ió irrilttl. :l ilúllilrl.

A lil|rtrrlrrlr litizlrcu t.tiv§hli ítrlyik az d}*t, \,Iat:sorr*,
t,§l,i it*:r, Lnlrarorió" {,iutlltiru*t Zoltárn t.áborpier*nts,rlo.k,
}itcl:í 'rüx}í tis lt l":lbtlr lengyel t,ag.ifii {r vártsba tnenlt:lr gz
r§'f tííi },ra,nltettna. A s*k gépcipclósbtlx kifáradt fiúk pet}ig
,3}ióly, cgé§íst}gtl* írirnc;l :rl,usznak a t{lics kiiribt brii,krllL
sát.rak *lal.t" Már ójj*} t! í;,ra van. Á ,,Ben{eguz"-éri, i:iiJtlölt.
elxpr:dició tnég ndndig nem ért' }raza. Pe<iig rnár egy ilrávn!
ezel,{itt rrirj§ kellell val*a érkeznic. }3iztrrryára kialudt- a ]átri-
pájrrk s t sűrű ]rt!dl_r*n rrehezen találjírk meg a l"áborba v*eetij
rrlat. Másodrnag*mrrlal elójiik mcgyck. ilogy rncgkere§*
.q*rn öket, Hogy jribban tutijunk tájékttzótlni, íiolnt*gyürrk a
hári.rtnszögelési, ponttroz. }rogy í)nní{n kiinduiva li*rtlssiilr
rneg a fuitlegltr:ti vöigybe vczt:tij utat" A kütl tliy súrií, hogy
egy, ld:pósrt scrn igcltt ]ehet látrui" Ki:tseer k*It itjra vissza-
&errniink a lráromszögeli:si ponllroe, hoi{}, r,égr* a }rarnriitlilr
3lrótlálkanásr;t, rátaláljunk *, rnirrclegyiliünk által jól isnrert
ritra" D* ntosL l,egaiáb}: cretl.rndnny*l járurrk" Fiüvitt ittii
mulve t)sszetillálkocunk a lámpa nélkiil kijtlbe*, eső}rerr ós
óriási sár}:arr a tá}:*r l]elé baktató t.{rsainkkal. Vacsürt
éjfélktlr. Á konybásak nreleg teával vártak" Utána cstutJ
brrrul a tá.trorra, csak az eső ülerncs }topogása lrallatszik a
§átorpünyván,

§e ltz csiís,ködös, sáros éjszaka forríl§zt,ótt ös§ze a r:ser-
kósarepüi,ő}ike1. dtt iáttam meg, itt érezterri meg azt, a
ieírhatatlan bajtársiasságal, az,L a hatainras együttórzést,
anri r:rrinden re;iüiőt össz*kiit. amlről eddig rnint regény,cs
bősköl|*mónyekrői rrlvastarn csak. M*rt ahhoz, ltogy szakattíl
esőben, sárlran, köij,ben éjnelc itlején ,ió szívvtli" cserkósz-
létekkel a bajtárs*m segítsógére menjek, ahhoz férfias szív
4s cstrkészlelkület sziikségű§. Hzün az tljseakárr _rrrcgtaláltanl
a cst:rkúszrepülök táborában a cscrl<észlr:Ikt{ . hJs ez artn3,ir;r
megf§.gad§tt, annyira m§gkapotí., hcrgy ntóg azon i\ nag}r$n
is emlékezetes ködijs májrrsi ójszakárr erő§en feltetleur rna-
gambán, h.ogy nragam is repiilii leszek.

És azóta, lra egy nagytdjesitm,ényű vítoriázógépeI
"iátok a felhők aiatt- komoly méttó§ággal itszni, büsekért
tekintek a íelhők lovagja után és arra, gondolok: de jó is
}enn,e, ha én is tltl repüIhetnél<.

,,§írály."

A ,rK8rakán""

1,1r:irrz l]il''urlill" j lúá{lr§s*§' ve|§cíii li.\

Il{}t.l{,f .Lx.}l}§-. n távol§ág;
vdj:§*§v l;yr:l{.tsil.

§iptl,-íizabú llii:r. *;r, idó',,lr; :l
í*pij}éi nyeílc$*" {§otTlkút' :-],

.::]] , ::::ii::.l:i

Á letlgyei ,.Kotnár"-gép §tr,arl clólL. ,::,:nlkúLi {tllv.)

Tábori jelvény.



A di:rai i;ilJ3,auril,ar inkábli erőctittlrényntk fcsl.t}[t,
§s&}min[. ."asLitálLtlmásrlak. Vastagfalú kőépületeirrek abla*
kait, lőri,sit I cllátott acóltábták védték, mintlen sar'kon
őrszera, a lnagas liztorony lapos tetőzetén géppuska, masát
az állomást me8 a szomszódos r§piilőt$ret pedig széles
drótsövénl,mezó hálózta körül és a lóvészárkok mőgöttt
ágyuállásokból tarackok ásítottak fenyegetöen Dera kcle-
ticsen piszkos. szűk sikátoraira ós a, vasúti tijttéssei lratírros
Szíriai sivatag iromrrkbrrckáira egyaránt. Dera, a hedzsaszi
vasírL fonto*s hárrnas c§Omóponlja minden védelnret rrreg-
érdemeit.

A fősínpárok egyikón a l)amasztlrrszból Merlina felé
tartó sególyvonat pilrent. Két nroztltrnya harrgos sustorgással
kort.volta a szivattyúk vizét, rnialatL a hosszú vagónsornyi
óielenr- és lőszerszállítmányt kísérő töri_ik katonanép az
állorrás §zemél!,zetével vitatkclzott izgatott hatlonászással.

A vízvczető vászoncsőveket lekapcsolták a mozdo-
.nyokról és süvítő fütty jeleete, hogr* a szerelvény menet_
kész. Á pirosfezes török állornásparancsnok besietett a
[áviróhel;,iségbe :* 1,íé, Fíatil *.. mortlult a szolgá}atos távírdászra, .*
trrégegyszer végigkérdezni a vonalat !

-A ltatona nóma errgerlelnrességgel krrpogtaita le a kör-
tár,iratot és rréhány pillanattal kósíjllb átfrrtva a tretyegíí
íeivel,őkészűlÉkbijl lassan tekcrgti papirszalagot, it:atlia'a
jelentést a 1t:zli]ttn i,árakozo tisztnek :

-. fíinden rendbtn. _{z állonrások serrrmi gvanusat
§eln é§zleltek. . .

Áz alezrei]es nlegkönnvebbúit sóhaj tássa! fordrrlt ki
a szobábói és intesére zengő üiközócsattogással, zakatolv:r
eiindult a tehervonat, Elülsó mozctonya négyzetnréternyi
e]őteréről lövésre kész golyószóró feszüli az áiámlani kezdő
levegőrrek, }íikor a szerelvény már kattogva ctúbörgótt át
a váltók fölött és nrár csak utolsó hátfaiá,l, rnrrtrrgátta az
utánq nózőknek, az alezrerles tört németsóggcl foielrrlt az
áilotnáskorlá,t mellett tereferélő rrsztrák-ma§ya.r § némct
birodalnlí egyenruhát l.iselő iisztek kis tsopÖitjálroz.

.* Hlnrent végre s ha igaz. nem lesz baj 1 Nyugorltan
nrcgihat,iuli a feketekár-ét.

Minrlanrryian 1etelepedtek a lr(ívös, cementtrracllós
foi1,osón várakozó aszta]hoz és bcszélgctósscl füszerezve
sziirpölgettók a forró fekett italt.
. ,Rekkenő mt'leg n}.ári nap tíizötl az épületek bác{crg-
fecitieire és a tikkasztó hőség álrnos hangrriatot teregeteít
a.h11l,őrségrc. A közeli hangárokban a repúlőgépek sza'rnyaiaiá húzótlva }rorkoltak a szerelők és még á, O.tretyiiűn
ácsor:,_, katonák is bóbiskoltak filig-mecttii§, A ftilletti csen-
det eg,.-t,iii1 lt k:.ávézó tisztek cséizecsörg-ése és a nyitott,ablakon kisziiremlő távíróket_v.egés tiirit] nr,e$. trtiíirkórrt
egyhalg:-ral kiriünnyrigött a foiy;ósra a távírókezelő :*- .,..Itj.-ntés l ., " A. vonat áthalar]t a niszibi állorná-§o,íi... min,ltn rt:ntlben {"Ímtaije.. . ntilltlen renrl-

berr, ". Mafrrlk ,,. az őrjárat elíogott egy sebesült
láza,dót.,.,, a votrat etlragyta az őTllázat ".. nrirrden
ben..,

Wolí]enau Kurí, a Derában állomásozó német r.epütő-
r:§ztág kapitánya remek készségget utáItozta a tórijk
távirász éneklő kiejtését ós csúfolótlva rryekeregte a mellettt:
pilledczli magyar góppuskáshadnagy fü}ébe, aki különlren
repüiő{ttjain a megfigyelője volt, a §oron következő állomás
rrevót:

*'. Mi-]ii-i]i.ir-bectr nriiu-deen reenri*tleen " "'.*. tígyan nyugha§§ "-- riactt fel l(orponay hadna§y,
"-*" öriilj, hogy egy rr,apunk végre békességben telik eI l . . .

Alig ejtette ki az utolsó §zót, a déli ógalj felől, amerre
a §íilpár a homokbuckák közőtt kanyargott, tompa dörgés
felhőzött fei, aztátt akkora, a távolság rlacára is éles robba-
násdörej rázta .meg a levegőt, hogy az a§ztalon halkan
tnegc§irrreirtek a porceilánok,

Az ebódutáni semmittevést. élvezőknek rnégalélegzetc
is clakarit. A szünetet a távirá§z renclíthetetlenül rryugal-
ma§ hangja töltrltte ki :

,,.}Iínifir nem felel .., Mafrak rrenr telel ...
Umtaije jelenti : . . . Mairak és Minifir között roppant
lüstíeihő észleihető a robbanás nyomán . , . t}mtaijét erős
arub Lázai],ő c§Bpat tartja puskatűz alatt. . . Fetszaggatják
a síneket... Mirrifir még mindig nem íelel ... * aztán
valamennyien rlgy§ueríe rtlgtak hátra széküket.

Az állonásparanc§nok magából kikelten rohant a lár-
ma}aranghoz és szaggatott, rövid útésekkel verte a riadót,
A hararrgérc pattogó t ömör csengése élctet öntött az alvókba.
Pararrcsok csattrrgtak, legyver zörgótt és a kábító hang-
zűrzavarba belerikoltott egy mozdon}: füttyiigése.

Mire a törrikök kezdtek valahogy rcndbeszerle}ődz_
kötlrri, az osztrák-nlagyar ós német hegyititeges, géppuskás
kiiitinítnónyek már beosztásukban várták a rendelkezést,

Korlionay haclnagy,Wolfenarr kapitány.és fóltucatnyí
német pilrita társaságában a repúlőtérre igyekezett §ebe§en,
A szerelőknek nem kellett noszogatás. Egymásutált gurí-
tottált ki lrangárjukból a §zalma§árga szárny{r gépeket.
Wolfenau leintette a készülőclő osztagot.

** Flagen, Rain.er velem indul ! A többi marad. Tarta_
lék l ** lohasztotta, Ie röviclen lelkesedésüket, majd Kor-
ponaylroz for<ltrlt. - Jössz Pista ?

I{or1lonay bóIintott és saját egyfecletűjéhez szalarlt.
Fürkésző tekintete vizsgálódva röppent végig a bomba-
kivetőn, a körsínen futó gépte§yveren § a lószerkészleten,
aztán bőrsípkáját a fejóre hrlzva, Wolfenau mögé huppant
a keskeny ülésbe.

Látotl, Kurt, elkiabáltatl a dolgot - próbálta meg
Korporray az előbbi szóváltásukra céiozva tírlharsogní á
mótorclübörgést. Wolfenau ügyel sem vetett a megjegyzésre,
Meglengette karját: * Ett.., ._ és a két gép nekiira-
mcrrlva {elröppeni. Mikor rnár vag5r száz méter magasra
hírztak íel, a, kapilány hátraforduit ;*, ll'izenkéí perc mulva }íafrak fölött leszünk l
tsogadjurrk ! ** szaggatta el a szél szavát.

Lenn az állomáson alikor görgettek íel a nyitott, ala-
csony oldalú teherkocsira két apró tarackot. A gőznyalábokat
köpkötlő mozdony már a katonasággal tömött vagónok elé
kapcsolt és zakatoh,a várta, hogy a §zabad pályának lódul-
hasso,n. Igy ment ez Derában nap-nap után, valahány§zor
az arab hordák felrobbantottak künn a pusztaságot átszetií
vonalon egy vonatot. Hábor{r volL ez a maguk sivatagi
módján , , .
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A magasból kitárult előttük a köves, dimbes-dombos
sivár vidék. Nem volt sziiksógük iránykeresgéIé§re, a ter-
Jengő feketc íüstoszlop határozta a célt.

Korponay Wolfenau kapitány vátlára ütött figyelmez-
tetően és lemutatott. A verőfényben csillogó szalagként
húzódó sínek mellett három négyszögletes épület szürkéllett :

Umtaije. Körötte mindenfelól ritkás íehéres füstnyalábok
virágzottak ki folyton meg{rjulvá, valahányszor egy taka_
rásban b(rjó ostromló elrántotta puskája ravaszát. Wol-
fenau tagadóan tázta meg fejét:* Hagenék. " " olva§ta le társa aika mozgásáróI ós
nialatt elrepültek a §zorongatott állomás felett, a testvér-
góp megkezdte tisztító rnunkáját. Az arabok megszállta
dombokon szökők{rtként vágódott fel kótörmelékkel vegyesen
a homok a loszórt bombák nyomán.

Wolfenau hírtelen hatalmas féIkört irt a géppel aa
ógboltra, aztán szinte zuhanva vágódott lefeló, oly ióbesen,
}togy * feszító huzalok trrözött jajongóan slrt a levegő.
Eléjük tárult a mafrakl d{rlás képe. Az állomás lobogó lánggat
égő olajraktára gomolygatta a füstöt. Mint gyászlepel
terjengett végig aztán a kietlen dombok közé szorított völ-
gyön é§ szakadozó fá-
tyolán keresztül látni
tngedte, hogy a megerő-
dített épületektől elvá-
gott ki§ szürkemundéros
őrcsapat rnilyen kétség-
be esett erőfeszítéssel
próbálja vi§§zata}tani
a tevéken nyargaló tá-
madók bőszült rohamát.
Wolfenau bekapcsolta a
Iégcsavar vezérelte gép-
fegyverek elstitő szerke*
zetét. Golyózápora jóg-
esőkónt paskolt a tevé-
sek tömkelegébe. Kor-
ponayt magára eszméI_
tette a recsegő kattogás
és hirtelenébon két po-
kol tölteléket zuhintott
az üvöltő állat-ember*
torlódás közó. A felsza-
badított szakasznyi tö-
rök tljjongva rohant a
menedéket nyujtó állo-
más felé. A rnély, kiszá-
radt folyómedren egy-
kor átterpeszkedő hídon

Korponay elfehéredetterr tneredt a szörnyű pusztulásra.

- A gazok * vetődött öntudatába a helyzet felis-
meré§e, - akkor vettették a levegőbe a hidat, amikor
a szerelvény rajta robogott.'Wolfenau a meclerbe kormányozta az egyfedelűt, le,
e8é§z alac§onyan a íosztogatók fölé és lárvaszerűvé kemé-
nyedett ábríaatát szótlanul megfisyelőjóre íorütotta.
Korponay elértette akalatát és összecsikorduló foggal
szóIaltal,ta meg géppuskáját.

A íorró levegő megtelt sziszegéssel, anint a löve-
dékek elhagyták a csó torkát. Zayarl meneküléssel kerestek
a sztnes burnuszok b{rvóhelyet és hullottak egymásutárr,
mínt virító nagy virágok a vonat füstölgő roncsaira, vér
íestette pírosra a meder fínom kvarcfövónyót. Midőtt
má§odvor csaptak le a yonatrablókra, már legyűrték a

repülőgéptőI való ösztönszerű ijedelmüket és a bokrcrk,
sziklák közé vackolódva puskatüzet nyitottak a feletiük
dörgő monoplánra. Korponay talán észre sem vette a
körülöttük vinnyogva szálló golyókat és mrrst nrár a
bombák hatásosablr eszközébez folyamodott. Sziklás terepen
ült az első, <lörején keresztül elhalóan tört kereszttil tucatn}ai
halálordítás. A fogantyír}roz nyúlt, hogy levesse a másodikat,
de a kiváltó karról a szeme elé kapta tenyerét önkéntelenül,
mert számtalan darabra pattant ülése mellr,édjén a szél-
védő vastag úvegtáblája és ugl,anakkor érezte, hogy valami
szakítóan srlrolja bőrkabátja vállát. N{aguk fölé tekintett
ujjai résén ós rekedt kiáltás szakadt ki torkán:

* Fel, Kurt...lcl ,.. fel!...
Szinte reáiuk feküdt egy angol jelzésű két,üléses biptán

és lövéssora nyomán recsegve hasadt a gépük törzsét boritó
vászon.

Wolíenau vete egyidejüen vette észre a közvetlen-
közetből fenyegető vgszedelmst" IJgy berántotta a mage§-
sági kormányt, hogy a §ép valósággal a farkára ágas-
kodott és a teljes g&zzal működó mótor majdrrem iüggélye-
sen ragadta az égbolt felé a repüIő testét. Az angol mererlek

bedöléssel vett forduiót,
hogy elkerülje a biztos-
nak látszó összeütkö_
zést. Éríntó távolságban
süvített el szárnyr,égénél
az olleufele és alaposarr
kihasználva a vakmerő-
en szerzett előnyt, hur-
kot lrt le, azzal bukó-
repülés közben, hát-
támadással törnény 8o-
lyózivatart zűclltatt az
angolra. A brit gépmadár
keményen áüta a sarat,
Á légiviadal színtere
röpke rövidségű idő
alatt a vas{rtvonaltól
jónéhány kilométerrel
beljebbn a sivatag íölé
tolódott el.'Wolfen3u a legkáprá-
zatosabb műrepülő-
mUtatvánltok at v égezte
a hasonlóképpen forté_
Iyoskodó párbajfele kö-
rül. Az angol jólsikerült
cseltámadással oldalba
fogta őket.

._ Bekaptuk a legyet mi is * üvöltött hátra §'olfenau
és megpróbáita, hogy kezdődő zuhanásukat valatrog.v- sikló-
repüléssé változtassa, de sikertelenül. -- Ugorj ki ! *
riadt zihálva megíigyelőjére.

Korponay haladék nétkül teljesítette a parancsot és
kílendült az ülésből. Néhányszor megperdült a saját tenge}ye
körül, fülében az irdatlan lógnyonástól dobolt a vór,
aztán csattanva kinyilt az ejtőernyő és egl,enesre rántotta.
Pillantása azonnal tiszttársát kereste. Rémülten látta, hogy'Vy'olfenau a kormánykerékre dólve a zu}anó géppel együtl
pereg alá. A vadászgép fékevesztett sebességgel, orral ért
talqit a hamvadó angol repülő közelében, Átfordult, rec§egtle
törött ö§§ze ós a szerteíolyó benzilt lángra lobbantották
az átforrósodott motordarabok. Á futó tűz belemart a
repülő váseonburkolatába. Korponay is földre jutott"

i;
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i
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lnár nem volt mit vódeniök. A szívós acóIlvek kigyóvá gör- Egy golyó vóresre szántotta Kurt kapitány bomlokát,
bülten csonkán meredeztek verteszét. A hítl középsó rószét számtalan másik pedig a mótorházba ftrródotl, A köhögő
a támasztópillérrel együtt ronccsá §zaggatta a Deráig mótor végső erőfeszítésével Wolfenau bukfencbe billentette
dübörgő robbanás és darabjai ott hevertek a meder fenekón egyfedelűjüket és a ,,Bristol"-gép alá kerülve, társa küzdö.
a lezuhant tehervonat törmelékével elkeveredve. Az él- íelükbe tóhette maradék lőszerüket. A kétüléses megingott,
mozdonyt ócskavassá olvasztotta ö§§ze az alatta felrobbanó lángnyelv lobosodott ki benzintartályából és másodpercnyi
akna ereje_, a másik lranyattfordulva mutogatta törodező táncoló tántorgás után lobogó fáklya gyanánt henger-
kerekeit. Es a szilánkokká hasadt vagónok kupacán a ron- bucskázott a földre. Győztek. . . és ugyanakkor végleg
csolt testű holtak között tarka-barka burnuszos népsé6 elíírlt mótorjuk dohogása s a sórüIt légcsavar szilánkokká
rabolta falánk mohósággal a teherkocsü tartalrnát. pattant §zorte"

'\{olíenau vele ogyidejúen vette észre a közvetlen közelbdl fenyegető veszedelmet.
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Huppanva hengeredett vógig a homokon és szédelegve,
de 

-óp 
egészségben tápászkodott talpra, letépte Tlrarg1

az eiiőernyöt, áztán lelkeseakadtából a máglyakónt lángoló
roncshoz iohant. Áttaposott a lángokon § nem töródve
*ezal, hogy meggyírt a ruhája, vállát az össze-visszagörbült
váznak vétette ós minden izmát megfesz{tve kiásta alóla
az esaméletlen kapitányt. Éppen hogy félreráncigálhatta.
Ha gondolatnyit tiósit<, nem-iuthat oda, vagy pu!?!ull_a§
mindketten, mert a lángnyelvek mar elértók a pllótaülés
alá rögzltett tartalék-beúintartatyt és felrobbantották.
Éső benzincseppesóben lgyekezett eltántorogn! a J9§1€.-
dÍlmes ktizelsé§Üót és rnikor biztonságos távolba jutott,
a homokra zölikentette bajtánát, bele is forgatta, hogy,
etfojtsa a bórkabátját szene§tó paraz§at. Magára nem i§
gonbblt, tán észre §em vette, mennyire sajog leperzselt
szemöldöke, bajusza helye.

Három lósebet talált Wolfenaun, sírlyosságban túltett
rajtuk a kapitány zuhaná§ törte lába. Miközben c§íkokra
szásgatta in"get, nogy Ú"rOtO"zu, íülébe jutott testvérgépük
dübOrgése. Rerengve kóózött el a roncsok felett, a hepe-
hupás-talal kizária a teszállási lehetóséget, aztán Rainer,
a iregtigyetO ledobott valamit. Üzenet volt. A neheaékról
azonb-ari-tesza88atta, me§találhatatlanul elsodorta a szél.
.A repülő már -eltúnt a messzeségben, mikor Korponay
visszábotorkált a céltalan keresgólésből. Amint vállára
emelte a,sebesültet, a kapitány eszméletre térve felnyögött :

- Hasyj itt lstvárr- t Eg}edül blztosabban kikeveredel
a csávából.. .

Feleletre sem móItatta a kívánságot, csak ment, buk-
dácsolt buckáróI le, buckára feln az {rjra eszméletlenségbe
vesző bajtársát cipelve arra, amerre a sínpárokat sejtette.
Irányt tévesztett a homokhullámok végtelen egyforma-
ságáBan. Órákhosszat bolyongott már, terhe_ mindinkább
elvlselhetettenné ólmosodott és c§erepe§ szájjal epedt egy
ital víz után. Önuralma maradékából kapaszkodott egy
kimagastó domb cs{tcsára. Sötétzöld folt tolakodott eléJ€
a távolból. Azt hitte délibábot Iát, de csak nern tútrt el.
,'Valóságos pálmaoázis volt. Felélénkülve lndult a meg-
váttást j elent6 facsoportnak. Negyedórányí közelségbe j utott

már az í§éfetíöldjóhez, írjjonganl akart, hogy vé.gr_e. . . _és
helvgtte halálra 

- gondolÓ- róménytelenséggel cibálta ki,
WŐlfenaut a lába tté fektetve, a tokjából nehéz lsmótló,
pisztolyát. .dz oázlsból fehérlebernyeges tev__éscsa?at Po_nle:
itozott- kt és íobb harcban elesnl, mint élven fogolyként
a kószg arsb hordák kezébe jutni.

Egyenesen Korponay, az acélkók háttérre 1dzolódó
alakjaTelé vÁgtáztak. MÓg l6távol§á8rá §em értek, mlkor
a hádnagy végsőre szÁntan közéjük pörkölt.

Nem lőttek vissza. Kiáltozva nyalgaltqk szét és a
csoportjuk mögíit előíurakodott egy félloldas zászlóval
et<iiett'terepiár? autó. A keresésükre küldött kocsi volt
ós a tevéseti a szövetségee tötzsek harcos_ni. Korpo.nay
kába örömmel engedte ki szorításából a íegyvert és, a
fárndtságtól összeiörten roskadt Kurt kapitány. mellé.
Midőn Í kulacs nyakát a fogsora közé seorították, csak
nyelte_nyelto aa áhított italt,. .

E8y héttél késóbb katto5va futott ki a .damaszkuszt
pályauivarról a konst antinápolyi gyorsvonat. A szerelvóny,
irez kapcsott kórházkocsi különfülkéiében flatal fóhadnagy
tattott?r szóval ágybanfekvö társát, ogy sebesüIt órnagyot,

* N|g, órnagy úr, megyünk bazafelé l ,. . :

Wolfenau nem válaszolt, teklntete kikalandozott n
nyitott ablakon, el a távoll §lvatag fölé s Korponay ís
elhallgatott.

Étes okuk lett volna az örömre, hlrz gallérJukon alig
tompult rnég meg az (rJonnan felvarrt cslllag !énye, do
vísság helyett csónde§ szomorttság lepte meg őket.- Úgyanarról révedeztek. Yajjon repiilnek,e mégegyszer
diadalűasan a végtelen homoktenget felett ?

Korponay l€8yintett és önkéntelenül hangosan fejezte
ki gondolatát; . _! !--Kitudja?...

És a sivatag fölött ádázul sütött a nap, valahol tírl
a mennybolt hajútán pedig tompa dübbenések morgjlottak
szat(adattanul. Altenby túornok angol üteget döngették
a szentíöldi török frontot. A hábor{r harmsdik esrtendetél
nek a nyara volt.

Viseliünk-e §zemüyegel?
A szemüvegviselés még nem jelent ro§§z szemet.

Annyit jelent, hogy a szemüveggel 1. vagy jobban Iát,
mtnt anélkfl; méá kitűnó látáiú emberek is viselnek
szemüveget azért, mert a munkájukhoz még íinomabb,
több látásra van szükségük: pl. bankjegyek, bélyegekn
műértékű tárgyak valódiságának megítélésénél stb. | 2. a
gyor§an ktfáradó §zemet a megfeleló szemüveg képessé
teszi a huzamos szemmunkára, írás-olvasás, varrás, kézi-
munkázás stb-re.

A negyven évnél fiatalabb egyéneknek ugyanaz a
szemüveg Jó távolbanézósre és közeli munkához is, azért
ezek célszerűségi okokból (hogy ne kelljen íeltenni-Ievenni,
keresni) * reggeltőI estig viselik.

Az idősebbeknek vagy két seemüvegre van szükségük,
vagy pedig olyan kombiqált üvegTe, amelynek az alsó és
íelső része'kütönbözó fénytörésú üveglencséből van össze-
állítva s így mindkét célnak megfelel. Távolbanézésko.r a
felső, közelrenézéskor az alsó szemüvegfélen át néz a szem.

Azelótt is voltak tosszlátásír emberek, de másképpen
intézték a dolgokat. Amelyik gyerek nehezen tanult, azt
nem taníttatták; lett belőle gazdálkodó, cipész vagy
kercskedó. Pedlg ezek a ro§§z tanulók nem voltak ám
mind lusta, vagf buta gyerekek l Ma már sok rossz tanuló
válik hirtelen jó tanulóvá, ha Bondolnak rá, hogy a szemét
me8viz§gáltassák és a jó szemüveg segltségében részesítsék.

A szemüvegviseléstől idegenkedni elfogultság. Nem
akarom azt mondani, ho§y maradiság. Ugy-e termé§zete§,
hogy,mikor utaznunk kell, szívesebben értük el a célunkat
Pullmann-kocsis s/or§vonaton vagy akfu jól felpumpált

kerekű biciklln, mint rázós phrasztszekéren ? A tanulás,
aa írás.olvasással járó szemmunka annyira hozzátartozlk
a mai óletnek nemcsalc a robotjához, hanem a szórakozásá,
hoz is, hogy fel kell használnunk azt q §egítséset, arnit
a szemüve§-nyujt.

Minden ember messzelátó szemmel születlk. Ez azt
jelenti, hogy messzire jól lát, de a közell munlca elfárasáJa
a szemét. Évek alatt, mlközben a gyermek nü és fejlódik,
változik a §zeme is. Akinek ú. n. normállg szeme lesz,
(ez rossz-elnevezés, rnert hiszen a távol- és közellátó szem
is normális, egészséges szem), az közelre és távolra egy.
formán jót lát és nem fárad kl e §ueme. A távollátók íem
tudnak hosszabb ideig közeli munkát vé8ezni, a szemük
könhyezni kezd, klvörösödik, vagy megfájdul a feiült.
Ilyen szeme van a tanulók nagyobb részének, Budapesten
több mint a felének Tehát tulajdonképpen mlnden másodlk
tanuló viselhetne szemüveget t Ez mégsem seükséges, rngrt
a tanulók egyrósze'el tudja végeznl a leckéjét rövidebb
idón belül, mint semhogy a §zeme klfáradrta. Aki nappaü
fénynél tanul, kevésbé fárasztja a szemét mint az, ald
zene, §port, nyelvórák után már fáradtan fog hozzá este
az iskolai leckék elvégzésébez. Aa egész test fáradtsága
vagy pihent volta természetesen a szem munkaképe8§égót
is befolyásolja.

A közellátóság (németesen rövtdlátás), nálunk magyarok
közt ritkább, mint pl. a németek közt. A német közép-
iskolákban 50/o-ot is meghalad a közellátók §záma, Buda-
pesten 12to-ot.találtak. A közellátóság éppen olyan örököl:
hető sajátság, mint pl. a maga§ termet, a szóke vagy barna
hqiszin, vagy a zenei tehetség. §zóval nem betegség a
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lrane nt i.nliílb!,1
i,ne§nek'j

A tudósok köeött csakrrgyan §ok a ki'izel]átó. l)c azok
voltak ők nltig ,'', nemtu(ló_\ gy,crrnekkrirukban is, \tirci
me§§zire nem láttak tisztán. a figyelmük inkáblr a kiiztli
tlolgokra irárr},,rrll, anrit jói rrleglril,tak és a]ap,,san mt,g
tudtak nézni. Szórakozást is inhább a könl,r.ekben kr:rt,stek.
nrint. szabadtéri játékc,kban. ahoi a messzire is jrll iáiri
fiirk varrnak fölényben. Viszont az irivasás kedvelelt, ttl,rr,
tlrősebb iiz€nvedéli,ükk(: vátt.

Á gazdá,lk.odó, a íöirlrníves olr-al 1!iiá§§ül is clbol,j,)gttl.
ami,ve] a közópiskolát tlem le}ret t]l,tgt,ztri.

Yannak olvirn foolalkozá§ágak, ahr,i ;:t.nl a tátás jar,í-
tása. ha.rrem rl sztmnek a sérülóstől y2j,.1 ;-,l1,grivása a eéija
a §zem,ü,vegviselósnek. Eztlrt visel cg.l*szerú. \-á\tag ablak_
üvegből ktlszült véetőúvegel a kŐLórő, g feroi5 j\2i_l]ó rrtlho81,
valar}li lepattanó szilánk a szenróbc tlgorjor: ] _\ r,asöntijk.
,iz ijtvegtúvók, az autogénhegesztők vérlőiil-cst ltlir tlen]
szírrtelen, lralretn zöltlcssárga, Nekik az a font,_,:. irr-.gv x
§zemükbe ne ju§§anak a munkájrrk kőzben 5;il,g1 ;|1r7őfli-i
és a §ztlmre ártalmas ibolyántúti strgarak. Ezeit l:ili a
kvarclárnpa lrasználáakor js védőiives.t feltenni s ,:zérl

horr]arrak sokatr síe}éshez, 1,Lig},

straudoláshoz is sárgászöld :ztm-
üveget. A ]tó és a vízfelület ug,,,anis
visszaveri a rásütő nap§ugaraiiat.
§zért lehet víz irrellett, 1-ag:- nríl_
siitütte lravcrn lcsúlni,

I{útönben ez sem új íztlálmánr :

nrár Nero is stnaragcion nózclt kt-
resztül. O vettc ószre elöször, nri-
lyen kellcmes a szetnrrek. ha Ll?

eriís íónyből kiszűrik a bánl_ó ill,-,-
|vántítli részt.

Nr:m a ,,krrltúra állia" tehál a
§Zell]üveg, lranetn nlrg_Y ál.dá§. aíni
mcg§ok§zor{}zzrr a látír§éli:sségt t. a
rnunkattrlje§itmón,r,,t. . az eltir}tctij
eretlmrin_vt. .lót í]ctismertc czi Inrlia
n.lÉ}- .zalrarisaghíise. Ganrlhi. Ó
ninclcn eurtipai dotgot visszaut;t-
sít, int]iai háziszőtte§b$}r jirt, íísi
hinclu mótlon él, dc szcmiir,*:gt,|
vi§el,

Nem kr,ll tt,ltál a szcrniitt,g-
tííl vonakort&i. Az oTvO§ iiXtal r(,li-
d.ellt szcmiivtgel. viselj iil* :nitrili9.
c§ák torrrázás, §pOrto]á§ L,iizbe:l
tegyiik le" lfornázás k_i}zlit,n let,s-
het, eltörhr:t a §zentüycÉ| ús az
omiatti megzavar*riás hirte]tn hi-

sporiil]nak vag} 1]l1,}ziba. társaságba

$r.litliil:l:,ii*i§

§g,1" r*gi képtx * XVI. százar}lról Vergilius
crlr.as szernür,cggel"

közellálóság. TJgyszerűerr anrryil- ic*
lgn[, hogy a nr€§§zire nézéskor szc_
müvegcl- kell viselnie, lra jól akar
látni"

1\'eirr a sok tanulás teszi az
€mbereket köze}látóvá. A vad nó-
pek között is vannak közeliátó,k"
Ilgy szemorvo§nak eszébe jutotl"
hogy mcgviz§gáljon egy afrikai tiir*
z§€t, ahol icláig még nem rontot-
ták az emberek tanulással, olva-
§ás§al a §zemúket. Hát bizony a
hqrcosoknak kitűnő jó szemük volt.

Gbandi minrlerr európai dr]l$r}l vi§:izírulasílot{., dtl
szerr}iive§Ot vi§cl.

i

Már úgy látszott, ltogy köztük csakugyan nincs közeilátó,
mikor vógre a laxez§óra is sor kerúIt. És -* a !,aráz§ló
közellátó volt t Váló§zínűleg már gyerekkorábatr észrevctte,
hogy ő n€m lát olyan jól, mi$t a többi fiú. Rossz látásá-
val hámaro§an áldozatul esett volna az őt már messziről
észrevevő jószemű ellenségrrek, Varázslónak megfelelt. Te-
hát Afrikában i§ rrannak krjzellátók. Hogy csak kevés, vaió-
színűleg azért, mert nem mindegyik lehet varáz§ló és ha-
maro§an el is pusztul az életküzd.elemben.

Bizony az állatok §em §okat tanulnak, §em nem olva§-
nák az ágyban, elégtelen világítás mellett . , " Mógi§ az
áIlatkerlek orosziánjai közt gyakori a krjzellátó. Tal.án
rnert nem nézhetnek a §ivatag r&e§sze§égébe ?

Megnéztók hát a vadá§zaton leterített, mindig ter-
rnészetes életkörülmények közötl felnőtt +roszlárr szemét
is. Az is közellátó volt ! Lehet, hrrgy éppen ezért került
puskavégre.

Miért van mégis a tanult emberek, a tutlósok között
sokkal több szemúvege§, mint a §zabad természettren ólők
között, vagy pedig azok kóeött, akik nem fo§lalkoznak
a köteles,hivatalos munkájukon kívúi is olvasással,

lrás mozrlulatn§k, trralesetnek lclret rrkrlzója. Aki ,r1\ ali
m.értókben közellátó, ho§y szemüvcge nélkül nt-nl ]iit ,i-,i,
az inkább mondjon le a szcrtortrázásról, niirrt_rtln i;illeit
törje a rosszul számítotI távolság miatt, \,aq\- a szpnie
sérüljön meg az oclavágódri ós az úveget üsszti;lr"] tttr-
niszlabdátirl.

A szernüvcgc.t 128ö kiiriit talátta lel Salrj,. ,i'.\rtnato
degii Armati. }íár 1352-ben írgy festettek 1,: t,iil kön!'vet
másoló szerzetest. hogv nagy szentúr,eg van az orrárt"
(Trevisóbarr, Itáliában valt ez a fe§tlnén},. a szemiil,eg elsíi
ábrázolása.) Ugy iátszik, rnár akko,: js a tu,l,:,s-mivolínak
a kifejezésére használták fcl a szcmür-cget- Ig}, eg1 ntáttik
régi képen, a XVL százatllról, \-ergilius oil,as szemúvog*
gel" Szent Péternek is van eg1- kr,.ivts llépe, Rotlr*ln-
burgban. Lz apostolfejetlelem szt,,_]akab társaságáhlrrl
imádkozik, balkarjára aka§ztotta a n.nti},or§zág kulcsa.it.
mert egyik kczében breviáritrnlot iait. a másikkal szein-
üvegét fo$ja.

Naív ez az elktlpzclés. di e$, tarrulságot lcvorrlr;rt,.rnk
belőte. Inkább legy*ünk turlósok szeniüveggei" filint.icn,, ip-
mondjun,k a továt}t}letrulásrcil. az clvasásrói t,isztálr hiu-
ságból. l)r- 3írirsii ̂ }l,
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A,spalai táborbarr raj,
zolg{rttanr a sátrarn glőtl.
L,átogató nap vrrlt, renge*
teg ember hullámzott a
sáirak közijtt, clerűs mo-
sollyal arr;ukon, rokonsá6lrrl
tgrtó közvtltienséggel ke-
resték a rnag3,arok kedé-
lyes barátságát.

M4idnem minclen len*
sy$l látngató tuclott va-
lamit mcndani, vtlarni ro-
koni kapcsolat fóléf: ki a,

,rúból, ki a jclcnlről. atiirténclentből, ki a vitágháborúbót, ki a
gödöllűi j arnlroree rnag_var_lengyel barátságból.

öriim volt nézni azt a feltótlen ragaszko<ló érdeklórlést,
közvetlenség()t, és ma§yaros kedélyességüket.

E5, őreg. szipon nregnótt bácsi jön l,elém . . . Gyönyörű
hosszú hófehér bajusszal {s német nyelven köszönt. BaráL-
ság6al ül mellém és kéri. hogy őt is rajzoljam le, szereltne
magának innen is egr, nlagvar ernléket, merl. neki sok van.
§zerette mindig a magl-arokat, merí amint nrondta, az
ő természete a barátságát o)1,,atr nemzet fe}é irányítolta,
aín§lyik nemzet szerette és szereti a szabadságot.

_- Legionista §oltam. búszilén viselem jelvényernet.,
meri a sok igaz lengye1 hazafi nleiiett eln is elrnorrrlhatom,
hogy hozzájárultam az {rj lengl-ei haza megszületéséhez.

Légió . . . de mi öregek, régi legionis-iáü r,o}tunk. már
ifjú koromban élt az e§zme bennem. Sok Cerék társamrnal
együtt, sok szenvedésben volt részem , . " ez oroszok. . .

számiizetés . " . a varsói citadella külső nl,i_rkos íala. amelv
a Yisztu}ára &éz. " . de kitartottunk s íme a kitartás ered-
ménye l egy boldog, gazdagodó, szép, új Lengl-elország i...

Közben elkészültem a rajzommal. Az öreg úr meg-
köszőnte a képet, előhúzott az iratokkal teli tarcájából
egy névkártyát .. .

,*-- l,átogasson nreg fiam, ha, fetónk jár, itt lakont
llcm me§§zs, . .

Az öreg lerrgyet elcsoszogott , , . l]árnulattal néeerrr a
nóvkártyát, olva§om, eg:y§zer, kétszer. . , Fetőfi kis rajza
jön le,lki szetntrim elé. . . a dornlror{t homlokrl kis lengye}
tábcrrnok . . .

Egy lengyel c§erké§zti§zt lóp nreilém és búszkón mondja ;

Tes|vér l En a bácsi Bem tátrornok unokája volt . " .

Tom,aszow. . ,

Harma<lnap
indultunk egykét-
napo§ kirándu-
lásra Warsótla,'fa-
ma§zowon át, Me-
netren<]. szerirrt
másfél órát kelt
várni Tomaszow-
ban a varsói csat-
lakozó vonatra,

E.llratároetuk,
lrogy ezalatt az
idő alatt a hátár-
ban lévő hősi te-

rrret,(ít meglátogatjuk, Yittünk is egy szép fenyőkoszorút"
Kűlönös játéka a sorsnak, . , harliárva cserkész tonta az
orosz cár volt rnagánerdejében a világszóp gyön"r.,örű le*y-
l,esének lombjaiból. .,

Eg1- orosz egyfogat{r kocsi ügetett hármunkkal a temető
felé, ki a kis városka határába.

Nagyon szép kis akácos. . . igazi csend. . . §gy orosz
paraszt kaszáIja a feltrurjánzott lür-et, tisztességtudóart
veszi le tányórsapkáját, kaszájára 1_ámaszkodva nézi a kig
küldöttsí:get . . .

Oivassuk a nel,eket. itt egy főhadnacy. . . polo§z
gárclista volt. .. egy hadnag1,. . , elesett 19 óves korában"",
eg1, ápoló növér. , . ott a kis akácfa tövében egy íalum-
beli 48-as gyalogos . . , Kerner Gusztáv, elesett 1915 március
18-án. .. A szabadság hónapjában. . . Petőfi sárgapitykés
ezredébíil . . ,

Sírját lefotografáltam, gondolom, elküldöm szüleirrek,
ha ugyan ótnek még . . " addig is azt üzenem Kanizsára
kerneréknek, a Guszti fi{tk sírja rendben van, szép donrború
még, a szelídképií oro§z para§zt szeretettel kaszálja le róla
a tolakodó gazL " .. teltem helyette sírjára árvalánybajat.,.
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l{érdeztonr, midrt, van iLt a h$si temetó ? I1,1. vall.
tán a híres tomanzowi csnta helye ? Kérdósemrc m.eglepő
választ kaptam l

ítt, seótozópvn voltak a kqtonasírök fze.n a na*y,
tlombos mezőn. . , fis*nd letl, e§ött a béke, a lengyc|"
oro§z par{rsut újra eke ntellé állt ós folytatta a békeólotét,.,
Ékéiével kcrülgette n slrokat, kinek eg!, kinek kettó-három
ls volt §ueBény§§ kis zabtát}tácsk{ián. " . Ú]veken á[ ntlnl
§uántotte cl a kts slrfialmokat . . . {rgy hagyták, ahogy
*ajnálkozó bgjtársatk clternették őket. . . nem zavarták
álmaikat. " .

}lr.ginrltr lrtnk
lassan a gl,önyiirit

Fioldr.rga sszony
..\n5,ánk dallam*
mellett . . ,

Turlja Isten.,,
ez l,olt az. érzé-
§em. hog1, a ki_
kergetelt szolga
megbc,t,sái va. sztl-
retettii r,<zeti btr
gazdájái idegen
országban lévö
hajlékába. gazdag
lelki ajánritkra...

Később a hntóságtrk szeelték tissze őket
ol {rjra, híivös kis akácbokros tcmetőbe, kő}re
ncvüket ds hősi haláluk napját.

,t t
A vgrsói htrtlitnúzeurrrbalr láti§n nagyon soli csata-

képct. §gyik szebb vol.t, minl a másik, A világ}áborúból
nagy jelcnctek. IJgy csatakép előtt megkfivülten állrrk meg t

Cserkészek és cserkészleányok harca &z oro§z bolsevisták-
kal l Ki.s fiírk felhajtott szélű cserkdszkalapban. . .

Au cgyik ktrlány kezében tlurván hat az iromba katona_
puska . " . írágyon ijetlt az arca, de két kicsi lába eri,.err
&ll a giiröngyös rlton . . . mellettc egy cserkész bekoi0tt
fejjel,". tüzel,..

Kísérőnk nrondja, lrogy sikerült is rrregrnenteni a vá_rost
a bolsgvik hordáíól. , "

Még rrrt is lrorrtjáii az akkori kis cserkészhösök a íei-
csalrtiít szólű cserkészktlapelt. S mellükön a 1égíó imátlott
koszcrrús keresztje ékesedik-

Rgy kis cserkészleán;-
§zalad h,anzá.m a kis albu_
mával. Aláírágttk vannak
tlen$ s. Kinyitom, lrogy beir-
jamanevemsvéIstlenül
Pilsutlszki kez<lctlegesen
megraJzolt képónél áll meg
a cleruuám.." Ijedten
kapja ol a k*zcm. . " Test-
vér,idene .., eu a hcl;-
a marsallé... üsakamá-
sik otrlalra szabad !

1liroskezű leányka igy adó?ott á

ó§ tem$tték
vésbe dics{t

Varsó... fiitattella,
Et q lra.talmas erűtt.. . trro§z .munkir. ", kontoran ntlz

lc a szdles, szürke, kiitlös Visztulára . . .

_ .Iclenleg lengyel tüzórlaktanya. Vczetőnk, cgy kem,ény-
kötésű katona, átvezet bennünket a üitatlellg, egyii< urlvaráil.
§,gy hatalma* kapun lépiink ki a kiilső'fatakiitiztitti lcltős
tésuro. §gy nagy térsógre órünk. . . a vtlzetőnk lrrveszi
katonasapkáját és szonrorítan, rle büszkón nrondja;

Testvéreim l Mi lengyelek csak föcletlcn fíívet lép_
lretiink erfe & §z§üt hel;vre. Ee t hely volt tlicsö ;zabattság-
hóseink utolsó állomása, itt fojtotta trclójiik a rnindcnhai-ó
cár a saabadság szavát... 1905... rcndezctt egy{o,rma
kerosatek... sok... ugyanannyi koszorr]i a Citatlelta
penészes íalán, . . a leng:yel nemaet évenként megirjuló
hálája a régi legionistáknak. . .

" ^ , |.döbbenet pillanata lepi tneg szívemet . . . Egy nagy
bitó, kilenc rozsdás vashoroggal ; ríár ártalnratlan, hátatmii
üvegszekrénybcn van az eredeti helyón, mellette. az oro§z-
betűs régirnótli rozsdás kordé, az 

-íír 
fekete vasülésével.

Ezen hozták szegény ál<lozatokat és kósőbb vitték, élet_
telenül, elásni a Visztula partjára . . .

bitó alatt, az üvegsiekrény hosvzában, nagy, hosszír
fehérmárvány tábla. " . aranybetűkkel vésett reri§eteg nóv
", . magyar nevek is. . . közös §or§ " . . igazi vérrokon.ság.,.

Czenstohowa. Gyönyörű jato, t<"gyt*mplom ós kolostor.
Nagyon szép b{rcsújáró térséggel. Az építőmÜvCszel remeke...

magyar csoport egy-szép sugár*gyerres {rton köze-
ledik a templom felé. Flosszír az {rt . , . mert máris ott
szeretnénk lenni. .. mintha haza igyekeznénk. . .
. . A,templom udvarának kapuJábán egy fehérruhás pap

slet elénk,,nagy izgalommat kér benntinkót, hogy várjunli,
mert a perjel ünnepélyesen, zászlóval szeretné a niagyaiokai
bevezetni a bírcsút ajándékcrzó Fekete MáriáhoJ.-

V4iion mlért van ez ? Gondolkozunk e5y páran " . .Jön _a perjel, papjai élén. . . Megállnak egf pitlanatra.
_. |,_elwel beszóddel fogadJa a ma8y,ar csopor[ot" Egyik
fiatal kispap magyarul kiáltja felénk: ct;en a szép Magfar-
ország l

A ltis, kiizilpiskolás
nrrg.y lronalapítónak ., .

t

}

I
t

lirakowban, Pilsticiszki trrar.lal| tlszleleteru, emlékénr:k.
még nagyobbá tétetére egy nagy domtr nó ki a földból . ,

Ezt a clombot {rgy talicskázzák össze a \\,'avel-betr
lévő sírjáaak látogatói, rangkü|önbség nélküt l §z úri dáma.;
a maga§rangu katona, a ccelód, eg_vsorban dolgozík és
hordja a földet, nrert a marsall emlékéneti nagynak keli
lenni l l

Abban a megtiszteltetésberr volt részünk, hogy rni
magyar cserkészek is kivehettük részünket ebből a lélek-
emelő munkából !

. Itt fogadtuk rneg, hog5, mi is oly jó áldozatrakész
fiai leszünk szornorfi hazánkna}, mint eg}koron az ő tei-
csapott kalapszólű cserkészei. kik életüket ós vérüket attták
a hazának l
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Kedves cserkésztestvéreim, nehrrgy azt higyjétek, hogy
a pákászás léteknemesítő hatásáróI, vagy a csónakok sz&k-
szerű foltozásaról, vagy más vízicserkészeket értleklő dolog-
ról akarok nektek írni. Ah l Hova is gondoltok. En most
az én kis ma5án vízicserkószkedósenrőI akarok beszámolní.

Tudjátok, az olyan magemfajta szárazlöldi városból
Pestre felkerült íiír úgy nézi a kackiás tányérsapkájukban
peckesen lépegető vizeseket, mint kis isteneket. Némileg
irlgykedik is az ember rájuk. Mert hát én §egédti§zt létemre
ls csak nyomorult szárazföldl patkány vagyok az egy,§zgtlí
vizes közlegényhez kópest, Hát igen l Ez furdalta az olda-
]amat már egy-két éve.

Végignéztem a nép€n és elkeseredetten sóhajtottam:* Oh mi§e?a plebs l Ti még azt sem tudjátok, hogy
íehér-e vegy f€ket§ a vasmacska szóre ? Yajjon ki vált
meg titeket ae egytptomi sötét§égtől.

És ekkor szent fogadást tettem, hogy én leseek a vízi-
prófétájuk.

Igen árn, de én is csak annyi| értek a pákászáshoz, hogy
stllszerű legyek, mint a vízity{tk aa ábécéhez, vagy a hajd{r
q szurclköntéshez. De hát ez nem nagy bqi, gondoltant, csak
el kell olvasni a híre§ n,Yizicserkészet" c. könyvet és.az
ember már kész vízicserkész. Ez tgy egyszerűen hangzik,
de viszon| kevesen tuüák, hogy Columbusnak könnyebb
volt átkelni az Atlanti ten8eren, mint nekern a parancsnok
úr ellenállhatatian takarékoskodási vágyát leg5,őznöm.
Végiil kétévi kitartó ostrom után sikerült elérnem, hogy
ldén, májusban megérk()zett a c§epat könyvtárába, a ,,Y7zi-
cserkészet". :F

A táborhely alkalmasna}c látszott, hogy ar ifjakat a vízi-
borzalmakba bevezessiik. így hát kirneritő {t. i. engem
meríteLt kí) programmot készitettúnk a
vízikiképzésle. Be is került a napi-
rendbe, hogy d. e, 11-12-ig rlzüi-
képzés.

,,Te, Gyurka - kapott el égy
pihenósre szánt pillanatomban Gyuszi,

- mí az, hogy vízikiképzés ?"
I)er§ze, ti azt hiszitek, hogy mínt ,fujó vezetöhöz illík, szép l,ürclmescn

mindent elmagyaráztam Gyuszinak,
Áh, lát§zik, hrrgy ti nem i§meritek
G;-uszit. Akkor mé§ mo§t is ott tar-
tanán}i, hogy ő kérdezne és én iürel-
me§en felelgetnék. Ig:y inkább így
,szóltam :

- }íajtt lneglátod, aranyos mrik-
virágszáam.

Igy bát kellö izgalommal és kí-
váncsisággal tekintett az ifj{tság a
nag,y események elé.--De Neptun i§ten Úgylátszik nem

$a€y$I} szereti { nedve§ elernóbe toiakodó ltitvány szátaz-
földickcl és ép ezért így ,szólt :

.'-- \ríe kell nektek, hát nesztek !

Avval úgy nyakon öntött, hogy kezdtem arra gondolni,
hogy nem volna-e jó az órsi sátrak árkaiban megkezdetil
n kiképzdst ? De három napig még az orrunkat som mertük
kidugni a sátorajtón.

}tát vógre mégis megvirradt a várva_várl nalr ós a
firikat a rendelkezósre álló csónakokhoz vezettem. BeseéI-
tem nekik lníüden szópel és jót a vízi fegyelemről és másról,
mely szavakat ók kqján vigyorral fogadtak. No de gyakorlat
teszi a me§tert, ép azért kezükbe nyomtam az evez,öt.,
kormánylapátot stb. és nekiindultunk a halastó' ismeretlen
rejtelmeinek. Az eredmény elképzelhető volt. Fel csak azért
nem íordultunk, mert a mi jó öreg Noé bárkánkat talán a
legnagyobtr igyekezettel sem lehetett volna felfordítani.

Nem tudom cserkósztestvéreim, láttatok-e már részeg
embert hazamenni, de ha rnáshol nem is, filmen bizonyára,
Igy uszkált a mi büszke fregattunk is ide_oda a tó csillogó
vizén. .§zerencse, hogy ílyen helyen nincsenek hídlábak,
bólyák vagy sziklák; mert bizto§an hajótörést seenvedtünk
yolna. Vógre is az ebédre hívó kürt szava vetett vógel
ennek a müélvezetnek. Elindultunk hazafelé, mert ép á
tó közepén ért bennünket e csábos lrang. Bizonnyal eléne-
kelhettük volna azt a dalt:

Inkább este érünk haza, mint sem délben.
Mert messze van a Mester-utca, akarom mondani a

halastónak vége.
De a tisztikart és a maga§ par§ágot nem elégltette ki

az evickélés eme lehetósége ós nagyobbra vágyott, A varl
széllel akart büszke vitorlát dagasztani. Ezért két lelkes
matador orron ragadta ae egyik csónakot, szárazra tették
őt és miként a bibliai Noé, bekenték a fenekét szurokkal.
Ennek később szomorú tragédia lett a vége. A szuroktól a
talpunk is fekete tett. Éi mível le kell mósni a gyalázatot,
nekiláttunk, hogy_ talpunkat megint a fehér €mber kultírr_
nívójára hazzuk. Oh l kedves olvasóm, ha még nem tudnád,
hogy milyen kéjes élvezet, ha az ember talpát süroló-
kefével simogatják, bát akkor próbáld meg okvetlenúl.
Ez majdnern felér egy kozmás bablevessel.

Mirrtán a esónakból már fac§arni lehetett a szurkot,
a két deli legóny árbócot is állított rája, mel;rre egy ügyeserr
hajtogatott Nomád sátor került vítorlának. A ,"Vízicserkó*
szet" sokféle vitorlát ismertet, rle ez egyikrrez §ern volt,
hasonló. Mégis a kínai desunkához lehetett volna hason-
lítani, amint ott ringatódzott, a sekély tápcsatorna vlzén.
Nevet is kapott a jánrbor. Neve a tábor képzeletbeli szelle-
mének a neve lett-: Gólem. Hát egy napon Gólem rne€ira-
kodva szabadnapos segétttisztekkel és más hasonló lógósclk-
kai elindult a csatrrrnáról a tó felé. Enylrc Zeph_vr f{tjt,
ez meg is látszott a mozgá§á.n. Ugy gondrrlonr, he.l_vesehll
lett volna Vizibolhának nevezni a vitorlást. Hát perlzc,

" Y,;..

r

-*: ,ln{-._

.

2a



r
vítorlázni azt nem tudtunk. Mindenesetre sokat vitatkoz_
tulk, hogy hogy kell forgatni a vitorlát és, hogy mi is az
.a lavirozás, Ez a szó nagyon tet§zett nekünk ls aie* nag},on
,sokat használtuk.

Yégre Barinak támadt egy ötlete (nála mindig támad-
nak ilyen veszedelmes dolgok).

- A csónak azért nem megy jót, mert a kormányos
a.vit_orlától rrem látja, ha az oiia-elfordul. SzereljünÉ a
vitor_I1 mögé egy Bézard-iránytűt és a kormányos a"no
íigyelje a menetirány változását.

Szerencsére az ötletet elvetettük,
végére sextáns, rövidhutlámú rádió és
lett volna a bfukán.

Gólem nem tartozott a gyorsjárat{r
akart óránként még két kilométert is
kb. a tó hossza.

mert így a tábor
talán teleszkóp is

hajók közó, de ha
megtett. Ez volt

5. Egyáttalárr nerlt kel-
leme§, mikor az embert
az erclőőr tilos területerr
tettenéri. Áttól eltekintr.e.

csomaE*j

az átázaLt felszerelés

8. A napfény csak-
ugyan egészséges, jó
azonban csín1,-ján
bánni vele, a ,,l.-
égés" egyik€ a leg*
kellemetlenebb dol-
goknak.

&mÍke_,1 42 utolsó*

Hanem az utolsó nap egy kis viharos szél frljt és Gólem
etindult utolsó tttjára. Szél alatt futott vógig a tápcsator-
nán, aztán kint a tavon tajtékozva szelLe a vizet. szinte
gyorsvonati sebességgel suhant el nrögöttünk a, títokzatos
§enki szigete, a haletető, a Béka sziget és {]ólemet kikötöttük
a tó másik végén a vadászház előtt. Lejött róla az árboc,
a köteleket összetekertük, a sátrat összehajtogattuk, egy
kicsit szornorúan indultunk a tábor felé,

Mikor leszünk megint, vízicserkészek ?
Nagy György, s._tiszt, 744. (Bp,)

Résglelelc
a3 örc.rre,gelíör. íóbor leueteiD,őI

,,Az őrsuezetői túbor legsaldtosabb uon<isa, hogy az ország
minden részérőI eggbesereglett fitlk oly bensőségesÓÁ éltók a i.
csetkésztöruéngt. A túborban szerzett legkeduesebb bengamós :
az ígazí szeretet a |iúk és a uezetők közőtÍ. ftt mlndenki
szerctte eggmdst, nem uolt nézeteltérés senkí között" Az
lsuevet!í ltib9r Legkeduesebb bengamása a uadkiegen fíúk
között ki|ejlődött barútsdg és te§tvériség uolt''.
, , ,,Legjobban tetszett a katonús |eggelem és a fdjebbualók
írdntunk tanusítolt szeretele".
,_ .,A pontossóg, a |egltrelem, a munka min.den akadáIy

ellenére ualó keresztüluitele tetszett nekem a legjabbatP
.,,Legiobban az tetszett nekem, hogg szakaáá esóben, boktiig

érő sdrban is uidúm ualt a hangu.lat s míndenüíl éneksró
hangzott.o'

,,Tetszett az a törhetetlen munka, melget nem gútolhatotl
meg semmit'éle küIső kórülméng".

ÉlrTMENTÉs
Belcsák Efnö €§ele z Egg soproni borospincében a frissbor feitése közben az egyik napszdmos es:méletét vesziette.

Belcstik segttségére síetett és a pincébőtaszabad leregőre aon-
sryI.ta maid mús|élórai meslerséges légzés utdn is:métetre
térítette.

__ Kőhegyi Lásztró e§ete: á csapat húsuéti mo:gótóboróbaru,
Nézsa község tne|,\eít egy damb olt].atdn morzeggakorlalon uettek
részt.a fiúk_,,amikor eggsz9rr€ esak kocsizörgésre lettek t'iggel-mesek, A düIőúton rohanó louak közeledtek jeléjilk, magŰÉtcat
ragadua a szekerel. melgnek tulajd,onosa a bakrói mdr leiuhant.
A ,koc.si.néhdngszor |elbotult, maid ismét helgrebillent. A gyakor-
latozó |itlk közül íöbben a louak meg|ékezé§ére siettek. Í{anegvt
ért oda elsőnek és sikerült is a kocs,ira felugrania es a ggefiídt
kézbeuéue a lotlakat megt'ékeznie. Igg ircgikaddlgozta, Űig 

"meguadult óllatak az úton íartózkadók *izt naggőtt bajt ŐÉoz-
,zanak.

Szüle József esete : Az erősett feldurzasztott Nddor-
1satorndban |ürdött SzüIe József . Fütd_és közben észreueí.te,
4ogg ?..zsíIíptőI nem messze egg kis |ítit elkapott az dradaí
és a fiúcska elmerüIt. Szüle gondolkodás ttétküI ottattszott ésa kis |iút rnegragatloa, úszua a partra vítte,

hogy nenr a legelőzékenl.eb|, hangrremben fog nrinket
helyszin e.}ha5ry,ásála ielszólitani. még teteme§en meg
bírságoinaI.

a
is

6. }íiil,en jo a tik}iasztó gl-aloglás után friss gyümölc§-
cse] és hús kútrjzzel oltani á szomjunkat t De áre.t rn.g
ne próbáJd i Ha kis szerencsérl van, vérhassal vagy tifusszaÍ
megúszod. de halál is lehet belőle. Gyümölcs és*víz egyiitt
a g_-T omor_legnagyobb ellensége ; ha összokerülnek : napóXig
futóbajnoknak fogod éreeni magad.

7.. A levegő_ és gyaloglás megnöveli az ótvágyat, de
azért nem kell annyi.ra teleenne<l magad, hogy ei se 

'turlj
mozrluJní a helyedről.

l

!

9. Fölöttébb elszomorí[ó mozzanat.
vonat pont az orrunJr előtt nre5- el.A III. oszt. váróterem fapaclján bó-
bislrolni át az éiszakát, nóm iartozik
a legfőbb élvezetek közé.

10, És végül : sqjna, a vasúti jeg_r-et
nem adják ajándékba l Annyi pénzt
mindig tartalókolj tírrád közberr.
hogyha bármilyen oknál fogva Nrtelen
vasirton ke]lene a kirándulásodat beie-
jezned. e célra legyen félretett pénzetl.

iizi-}í iska.

üOvOs íanáesolt z0ldífr lu íúrázólrnak
1. \e terheld tüi ma-gad feleslegesen megtö-

mött hátizsákkal. A kirán*
dulásnali az a cétja, hogy
felüdüjünl-- márpectig 2§
!j]os hátizcák alatt a leg-
€}-ön}örű_bb tájek se fog
Irrrlni I,]zsá§ bangulatol
kelterr,j btnr:tn. [sali azt

9"!Úg*a r"r,ut ; kétrrapos t,l.á'.TT#;;,. "H;"f";il?i§ZtrÁ§§ö,Yu rclUjl; {etrrapo§ [urara eg}-ha1: fiÉiIBet vinni
felesleges, a gyomrod befogadóképesú-ge idro:,i;l1ás alkal_
mával sem lesz nagyobb.

2. A kellemes kirándutás egyik
Ieglőbb ketléke a jó triristacipő.
Oda van az egész út, ha már az
első öt kilométer után a talpa-
<Iat kezded kenegetni, a heteriik
kilométerkövön pedig már pom-
pás, vidtó hólyag is bukkan elő
a cipődbőI !

ii. _Igy ját az, aki flaskóban,
úvegben viszi a teáját., Ered-
ménv ; üvegsaláta * na meg

4. Mindenkit érlret baleset §

milyen kellernetlen, ha nincs
ilyenkor biztosítótű vagy var-
rótű, cérna a kéznél !

3o
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Nvomdatechnikai okokból az évfolyam címlapját és tartalomjegyzékét kénytelenek voltunk a

_' M.gy". Cserkész filléres évfolEóa _utolsó számába befűzni !

ó".io"rl"i i.il-rt-a- Ú-"r-aor"rorő^_t<apcsot, vedd__ki a Ylzgyzr Cserk6szbÖl a tartalom'
jegyzéket's ismét óvatosan hailítsP. vissza a fű_zőkapcsot,

a .iií,íli",l"irrer i Íirrei"i-Ú"gp, éserkész első_(.1935. sze-ptember_1-1) sáma elé kerül.

Árto. is o'riiá meg a tartaloml'egyzéket, ha nem kötöd egybe az évfolyamot !

Pl.:,,Hpamegiek a íaturnba... l9-2on3. azt ielenti, !,oel .".kérd&es cjkket a fillérec Magyar Cserkész 19*20,

számának 23. oldalán 11ral ,ig.'{A 
-'borítéklaion 

iurá ád.l.k"t római sámmal : ,,ll. vigY lll." ielÖltÜk.)
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Az őrsvezeíők naplóiból
Be,fejezódött az örsvezetői tábor. Szétsz,é-

ledtek a tábor résztvevöi. De néhány _nap
utún ö§szecyülekeztek a tábori naplók. Es a
qapiók sorai megelevenedtek, zajongani, ne-
sélni kezdtEk. Ott ültem közöttük és hallgat-
tám a tábor csodáiról szóló elbeszélésüket.
Esyseer csak ujiaim alatt megkoppantak az
írógép betúi és .papírra másolták a tábori
naplók beszélgetését. Olvassátok, fiítk. 'ti is
el azokat a szép emlékeket, amikEt a rábori
naplók mesélterk el nekem.

Áprllis {.

Mé§ nem voltam öí§vezetöi táborban. Szép
rertrényekkel, ,,í do may ,best" je!§zóval in-
.duttam írtnak. És megérkeztem ;r Cscrkész-
parkba. Nem láttam semmi lendet, semmi
,összeiüggóst a nép közöti, Bízony nem kelle-
íne§eo hatott ez rám. Bántam. hogy eljöttem,

- Kár volt pénzt kiadni. Többet úgysem
jövök ide ,- és hasonló gondolatok kóvályog-
tak * iejqmben.

,Élég az hozzá: a tábor még e[ sem kezd{i.
döit § én már otthon szerettem vol,na lenni.
Ekkor megszóIalt a gyülekezésre hívó kürtiel.

Kolozsváry Béle táborparancsnok úr a kö-
vetkező szavakkal iocadott bennünket:

* Kedves §úk! Az imént rnég vez$r rrélküli,
,összeíüggé§telen tömeg voltaiok. De immár
szervezeibe léptek. S én, a 15. országos órs,
vezetói tábort a szerelet iegyóben tnegrryi
iom. Legyen a teslvéíi §zoretet a vezércsilla-
gotok ebben a táborban. Forrjatok egyé az
őrsök keretében. Ez az őrsvezeiői tábor a

o,munka tábora". Dolgozpatok, tanuliatok ez
öt nap alatt, hogy majd értékesíthessétek
Javatokra.

A tábor megnyitásával kezdödő kellemes
élmények sorozatát betetőzte még a tábor-
túz. tly élénk. szellemes, tartalmas tábóttíizöt,
még ncm vgttöm fészt. Itt aztán már szívböl-
lólekből jól éreztem magam és boldog voi-
tam, hogy tagia lehetek ennek az órsvezetói
tábornak.

Este a meleg ágyban elgondolkoztam azon,
hogy milyen jó, milyen hasznos, ha jó veze-
tóink vannak, ha syakorlott emberek vezet-
nek bennünket.

Áprills 9.

Fent vagyunk a Hármashatárhegyen, Nagy,-
szerű tavaszi idö, meleg napsiités. Mösöttünk
az élményekkel teli öt nap emléke.

Balla Dezső bá' kedves, ,megható zárősna,
vai után ielhangzott a háromszoros:,,Jó
munkát!" És befejezéstil elér{ekeltük a ,,Cser-
.készindulót".

§zívben és lélekben ellrúcsúziam kedves
őrsi társaimtól, eltrírcsírztam az őrsvezetói
tábortól, hol annyi ketlemes és vidám órát
éltem át, Feledheteilen emléket íogok őrizni
szlvem mélyón. egész élette szóló tanulságo-
kat és tapasztalatokat, melyek irányltani fog-
ják mindeu iépésemet. {Vörös János. 10.}

Ágrilis 8. szerda,
* Nacyon szép és megható voit az utolsó

tábortúzünk. Majd sírtam a meghatott§ágtól,
amikor Béia bá' és més mások búcsúztak el
tőlünk és amikor utoljára énekeltünk össze-
ío§ódzva a iálrortűznél, i

Ápritls S, c§ütörtök.

- Istenern, milyen hamar yége lesz min-
denneki Az őrsvezetői lábornak is itt vaí

már a vége. A tábur me§kezdése előtt sokak-
tól hallotiam, hogy alig váriák, hogy _túl le-
cvenek ezen'a táboron. És most, amikor cl-
éikezett a vátás ideie, fájó szívvel és.sokan
&özülük könyezve búcsírztak a tábortól és a
tábor tagiaitól. Nagyon sok i§az, ta§y barái-
sácot kötöttünk a tábor alatt"

Ez volt a .harmadik táboroín. De rnés egyik
tebórom 

- 
üEfejezésekor sem éreztem olyan

szívríájda}mat és szomorúsá§oi, rnint mosi.
csapaiomban írgy íogok most dolgozni. hosy
iövőre is résztvehessek az órsvezetői tábo-
ron, Olyan nagyszerü társaságunk vr:lt és

olyan vázetóink, hogy nem lehet egyhamar
elieleiterri azokat.

Mindennel na§yon meg voliam elégedve: a

r,eltv;l, áz enniváióval, a iiílkkai, a vezetőkkel.
szóval'mindennel, §ót 

^z 
tetszetl a lesjot}-

ban. hosy az a sok helyről jött idegen cscr-
készíiú milven hamar összemelegedett és mi,
lven testvéries és előzékerry e8ymás iránt,- (Cserey Oyörgy, l3,}

A tábor után

Ügy érzern ínagam az örsvezetói tábor
utári- rnint egy feltöltött akkumuláior" Egy-
elijró azt a sók-sok dolgot, amit hallottam_és
}áttim. renrleznem ketl, hogy lassanként,
részletenként tudjam őrsömnek átadni ezekct
, kincseket. Nyotc iiú kérdó és bírító tekin-
fete vár, hosy mit tanuttam, mi írjat hozok
nekik? Érek*á iiírk, a §asok, azok, akiknek
.izeretném azt a sok-sok ítja! szétosztani,
hogy én is hozz.ájátuljak valamive'l ahtrclz,
rrogv letritiit embetebb .ember és ma§yarabb
áágvar vá!jék, (Ratos Gyula, 304,}

Áptllts 9, c§ütöítök.

Megiepó dolos: az eső cserben hagyott,
Úgv útszit< azt várta, hosy a tábrlrnÉk vége
,lesi,en s akkor ö is eláll, szomorú dolog a

iátöitontas. a kellemes napok emlékeinek_le-
rÓ*bolá*o, i:e tr1és szomorítbb errői írni. !e-
hórgesztott teijel -" nem úgy, mint .,amikor
tömtük - űrítettük ki a szalInazsrikunkht,
Az idő gyorsan pereg" utolsó sorakrrzó a

zászlórúdnil. lma. Parancs, Az első ijrs már
indul is az örsi portyázásra,

De hámar elmult a tábor! Minlha texnatl
jöttünk volna s ma mennénk!

Egy idézetet különö§en a szívembe vós-
tem"az ittel őrsvezetői tábrrr elöadásai közü1
dr, Tóth Tihamór elöadásából:

..Ha minket is eliú a sors zivatarja,
iti.m tesz az {stennek soha több magyarja!''

És hiszern. remélem, hog,v azt an ötszáz
íiíri, aki o91gm g,gyütt töllötték öt napiukat
az'őrsvezetői táborban, nem íogja elf,úini a
sor§ zivataíia bármilyen erősen is tornbol!

(Komáromy János, í8J

Ezeket meséiték el nekem néhány nap eló_ti

a tábori naplók. Azóta hazarnentek cazdáik_-
hoz-i traplói is, Esyedül ülök a Cserkészpark
hailga jó csendjéLren. De lelkemben ielrajzl-
nak- még az elmuli tábor etnlékei, füle mtreri
c.eng még az őtszázas tábor bangos munka,
zaia.

Firlk! Örsvezetők!
Öriezé,tek meg 1elketekben a tábor emlé-

keit és lrasználiátok fel az oti tanultakat a

csapatok ós örsötök javára,--Ézi teri totetet egy tlöK tag.

Baloldali kép: 'fóth Tíhamér d,r. e,lőadása.
Jobboldali kép: Major Dezsó dr elíadásg- (Földmár Gv. íelu")

Ór,si 1ror{yázásorr

lle pül órrrodeI1- kdszíti,l

tapuuk szerkesztője lényképcz

A gázvódeltni bcmulat,ri



l{ tiuenhetedik lchthys tábor hárorn helyüft volt: §sepelen, lzsákfán és Kaposujlakon,
A. Íenti \eP.*,t l ,csepeli táborból valók: elsó azt a ielenetet ábrázotla, amikor az idén az l. sz, Bkie és a 8. sz, Turul-csapatok áltai örrött
lchthYs-zászlÖt_Íelvonják a rásllórúdra. (Á kép ba|sarkában látszik a'Bkie crapatrászlója: a le3régibb magyar cserkészr{szló), a kőzépső k6p
a. tábor" emlékielvényét ábrárolia,,mtlynek viselését az, Országos lntézöbizotxig l937. yéséig Ögjaetyezte]' a harmadik kép 'az lstentiizteletet
ábrázolia" Ar eső nem l§Yárta a táborokat, sern a, csepeli tábor akadályversenyét ; a verier} 

".idrenyu: 
elsó a 3. sz. vircenyórs 56 pont*

",-":-::-,:"j::::ij;:j:i::L:,::*:ij:j;:'ffji:§í:jf:,§j,i1 
}.}j:j::::.:

illl9",.hlfll,a is próbálná összefogni i.aari. 5ppen 
"gy,mrnt tníliában a hintlrtkat a mohamedán aiáootItái iJap.ant_ nem iehct a Nippon szigetc§oportra .isszaszórí]

|aTIJ 
^d"e,,l?g_y 

lrilia lenhc jelerrtBs teiiileteket ai;;;;iú
neKl .Aírrkáb.al, _mittt az egyik pályázó csinálta. \-Óltakpalyazok, ali.lknel.í a tnttttkájából körülbclül fogalmat kao-lanr arról, hogl,an.dolgozhaflak a trianelni bekÖ mesteielfi_tói: t. i. kcllő clőtanulmányok nólkúl, egyszerúei szim-
,pátiák és .antiPátiák _szcrint'kczcllt,k uoniíorgátni r-i;;_
Fép"l i viszo.nt. "9l!+ tnások. aki,k nagyon intetligensen
ó§ okosan vctték kézbe a tlolsot,

FuJgur i6azi r.ilágtrtrképéi pcrszc ncn1 LaIált"a el csvscm" hiszctt atthoz Fulgur i,mbt,rfi)lajt.ti zsenialitása. ElŐÚ

A FULt6üR,.-IlÁLYÁ. Z 
^T 

§{DR§ A
Amiktlr .a,.F'rrlgrrr" irl"izlósét lélbeszakitottam (mert

*z|_mindnyájan érrztéíek, hogy a r*gény rrincse.rr lrefejézve,
c§ak g.\"0r§ krrn3rlrítással jeleztem a végét, antely, ha rencles
rnedcrbcn [ol*r,t volna tqvább, még körüllreitil féi évig
oltartott virlnrr} pá.lv;iz*,tot írt.am ki a §Iagyar Cserkész

politikusai számára. l{űsz
pengűt. túztem ki rrnnak.
akí a legjobbau rnegközelíti
annak a világl.érképnelt az
t,lgontlolását, amcll"cI az cm.
beri {iirténclenr utolsti lrábo,
rúja végrlll [. trlgur akaraí a
írt clö a ncmzetekne.k. A pá-
lyírzat ncm volt gyerek;áttlc;
sok olyan al:lpszcmpont volt,
anrelyel a pályázóknak fi-
gyelembe,ke}}ett venniök,
ha nenr akartak kezdettői
fogva" _ helytelen irányban
megoldásokat, keresni. A
lörténelem nagy fcikiáltó
jelei nlcllel.t gorldo}niok kella faji kórdésre, a vallási
ellentétekre, a kultu,rtörtó-
treti arjotíságokra (pl. nem
lehet máróI-holnapih ünál_lóvá ienni egy délafrikai
néger 

. 
törzscsopor1,ot.), ép-

ugy. lnlnt a gazclasági lehe_
tőségckre, hog1, töb}et ne
is emlitsek. önálló kis álta-
mok hel_r,e[t pl. .rz Uniók ós
g]Iamször,etségek f og-rta}l a
Jovoben nag}, szerepet ját-
szant ; a szlár,, qermán és
kelta irépeket es}- birc,da-

úr világlátott bölcscssége, Dobav népismercte ós a Frr|pur_
gárd.a 

. í.oppant intelligónciája kelleft volna ; rtc eg1.-"1a6,1
gonttolatát, nagyon szépen megfoglát*k a nagy téiXap-
rendezésnek.

A b*órkezett. 16 pályázatot, 3 csonortba osztottam.
Az í.-be kerütt íJenkó Ántior 1?l,,' Elkdn'Píter, Sárosoatak.
Tóth Stindor. ,Eger és Bürger Ferenc, Szekszárrl. A'íI.-ba
Elek Ggörgg, !]rrtla_pest, Schmitkl Endre 3§4. §opron, Bor,rs
Janos 92. Malió, .|,1lrgl Núndor 452. Zirc, Balrizs Bertolan
l}64. Sopron_. . Fischer-_Colbríe ,Ien_ő i}6.1. Sopron. Gúthg Ferenc
[!urJaqest. Vé61ül a II[. c,soport"ba : í.oz.iczk1. Jcnó". Burla-
pest. t.ajos István 82. Szógetl, ,ltartinkovits Anial 364.
§opton, Vreczrrik tstván, Makó, (ialambos Imre. Bu_
ttapest.
.. , $ yi.l$srendezők nrihán.r- alapve[ő ter-edése, amelyekkel
üJabb háborúk magváL vetnék ei. r.agr. a párizsköinvóki
békék igazságtalanságaihoz hasonlókaJ vétenének. Érep_
gra9lnti, hogy név .rrélkül felemlítst,m őket : egyii( me§-hagyta, §őt az egész tsalkán-Félszisettel mepiiöve]te "a
a bolsevista slavián biroda]mat ílserkész-vílápnézet.l\
__- Amerikában nag]. néger birddalmat átlTi í;il(jejt_frank. szö\,etség. Római_germán szövctség, Balkán-naK-szlav|an szó\,et ség mini egységes államtestek a
|qjl.t,, törr,én_r-énél és a töriénelim i.tiiveniÜerU:segenel fogvi nem 

_ lennének hosseír életűek;- nina
lenne Japánt Kina rovásáLra hatalmasan ,mcsnövelni. amint
eg}-ik pái},áz,) t-sinált4 merl a ielcn JaoáÜé ucl,ari. de a
messze joró _félelmetes lrata_lma á megébiedő Kiria ;'a kéi
India. mint .Sziám-nagytejedelemség tórténelem. iái, i."iiá.alapjal kiriietet]en ; hilra cgész Dél-Arnerikát ai' indián
törzseknek.adni, hiszerr kivcsző népfaj. ntm bírja a mai éiei
l:||.jl. és iramát ; hiba lenne nri4g_-jobban iietápioini avuagot. mrnt amennyifc ntár edriig is szétaprózódott ;a kicsi áIlarnok szövétségekbe tömö"rülnek § foúi ;;tiy
egl,ségek keresik bolclogui"ásukat, Stb,. stb.
, _1.9,;ll megosztor[ .két _pályázat körött. Legiobb a
lo|maJa+1l é§.a lneglátásainál fogva a 171-es, Benkőándoré.§ok problémát nem old, meg ő sem helr.esen. de az alan-
elgondolá§t jót eltalá_lta ;. kár, hog1. a térképe nem részÜ-tesebb valamivel. Kettős. 4qnkáT r.égze_tt': folytatta aregényt és megrajzolt a az új viIágiérképei. oit a ori"náiir].6ln
re§z€ : ljr_ pe!gő. A másik 5 pengőt- az egri róth Sánaor
{ap13. .egcsz§ége§ fölrtrajzi és történelm] megítélé§éért,A többi, ha díjat nem kaphat is. azzal az öntudittal enrlé-Kezzer vl§sza crre a pályáza_ita, .hog., jó munliát végzetts nem vész kánba az idö'és faradsáí, ainelvet a pálvázat_
nak ajándékozott. í-|a F'ulgurnak áiádom á bálviÁ"unr<i-kat, mosolyogni fog, de biionyos, bogy ilrtitrii 

-tog-ireÜitt,

Kasztet atya.

1
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' 
a yidám nímád- ós cserkászélet erdőkön, mexőkön, {otyam-

és lengerparlján"

Hiszen az igaz, hogy nóha az &desanyák §gy ilyen

cserkésekirándulás ulán megőszü|nek, ha felrárneműlt*ket,
ruhálokat és íiirdóholmijai|okal viszon*látiá|t_ De at ijedtség
csak pillanalnyi, ha tarka holmi|ok lndg4thrgnleslásü, tehál
fény-, nap- ós időjár*snak e|leniálló, ráárt e' esetben holmi-
|ok mosás és vasalás uián ism&l olyan
lesz, minlha egésxen új lenne,

Azér* mlnden larka holmi lndanlhr*n,
ű anyagból legycn !
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F{é,.pFqFGYÁ'§H{#aÁ§
IRTA: Irn lcAJz(,N LÁ§zí,ó

,-. \1prenaszerúnk g.?qű pontossággat mozgó két tagia Amint azonban az ere ho lglén-l;;;é;;ö,;i,i;É,i6a;;B§;é-gyitöi:oió,,ieF.i és a Hold mozgásait, ,",,#fi3h"'i},tii'fiji§í§ü'"iu)'?P.fognak mtltatni. 
,__^, "^,. " ,_.'":^_'"_. Az égbolt_ozatot vizsgálók rájőttek, hogyha a Hold a FöldHa az ég e naoon kelet felé fclhőtlen, írgy nepftllkclte- eía"fiIÓtiö;é k..dí§fry;úiiarr,'iürl,ii iii|oiilii,*r. tányér_kor ná]unk részlencs napfogyatkozás és?teiiíet8.' Á- náp iit*resru.n. vagy e§észben eltakaria. Ha mindkét égitest4 Óra 8 perckor tó s i't.;§$átiÓ--- 

_ugyanazon a pályán halarlna, ak_zás pontosan 6 órakor.ft "a's"!.. 1fii.rniltlen iljholdkor napfogyat-
:.. A_ Iegrégibb irlőben - ilyenesillacászati tiinernénv lnrint A lgz{gnak kellene._beállania] frtirlcleztahistóriataniaiuoid,}ffi , .,,ffifuffifi"ffiffi,ffiii

_- féle]embe ei'tötte r

Á mai primitív. tivilizÉ
nél ezt mé§ ma is
De nem is cso<la. Al

csillagászati" ti\nemonf- "_ aiiiiiT 
§',i.,,,.,..,. . . ...1.i,]1:.,.,.,,.,,,'''. ??§iffi{" #iiliill§&r&".tezt a história tapjailró

ffi'iúff""'*ú:-'í"'jx"""'il.§ 

W#., *Iijí*iijffi,§ffi
§ötét§égtőI, homálvtó,

lif# 'il,'& 
n;iláuál",, amelyik \nap_nap után fáradhalatlanul oIitja i ]

a fénvt. a viláoosságnl . min! e

mi**l;-tx66;5r,'; fi6{*§ffi*,i*fi
ííiffi,,-sí,tlf["fitffi?ili; í*u §{iti1-§Fidil*lih#}1'i

p*1it*i,#fi,rolr**llii 
í§{flí,l,i},lT.-+1xü§*§,i§m§ ff#*ff'ffil1'iaíil'i't#x§{Íl,iiilfri1i'i!iifÍ:..........'x,xy*ix*.{'x;':ilp-§',:bi;;:fi

'Kalu§tolil{clhatalrna§lármátc§ap,.:"]ii.á_óiiriá!.aüáiiiiii*,.6iir.mártcljes
iiiux{u,:1,#";,,, 

,í;,,;,x,,%,;),nítrnvet 
(sárká""*,""^, "* ",siiiijt',§ő"iáÍjlrlu"a 

j.clenség
i,r,üii, -Á" iegi gg;;i#[' il"iáiii'i,iJ,lil'l""il| 

"sap,íásáia{,áí ;;ö!í.é'\?iflrá*ü'*í,;if,:,,:sfi:j'f.:':*r.";,,"c11,*J,f§f,;tgYekeztck az éqitrrstcn segiteni. De-még a kereizteny eg!- Föl;ii;grüiit,;b;;öüi,ü;l"ürexiii,íeneil,,ii,rii)ái,irer,ány perc_ház e]ső százarláiban is iiy attitinár<-r<ii a tempionidk iyi ,r.Eúsy"óió."íj;h;i;;i§ért, számolva azi,iaí,-úogy esetlegharangiait féIrcvert(,k, Kinában a nitli'<,svatk;;;T"'üiii ;;'."r*éfi;Tá;üi iörilk"iiaza, mivel a véletjen éppcn arra at,'l volt a császár számára, hogY javuljóii-ni;g. p*r periíe fáiiaiii-ií tim?ratyottat a vizsgálanrló égitestet.

Mi mindent kell tudnia az elöfize-
tőnek

, Mo9t. hogy az évíolyam végére értünk. a
kiadóhivatal fordul hozzátok egy szerény ké-
réssej, és ,pedig azza]. husv a 

-iÖvő 
eutóivam-

ttíl.]e*yelek. se§ítségére. Ezzci a seí{ltsógcitil íl ugvetek is eIőbbre lendül. nevezetesen
nem. _ke!l reklamáln.otok és a' kiadóhivatalntunkáiát is rncgkönnyítitek.

Mj a kérésünk ?
. .l. 

^2. 
elöazeré§ nregúiítása. Az cgyes év-l4lyanloK szegícmbcr l-ével indulnak ésjtl,niusban fejezödnek be. Tehát az iioiiieteiidíjak is ezen idöpontra uonutt ornut.-Á-i;áOr]-

ntvalalnak munkáját megnehezíti az, hocy
.- vannak. olyanok, akik év{olyam 

'közbóir
llzetnek.elő.és lgy aZ előíjzeté§ük évíolvam-
XoZD§n !s lar :e _ évfolyam közben át kellnézni azt _a. §ok ezer címet, ;rmelyre i' Má_gyar Cserkész jár'és kü!ön kell Ózeknek az
L,l,őfizetőknck írni, hogy riiitsak mós" lói,ir;elí}nzetesuket, A cserkész takarékcs s ísvse magának, sem ptdíg a kiadóhivaialnii
ttem okoz feiesleses kölíségeket. tra.s/*olirmber elejéig elófizei a Macr.ar 'Cseirerri..
, .2. A b,etizeté§ te.lte§íté§e. A ,Vasvar Csei-
T:§Z el()nze!ést a j1 ,428 sz. csekklappa lújítjuk mee" ila ez nincs 

'.Cznel, 
táiáeTíir,

traíikhan, postahivatalharr 3 fil)érért kanha_tltnk cgy ,,bianco" csekklepot * tritoi,ie..úcy .íörténik.__hoFy a 3L42b sz.-at b-;i;Í;kes.a!aJa a. jllagyar Cserkész ifjúsási láp,
öuOapest címet irjuk * és ezenis beküI<thet-jük a ?.- P-t. Ha va!aki a si:ai ci.ei".vagy más cjméte re ndeli *"s u ívtágvuiciói]
készL, 2"^- P-nél kisebh ösizeget ilá kúiá-het be.

" 1 befizetésn.ét, nagyon vig.vázzunk arral
!,ocv megje!öljük az ös§zeí rendeltetését.
Iac!,9.n sokan rekJamálnak amiatf , hogy be-hzették aí összeg$ és méFsem' riiÚ*-i
íYtagya r Userlrész1, vagy a könv-vet. ilosv
tuOja 

. 
a kiadóhivatal, hogy m;i kíván a fii-

19ó. h.a. nem_le!öIi me8, a pénz rendeltetésii.
Pl.._valakí beküld ?.* P-ót. Ez r.lei eu., öi
9|s,!1eté.9i.. dija a Magyar CserkesineÉ,-"vagv
f^élévi .előíizetési _tiíj a Vrzetők t"piáiá, u.su
'-sjrTes?}o.nYv,, Len§yel album, vagy folyó_§2ámla tör]e§2tés stb., §tb.

kérjük tehát minden kedves e]ófizető1lket.
s7.1vIel,Jc meg a mo§t közölteket és ponlosan
ájlíts:r ki a .csek]<et. i!lelve annak rlitiapiai.|§y meakím_éIiük egymá.st a íölösleges bbiz-szan]rodástóJ és felesleges pénz kiadástól.
ame,llett _p_(,}ntosan kapja meg a li,órt kiadvá-nyoKa1, !lleíve a lapokat.

Yizikiképzés a Központi Yizi-
telepen

/ közptlnti vízi!elepen minden vasárnap
délelőtt 

'é! 
g-tót fét l1-ig kiképzóst tartunk

az, alább felsorolt beosztás szerint. Az ck!a-
tá§t képzett vlziyezelők látiák ,el, Jelentke-
zés minden alkaíomma! az lroda e]őit eve*
zó,sruh ában.

Yi 7. Ladik (Kormányevezé., evezés.)
t|. Il. !aai! (Molnárevezés. csáklyázás.}
VI. 2l. Ladik (Vontatás, kötélmunká.

mentés ladikkal.)
'üL ?8. Örsi haió (E,.,ezés. kormányzás.)VIl. 5. Orsi hajír ÍEl.ezés, kor,mányzás,

vontatás.)
v_lI. l2. Üszás (Fejesugrás. vízbőImentés.)
Y.ll. l9, Kötélmunkák (Csomtik, íonások,)
_V,!!. 2ó" Kajak (Evezés, mozduíatok.)
Y!!!. 2. Kajak íEvezés, csomasolás.)
Y|l!. 9 L,szás (Vízbőlmenlés, 'kra.w].)

VlIl. 1ó. Ladik (Evezés, kormányevezés.)
i]|ll. 23. örir bajó (Evezés. kormányzás.)
Vl]I. 30. Katak iEvezés, csomagolás.)

Dr Baláslalvl l(lss Ferenc s. k.a köZponti Vízitelep vezeiőtisztie"

t
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Á c§EnrÉszm vlrÁcrönrrnxTn
LUxEít{BtjRii

í§14 au§u§ziu§ában, úppel a háborli kitö-
résekrrr keletkezett t kjs luxemburci na§y-
hgrce§sóg iövár*sában ar első tarttis ó!etii
cserkészcsapai. Ki!zépi-§koiai tannlilkból álli"

Pir hónappll késóbb már luxernburgi cser-
kó*zek t*vékenykedtL,É a kis orszác iradikór-
lházaiban, síit ez északíranciaorsz;isiakhan is
tg*sren 191§-ig. .inig a .rnef,saálli; ;rémetek
Vitst! llem ,,]tr,trk cnnek.

A luxernbi:!:i cserkáseek ir*i,qíln mükódiek
ki:ere a brdsegítéslren. §egitettek a sebesü1-
teken, rneneküiteken, bet9geken, akik átvcr,
nuliak teÉletükön. §ok cserkész bejépetl *
luxembulgi iégiiltla, hoil_"* a §zöt/öt§ége5*k
$}da!rin, a németelk elle,n harcolirassotl. Al
otthon,naradtak i:r hallhatiál.: távolról 2v
ásyúdörgési, df á né,xet rnesszáltrís tlalt iti
tenntartoitiik i| c§crkészetet^

1916 júliilsábell .; nalyhercg§sés minrJell
c§3paiii svájci alii,liiirr sltrvczeit szöveiség-
ben e§yesiili. Á ször,etség ietüxyelőkel \nj-
döit ki a. tSapal()k és iá,brrrok eJleníirzésé:.c.
Á ,,Férleratirln i{ationale Ses Eclaircurs de
Luxenrburg" (t'}.IEL) elsri e]nöke í]. f}ian vo]r.
;iki ,rnir l9l:-5rn megh.rlt.

l$l7-bet n,;ár közel eze,r cserkósz vt;it Lu-
x{ifihttrtb]i, flzeknek liilrbsége az i916-ban
,alnkuit itenrzeti, kischbsdc* peilis 'a kúlIn
.§le.veZett katoiikus sZtiVüi§ógbe töiiliirült,

Nyároir a ,.IuxembLlrqi rlv/rjcban" és Ösiiilr
imezóin r,,oltílk az álló_ és v::rndLlrt/tlrorolr_
Német ]ratásrr v*:lethcti') viss;a ir;,:. ]uxenl-
.bur§i :str]tószsztik;is, !rtg"v r}alla! ér: illiárr.l:jiirtáh'te r virjékei, lrlváblrá lz !s, hog.,,keri-
velték e llirt!ij;it{kol. Yis:loai angr:itls-ir:nciír
y{)ii a t;ll!sitüziik köilnyr:.i romaniikája, am;-iit,li :: gc;zrí.(ik Ss irjijseblr paii;isok elbeszéjé*
seil il.ii]gaitá.k. l!dántar; d.ilrlltak vagy indiíln-
1;incrr: ,iártrk.

19]li-l)a!l ;r l*ndrrni .lamlrcrter* na§y
örömInel ;r,,clrtek t1 lni*d a kéi luxeinburgi
sztivgg56g cserkés;lei, ösjizü§efi sriztir,en. A
inernZciij';.:et Cr;iltri, e it;rtlrlikrtsltkal Ktrener
v.ezeIi.. \ j:rnllrircc kiátlí{íisá* íeltíinl .l
luxeinbLlr;l ..:::rrld'': képeh,,rneiitellek, r:árz_.,
lók, stii seu ii_11,,erl{gi iárxr, ízióses örszr:-
ii1! ítás ba :r,

192l-herl :j,lt:,záz cse.rkészük volt" A iia-
tOiikfi§ c§cii;52:.i: js rtndr:ztek évi na,gy-
ií|.lrlroz.ásl é.r er.-!:l! kót:ra,;r }ri:rúl9ti v*r-
-sc ny r:ke i.

A kni{rliktr§ .\!.:;:é:/ek Rüyeí-aloszliilyl
1s ietusít,etterk 3 i:7!,i]]!,,.J ive* irliiliek sea*
mirii, ;:kikrrck fiez:.:iji :z: j kiváifsli{tti,
itrrty itl,sszti irr,1 '- , _ .,|]J,llí}!)lt!t h()rd
,has:.atulk,,i"igyóbkél;, l;;;,;1i1111 *serkdsz-
munka ltevés ]riilsijségr.. .\.idbell foiy! Sr
riikírn hallatol| rrrag.;:1] .

A i'Ni:L, vjszont fiid: ,i:jtii|i rtir§ytrlril
ki,iz56*1r*n ts;lpltt.;1 bii: j-s ic:l.:tt* a i<úl-
rje|rnet a ,,r,ijr:(i-§ eserkész::, !:> h;s+rrlt';
3zeív4eetek tl]cn.

A F'§n{, Szent {,iy.ir{v-na3: ;;l,rzieteiber,
a 1eiszívó}ytschh hangon h:l,,,.:::- ; iiüi-
föidi cserkészekel Luxernburth..

A dániai Jamboreen l piius_ienel-,,:;:ivű
kékkendiis íttr:rnbirrei*}r tizenhér3. , :, t;r
;közűiük h:rrrrrn escrkdsztiszt. Rádlil: ;: lr,,,
tek, ami akktir még nagy ién_yúzél :l,i;.
Pedig csrkntn} lnjl"d tl{ysgerű bánl,:_ :.
kohómun<árc,h *y*:rnr*kei voitak, akrknc.
köliségei: {!,űitó! (rt.]án iedOzték. 1,]i,.::;::
{§üp3 r;33g1 i,Lil v;.i,il;*atllit ösrre,

193l-bel .):.l.n,t!e'l li}l;tpíiptl;iir ine§, bug5-
ir i{Eernb!:q: a:erKé3,4idt§lrál§ *ldrte a?, e?,re!.
ami ;rz ill§z:< i-rtriü$lsr:á2|ú?erni7i laktlsságár
igkinive már e!éc srép arirryt §}utlrt. Büsz-
kén mntattak .l j i i;1. lrugy u cserk€sy,ek-
tir:k :tjút házu].l .,,:n irchlernachbiu, ahrli
€gy§zalf9 sz,áz ase.kéi/ is r$e8rseállhai.

t9,}? ö§rén a ;ter .ü\ €rrlbur,{i c§eíké§z§:/,eí-
vfret YÓsr* .f!-tsüir. !rii,lláirb ;rnníibat.
hrrHy sriiv,l1llé§hözi lrJdíi ., /..:w.,?"|.í.k, d,tíri:ly -
rlc.t titkárr }. Nresen l=i:,

fiExtKÓ
Mcxikó, a mindig nyilgtalan arnerikai or-

szág korán megismerte a c§efkó§zeiet. El§{5
c§efké§zei angol vezetés alait á!!ttik. A c§a-
paiot 19ll*ben angol ember alarrította ben-
szülöti iiúkbó1, akik túlnyomrirészt keverék-
fajtiak voltak. Spanyol_ és indiánvér folyi
ereikben.

A koppenhágai Jamboore-kon,ferencián
&texikó leivételi kérelrnét is tárgyalták.
Miután niegvizscálták a rnexikói cselké§z-
fn.gad:rlmat és c.serkésztórvónyt és azokat
ieliesen eitétiiknek iaiálták a szokottaktól,
lzt ejanjrltták a ínexikóiaknak, hogy foxad-
jana]t ej a n9mzetközi ielfosásnak megfele-
1őbb sziiveget.

A k;lnd.r§teí{i koniererrcián lrosszas vitáre
adt)ít okűt ,Mexik/l felvételrinek kérdóse. Ak,
kor tribb metikói cserkészszervezet egye-
süit, A Nerrzeiközi lroda kivánsáí{ára tör-
térí e7;" írrg §el is veii*lt Mcrikót * Nemzct-
kö/,i l9()d;iha"

|92? óla. rl.;r*y ntllilikgi váitozások, nyilt
katOliküsiiidiizések valt*k it nyilgt.rlanság
orsziigá|larl" A már l92íj-tran *lisrneri csel-
készsziivef sd,{ jriiurnrlr,il iciosriott ,r]gy, hoily
azután új §7,elye7,é§|,.:i} kcil*lt grrndoskodni.

Icy l928-i}an úire gy*rmekkorál élie i)
;-*exikrii rserhds?fiü)4gá|om és x2 L,gVc5iiit
Áilamrrk cserkószei §ieiteli segítsó{*re,

NÉM§TOR§zÁ§
A l-.eílin-si€9,1ii/.i gilúí!i?iLlrn §yorsírí.rkrr-

lériek ii,iúsáxi elniijte, K:rrl F-isclrer, á/"
1.i9ü-rls él,ben ,r kiiri vittldilrlú lá,r5r§á§raá
r|:kítl,iIa. :imci! ; .,V,t,tdlrrmrdr-ak (WarI.
dervog,:l) nevel vítt0,fei"

Aa ifjr] t'ischer bizortyáril m*ga sem sej-
ietie. hogy ezzel a. ietióvcl hat,ritnít§ !n07.-
saiom laviuájái (..ijrdiir:tte vl, A W;rnder-
vo.gel rnozgalorn (Wv.i ; n6nrei iijúsá,g cgést
gondclktldásái. úl,eléi. {yiikelesr:rt :italakí-
toitr, A terrnéseethcz valt) fiefi§kiiló$,, li{
egy-.szeríi, at i§azi" a népit}§ utárri v,ágyeko-
zás magávai |ltl,tLl .r n:rgvvárrrsi dletF.(.k
sz,óiti hadiizgneiet.

Á .,Vá,ndormadilr^' !óbbnyirc iiilíijs, fOdei.,
len [ü*el, nviiotirryakú in§b*n, rüvid rra.d*
rígbatt, csup;rsz 1ábán szarrdá1l:ri, hiitin húii-
zsákkai, rrldelári gitárr;ll íáfiil J biradalnrtt"

A i}rly Scout nintr:t clne v*;léle, ir Piad-
iinder (Ösvénylaiíió. útmut;rtrj} e§y,kilrkór--
dés eredlnénye. Rár íJűrhirrisnyáre trn}óker"-
tet, de két]zelerel rnougató elntvezés. Ig*zi
ártelrrre m,égis ablrln áll. hü§y a he}yrs éle|-
üsvéttlr kutaiását ós *tegttliliását jelgúli ., .

A })ia<iíinderhuch L,ir;n sz*rkesz.tt!sébetl
jel*nt rneg. ,§lsíj kiadásának rlcirrr+ 0z voit:
",Baden-Paweil iábornok §crl Lr iiirg irrr §*r*s-slra
uián, katunatis2tek ó5 t:nlórii;r'ri ki)Zrcrnii-
kilitlésóve} kiirdt:,r dr. A, í.irll lijizsorvO§,
Mü§chen. i9i]g""'

Mirii Bayer is rnegj,ilalritlli|a, Itj(}9-ben a
ném9t ifiúsásnek lné* csak ,i ri,l tizedrészei/irlt szt,lrveeetl. az ifjt]sári rntrz$airlnrhoz,.
lgy érthetii, hogv ,il,iint An*ii;iban R.*P.
könyve, úgy,l némei bir*d*lornlrat a Piad-
iIld+:r-köny v ;lz iíjr]ság ii)rnc:{eii iudhr mcq-
mo:z{irtni.

A Pfadiindert}trch l909 üráj*§ 3l-én ,iclOtli
mgg" A tl$]m§t,;s,erk.ószki]nyv iyl malehingi
fiúkkal kezdte, de cs;rkbarnfir jJ nántet §ép
Pfa.rlfinder*iru, a iuvagokrl. n gyn ífialo§i-
líikr!r, , tudomírily,. l lcveg(i híjseírt iérl át.

IJaiorr-rrszáit J nám§t cserkészct iisi íósz.
ke- Miinchenherr,rrrjr l!09-hen meqílí.pít{}ti,r
rz clsii csap*ttri Wirtmer {irnEázlumi tirn j r,
Nenrsokára követte őt a."Wthrkraft" *gy-e,
:úlet néhány katonatisztjr'., A,,nüry;lteni c:er-
kés:lcsapatok csatla,krrztiik az állarrti iámir-
3atással müködai Wehrkrlft-bt;z ás ilevttti:k
Uda a e s.jlkészet*t, irmit lel is Vettek ,i

nunkatervbe, lőleg :r közópisko]ai ii.iúsáq
szánirir

A, gserkészfitOzlaaltnt t némei kiievéleméiry
nyomására csakl,afiar eihagyia a,L ango{
ftóíl5Zeiaket-

GYócY§zERTÁnlxaax KAPHJ\Tól

Sl;BIl nllglcpő. ho*v lI. Vilmos tsísaiir
lle]it Iali]t:r olég meg,ielc|őnek tnóg a niinll
cserkós:rtict s*m ós ncm részesiteti* sr"il-
nréiyes tarnulaatáslran. A császár i9it -cs
lllndoni ilitoEatása aJkalmávtl kóttlr.*r an$rl}
cs,*rkdszt iiiOtt egy katonai ünttepólycrt. |},,p" akkilri cikke szerini iiielsóge, a kaiscr
ir;en jó cscrkész magl is és:rztnit;rl tneg-
figyeli a legcsekélyellb dtllgot is.

I)e a cscrkószct 'úétnet iorrniijában is di;t-
dalrr jutoil és megnyortg a hltr'lsások tir-
mtlgatirsát, siit .r ircde§ri*trsokói: is. 191t i3
*uílr llJ-ilr; lnecllekuli a *énrel cserkósr.-
szöv*tség, l Deutschcr Pítrtiiinrl*rhr-rrrti
(DPíJ)" nun vlil! *tesierkóit Jlirpílás" rnfri
rnár mrr.irlakrrli ltcivi csc.készegyctiij|ei.;li
kivántj k,

A lestiihh hoiyt::i L:slpal,.,lk al,:k.ultlk, nri-
0iiiti nldc ieirtiiit vt;r,ií!ii iir])tci( voltu fci
kr:ztltntéttytl:iji{ ]{yíllii,lr|. i}+íd;itl;rntl! {ir()r§
íelliitiés kiivtikt)zcii, Á,l)Pi] cs;t]tltlltner ltl"
ta!nrs iijírsli*i §:..r\|íl;:ciii lriii, l9l l vég*ir
llrj.i ttcri.!,trett*rl: c§rlrliilzil il,'l|{ sl;'l:llt,lliltiit,
}ieiyi csopirltil*it. *7.cl t,.sr:rk,jtlli:,.r;ir]l] ót
iilcíli]lLl(,r ;|,!tt";il l , ai l:

1!)i1 ;ttlventil:r*llct; lijlrJ..tlil l] .lilil{dülti§ch-
i;rnr-lsliivetsér i.}l}ít) r,:s .,: ]}['lj :;? rlsök
kilzi cs;}tlxkíj7í)ll il(};i?jt.

Az 19ll-heir rncgill;}píirltí,lótttll tsc-r-kés:t-
e§yenrLlha legszcmbtliiliil]lj ll).rt,Jl li{y-
ficv9zgti .,Siidwrltl:riirii" ir:ii. l ;tagyktri,
lnírjít, jllhlrlrli}t!| ia]ll])]1íl|| l;lrjtii gy;rinlti]
hJt(}i!i,ti(i!l1l). {ír0iytáljt}i()

Az tlrszá§tls rlndó-ét kámkeresöiilt{k rós;-
istet eredménytl. A jit,ikriil i]:ikt..lei: llilliii,
sek a]apján a v;iii;si jl kiizsill, i:ii,:,].i:) ]lrc!"
bizoítak. v:rl:tlnir;I i.t (i:ri.]ll:: l,. i,;'lir:J,r! ji
iigyelcnrlrtvóve, l llt:ltr,,:,"li _.,t,rii,k !iii:liil
-j irr'lvglktzfjh Kít}i:rk kiJli;i,,]'::li i-; ?,, lt)",
?li.. 31., 4l]., §t,., ilj., 7i.. ]i].. 1íl3,. lli.{,,
l7ó., l8§., |qíi.. :2i.. ].;\,. ?J5. zt),a, Zq4,, 24T.,
359., 4{}l}", ,16,1.. 4!t, 5.i!].. 56],, 58fi,, i,6Í.,
(itjg., 750.. ?ti,j,. ;x],, ..]]., i)ü;, s2r\.,92*,,
93i,]". 9{lü. A .§:l:lltri;l:l.,, ki!v*tkezii leisztre-
i{:sj t;rrg\,,:k r,l; i::: l t:]t,l-iltlslrcrii ,,,ilra]riiinrp:l.
tríltizsirk. i"lll.,li jsir, ir;inytii, fil,tirtlzási
kiirtl,v, i llij i ;j :l h.ilí iil1.1a i Il " Azi>lt cslpir lot-ná1.
r ml l5,c k ni. l,r rés: l,",c yíi ij rsijk s:l á rrra ltlOg|,illá
irithlirj voli_ 1,1l;rlnctltlvi ijrsn,:k kúltlliink ijrsi
szala{r;i, l tijlrbinól osirk elril pólda111/i csáp;-t,
tilnként. tzenkiviil 1íi*dcn i]srD], í l*q,jobi]
mt:nk;ri vegzii csl:rkészt szárltirl tgy jt[.l,;iil.i
klpoti, melyhc:r kijlijil sz,alr;ily,r.irlot is *roiltr
|te!tijnk" V'alanrerttti i rlijai nilijirs !itj trt.ul:lri
naDja;b:rn kiililtiik rtrcJ. ;z érilr:kclL rs;tpaiirli
címórc, l,Jt(;ils {;"kezij .leitnlillek :l1:pjatr
nelián elijltri,;szt,.:ltCri ki:r,!sgk *lillat|] l1,ilk }l
(J. t, i}. i(ivajhDH:lii§llvJ! ill:e:irirutiijr. njrr!-
i-tol{y a játÉk adatiritrak ii:lrjl;lquz.iirirl é,; díj^
kiosztásá.t *z.zei hcirljcr,íiik,



ilAGYAR. LE N§YEL

-

§§§RxÉ§z rÖn
s§§lüi§l(srp§L3l$§l]

-

K o Lo }lARctItY,

-

A Magyar.Lengyel Crerkészkör
hírei

it|lus hó 8.áí trrtotta a kör az ö. cs, ta-§zlíoDrn népes havl ö§sze|övetelét. A hivata-tos program és beszámolók után Dóró oáborI(orYeZetö tartott érdekes elórdást;,,A ma.
xyar-lengyel történeti kapcsolatok iőbú ;il_Ieker címen. Borsiczky Sándor dr. és Mar-lon LaJo§, a__népslerü ..druhLr.' tették hangu-
lato§§.á a syűlést, Peter Józerin lengy,el csir-
kész|ány__ §ecítségével megtánuttunfr" lLűit
ile!.*!..Y. Selkey Oszkár orsz. társelnök,-v.vtzkelety Aípádról kesyeletes mesemléke-
ze§e leJezte, be a gyülést. Az ö§sZejövetelen
Jelen .volt Kaj_trir Jenö a MNSz lengt.el osztá_lyának vezetője is.

*

A L9_ngyel löldön címü spalai emlékkóny-vet a kormányzó úr ófőméliósága, a ntbáiás

.AkI.lengyelekkel (üú.lány) levelezik, kérjük3d,a le a levelezöJének címét a Ma8yar-
Lengyel Cserkészkör vezetőségénét.

t*

,,4 |engyslorszdgi pályázatok efedményétjúnit§ t_én hirdette ki a Magyar_Lengyet Cslt-készkör vez,etősége. A díjaibttakat tititon-éi-
te§itjük.

*
.dki tagla óhett teunl a Magvar-Lencvel

cseíkészköííek, kérjen be!épési nyilatt<oz.ciuta kör vezetősésétöl,
*

Áprllls 24.én, d. e. lt óískor avatlák lelnagy ünnepség keretében a pllsudski-úton
íelálUtott Pllsudrtl emlékrnüvet. A Magyar-
Lengyel_ Cserkészkör vezetősésc t.ii.i-'rei-
szammal volt jelen r lelavató ünnepségen. Az
ünnepségen a l09. Máv. cserkész_csapa-t zene"kara működötr közre. Jelen voll 

-ítéB 
a UuOaiKö.zet JJ4. szárnú cserkésrcsaoalr is.

Felhívás magyar-lengyel §§ereíáborozásra
.tr3{tgn is fethívjuk s, c§erké§zek figyelmét a lengyel-

,országi táborozás lehctőségére, amelyne"k a tengyet ÖJer-
késeszö_vetséggel karöltve való lebon}oütására 

"*-áónitinXvan. ]Vliilden c§erké§z, aki Lengyelországba akar kiúenni
Jelettkezzen & paranc§nokánál,-- kér;e ei a körlevelet ósmellékletét

({ta.nincs. lneg, a kővctkező adatokat kell eqv félívnaav_
§a"gu papiro§on bejelenteni : Név : foslalkoz"Í : Ósá"ií ,lakás : cscrk. minő.ség ; itelkg| Í ";iiá;l-;ytt"iiááii*9l'uÉ* ? Tábsro_zás.I 

-al 
külföldön 

-ilrit 
i'" ij d;.tibi:

::1 _n*ll§?or'/ Hová (yáros,_ c§apat) szeretné menni;
1Tl"_5ü]91 meghívása ? A kövelke'ző szöveget keli
ln€F az .adatok aljára írni: ,,Cserkészszavamia kiie_lentem, ho8y kikúldetósem esetén + cserkésztörvónv"Ú
es aíemzeti ügy legszigor{rbb szem elótt tartása meiÍortIo8oK odal{ünn élni és viselkedni''. Dátum. Aláirás.
I:3!ll:,:"stt c§apatta8.éít teuei rereŰ§;aa;| 

"a-lÜ]fi:yaranc§nok, szervezőtestületi clnök aláirása]pecsét helye}
€s siirgősen kütdje be a Magyar-I.engyel Cserkészkör címérea Oserkésgházba.

Tekintettel arra, hogy a jelentkezó§nél az időrendi
sorrendet is szem elötl tartjuk, minden t engyetorszatÜ
i§ye{y9. cserkész saját érdeke á gy,rrsaság.

Költjé6. kb. ?0*80 P egész Tiónapra" (beutazás, élel-
mezés stb. bennfoglaltatik). -

A létszám korlátozott. Legfeljebb 50 cserkészl kütcthe-
tünk csak ki. A cserkésaeket őrsóntent osztják et a különböző

hercegprímás. Atbrecht, Józseí, és v. Józsefrerellc kir. hercegek. Cönrbös Gyula nr, kir.
miniszterelnök. Kínyx ({ful6n. ilóman Bálintmlnlsztereks a közélet számos elókelőségetöszönt§ meg igen szívélyeshangú levele[-
ben, Az emlékkönyv ?.- P_s uóitT arón 

-t""--

ható a Ma.gyar-Lengyel Cserkészkör vezet'ő-séséné| (Oregcsckészközpont), a Cserkész-
boltban és a O.H,-ban, E könyv 1l0 otdalon,
t50 képben és 25 ,Mártonka rajzban, macvai:lengyel szövegsel mutatja U. 

-u 
másruii.n_

§yel cserkészc§apatokat,

*r

. ,lleg|elent a Magyar-Lengyel Cserkészkör
kiedásában l0-1éle tgvélpaolr Mártonka szí-nes rajzaival és 5-téte szlncs levelezőlap.
|gy_ levélppnir borílékka1 5 íiilér, ,jsii-i."É
|ező.lap 2 fillér. {Cserkészház tsz. ir.lr. uruit
kapható.)

*

helyeken levő lengye! cserkérsztábrrrokba. Leng_r,.elorszá§ nev*-
zetes városait mindenki több napon keresztiil latogaihatja.
(Ez is beune van a költségben l) de nemcsak magyarok men-
rrek i*i, h"1rgy lengyel (csere) cserkészek is jOniót M;§r;;-
országra. Akinek tábora jírlius 1-27" ktiz<iit van s ieígyethgátj{t, vagy több (4-5) tengyel cserkdszr szeretnének
táborukban vendégül látni, forduijanak parancsnokuk rltj ána Ma§yar-lengyel Cserkészkör vezetőstgéhez.

1ti pedig ítjátok meg tlarátaitoknak-, hogy jelentkez-
z*rek a .lengyel §zövetségnéI, hogy Magyarorizágra sre..i-
nének jönni. §iessetek_ty a tevéttasŰ, rnint "a bejelen-
tésekkel, mert.pl. csak §ziióziából 50-en szóretnének Mdsyu.-
országra jönni l

_1V.1i"{ " 
Lengyelországba _való kiutazást, rnind lengyel

cserkészek vállalásá_t ir{ntus t5-1g kell jelenieni a níag}ar-
l.engyel Cserkészkör vezetőségének (Cserkészház), fr.ert
későbbi jelentkezést nem tudu-nk figyblembe venni.

Mindazokat a csapato§at, melyik lengyel cserkészek
táiroroztatását vállalják, mind anyagi, miní'erkölcsi téren
támogatjuk.
_ , . 

FIa valamelyik c§apat vállal pl. 4 cserkészt s külrlis ki { cserkészt, a kikúldendő 4 csapattag részvételi díjálcsókkentjük, ill. segélyezzük őket.

kedves fitlk mindenben készségesen áll a Mag}ar-L**gyui
Cserkészkör_(Budapest, V., Na§y Sándor-utca 6. Cserkész-naz) rencletkezéstekre.

UrsuezGlölt lrészü lletel iA na3gyá nőtt ma3yer cserkészetnek sok_A_ naB8ye nótt ma8yer cserkészetnek sok
!1éplett_ fiatal segédiicrtre van §zük3é8é.
Korhatár csak l7-év. Tizenhét éves és egy-
napo§ korodban jelentkezz segédtiszti viii-
F{r1 A ,,Cserkészvezetfii pfóbáztatár kis-
kátéia.. tájékoztat a segédtiizti p róbáztatás
menotr§ndjéről, kérdéseiről. Áre P 

-.ó{)

ur a uizelren,
aki gondosan átolvassa a Yiricrerkész Könyvsorozat könyvelt:
cserké zszellem a vizen
_ _ ({. !átori József} íra . . P -.5OCrónakok kezelése éi javítása

(Wittvindits T.) ira P -.3Ovízrendészeti ismeretek
(§imó Pál) ára P _.{0
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(Jtlir:n vannak : Papucs István" őrsvezet.ii. Bögrr }íiiály,
segétlörsvtzetó, Froczlik F'crenc" Gyomor X. .}Ónas, Háj_
kovics IJőne. r.alamennyien a Vad§alamlr_órs tagai. Idó ;

őrsi gyülés után.)
Ftoczlik (éppen beteiezí a szóttoklatti!7 : }íeri akármit

morrrlasz is, aa nem vtr|t egy sikerúlt k'Lrán,luiás, Az egész
el letl rontva.

Bögre (föIénnyel} : §g._v- t ? ! Ez r.r, nem jól magyarul
és a kirfurtlulírs nincs clrontr-a.

Gyomar .K" Jóttós; ,§^ fíis]..a niegin| kezdi a bölcse!
kedéseit

Fmczlik,, b'ltirl nenl jr| a7. .Eg ? Amit én morrrierk ae jó,
kománr. { Dühösttl rnlrty!;,1

Prrplrr:s 1.sltri;:.,:r:rczttó; }íagánügyoket tessók ntlgy-
.gzcmktizt e]intézni, í§enÁ-lsem hallgat Ía, l;tmegy.1

Bögre (ntltii irnt1 : Mert az németes. A,z egtr1 az nórnettls.
Froc:lik., \énretes az, ll§, nómet §zav&kat rnontltlk,pélttáut.. {Oondolktldik,) ., " szóval az rrérnetes. L}e az

egg az nenr német szó,
Bdgre : \lastag téverlés l Aa is némttes, }ra az ember

szóról szóra fordítja a német kifejezóseket, arnikor e rnagyar
másként montlja, _ A magyar nem teszi ki az egyet oTyal
gyakran,

Froczlik ". Ee egy maszlag, (Kimegg.)
Bögre (ulútta szól): PéLdául itt senr kelL az egy.
Froczlík {hirtclctt be!ön) : Mit seólsz ltozzá, ha a rnagvar

meg a rrónrel liiftjezés vóletlenüI óppen eg_vforma ? Áki<or
is nénreteti ? He ?

Rögyrc : Akkor nenr. r{z"órl- kel,l vigyrizni a lribáztatá§sal,
rnerl lelt*l, hog1, r,alarrri mégse ri{ln6,1,es, nróglta a német úgj
tntl*.rija is. niirrt a nlagyar, Pí:ltiául ,,t:ín kIeiner Irrium;'
- -, ,,tlg}, kis tér,er]és" : teljt]§efi egyíornra, nrógsrl németes-

,ség. De azt ki lcirt,t mlttitt.ni, ircrgy .nénrtt ha[ásra kezdttrk
.mcrndairi, ltog; .,irz alnta eg;v jir gyiinriilcs'', azelótt azt
rnonrlták: ,.az alnra jó gyiirnölcs''.

Hújkotlics Dóne ( t'til!iggel) : "tt kiít}t}l-attad az aIrnárril ?

I,'rot:t!ík.. ttogl- rnrrtlitjík ki ? Nincs ráírv;r a szóta :

.,§redcti mag\iar g_r ár,tnriiny" !

t}ügre: I-Iál- rikik órtentk ltozzá, k,ikuta,tják, Péltláut
.megítllapítják, hogy. nétnttes városban, kezrtik tllőször úg1
mondani, aklior rnár t,g.l. kicsit gyirnu§" Áztán tátják, hoÉi,
azelőlt nctn, volt ez nleg, pl. Pázrrránynál vagy rWiresnóÍ.
Nfeg hog,1" Arurr.y és Petőfi sose írja : ,,Bircia *gy?Op város'',
hancgr ,,í}_uda szép város", Nem írják : ,,el 

-lett 
intézve'',

hanem ,,elintéa[ók, el van intézve". bía is vannak szln_
rnagyar ernbel,ek, akik fertőzetlen nyelvű vidóken tanultak
beszélni : azrrk rrlég érzik, ha valami németes, Ha több ilyen
adat ö§§zcvág, akkor biztos, hogy magyartalan az a szóiás,

, F're,cz|ik {kiirbeuóg).. iloiró ! De lehet ám, hrrgy az a
szinmagy,ar aeó.rt. |-alá!. ielegenszerílnek egy mondáJt, nrert
az ő vidékérr aa rrirrts nteg, mert &2 egy más magyar táj-
,szólásbol való, t{* aztirt ,ió.

Bögrt : }{isz; rrton,clorn, hogy sok§zor ncm e}óg csak a
nyelvérzék,

Froc:lik {diadall.tll) ", §{e6; vagy fogva ! Hogy mered
akkor te kimontiani, lrogy az el uw i.ni€zue, dc nómetes jó
az egy ebben: ..Buda eg"y szép váro§" ? Hát}ra én más táj-
,szólásír va&§úk ?

.Bögre : Eióször is nern a mtgam eszóből. m$.ndt&m,
hautm megtanuitaln. Merü nem tartanám nl,agamat igazj

nlirgyarrrak, ha legatálrb llr"rn igyr,kcznék jót beszélni qz
arry,anyeIvern,tn, I-.[isz' ti& tc§,, magytrrá, Másodszor p*cli5
a.a tl uan iniélt*: lien} .()§§z. {lsak nkkur ro§§z § lenni igó és t
-.,l], -r.., ha a némel. sztrnvtldíít, ulánlrzza, Jra tehát. tiirténó§tjelöt. tla állalxlt.ot fejtlz ki" aklior jri" ,,11l vafi itrtdrvc'' l
ez, ú.llayrll. Mtlrt a l,órí{nés,. .,tlsy§z*r clint.érlék'' {nénretex*rr,
,.egyszer rtl lett intézve") és azóía: ,,el van intl'lrve'', §r. iti,

f'rot:zl-i&: {gúnyusa.tz }.- §agyr;n cllrise*m !

|';yüllLúl li..lónós; })crlig igaaa, van. A
tilonrlja, hog.y ki v&n az titl §zcrnOítl §{rva'',

níltir is grt
ljeelig a ttdlp

tuttja.
ílájleoui.t:s:,Mtg hog,y

r.ágva""
,"(iönclür lrajam rüvirlrt vatl lt,-

Itrocsl,ilí,, IÍn eztlket a ró§zekOt, ntnt i* éntrkit:nr sost,
csak zümmögöm. Mer| a nép rrtnr t*t!ja, rrtrn t*nrrít nye|v-
tant.

tsögre : I-Iát ki tud rnagyarul ?
Frocrlik.",Arnny, Petőfi.
Bögrc: De a 'l]udós maesklijából kihaAvod íi§v-c:

,.Falatom m*goszlám velc, mógís ,Úg u*n rrarvá t'' -*"É. o
Rab gótyából : ,,Hl van ntettive szártrya.'' Petőfí Krrtya-
kaparó csártlája i§ ,,furc§a figtrrákkal van teleíirkálvá.''"

Froczlik.. Szóval rtéha rrrssz, néha jó. B]zt én nem hi§zentel rreked.
Ggomor,. Hát, kirrek }riszed el ?
Ilájkouies.. Kérdezzük meg as Akatlónriát,
Gyomor (mrir hozza is a paptrosíl: Megkértlezzük :

1.. Igaz-e. hogy nómetes : ,,I}urIá egy rzOp vár,ls'', d* nixr
németes i ,,€By kis tévedés történt''-i 2, tgaz_e, hogy *l rrc,.r

Plue !!, mert állapotot jelöl, viszonl ndrnótos,"}ra TÓríénést
íejez ki : et lett, el lesz lörue t 3. Igaz-e, hogy csat* &x & nórno-
tesség, ha német §zava'ks.l használunk ?''-

s&rj.
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,
tlelhőklrtiz szín§2üf§t, :

,A F§NYK§P§Z§§
V|ll. Nyári tervek

í,tzőzl l.íiz- a nap, kék az tig, felrl:lr fclltők .tii.lijtt.i.ink.
Ez a nyár: a ídnykópczés igazi itlőszqka. Kirárrdtriások,
tábor, viziólet, hirsszLt rlakáció otthon vag.\, faiurr *- minil-
rn€gannyi alkalorn felfedező ki}rútra {ényt<épezőgépíinkk*l,
,Anyuka szlv* is ínegkönyiirill ós itt-Ott akad valuta ltóhány
telrercs fi]rlrrc. I)e ezt azután kihasználd ! Nern inclulhatsz
terv rrólküli puskázásra a tlrága an,vaggal. Milyen hadvezér
,volna az, aki cs*k úgy rnegíontotás nélkül nekirohanrra az
elienfélnek ! Néirri számolgatás, beosztás, tervszeríisóg és
előtanrrlmány biztosan meghozza a gyünrölc§ét, ha másban
nen} l megtakaritott anyagban. Előre ]riszárn,ítod. hogy a
rendelkczésre áltó filutliől, pl. táb<irban rnennyit szánsz
csoportképekre, a tábor ós környókére, apróbb jelerretekreo
növények és átlatok fén._vképezósérc ós bizonyos }rányatlot
előre nem látható alkqltnqkra, rnikor jó iriő van, a nap
szépen süt és rcrnek ötletek, szé;l tónrák jolrbra-baira hem-
zse6Jnek. Ilyen kirántlulásokra mindig tartalékolunk, A leg-
szebb képektt neg} ogy§rer a véletlen hozza. Most végig-
futunk a leggy"akoribb cserkésztómákon ós inkább csalt
utolsó eynlókeztetőűl riéhány útmutatást aclunk :

Csoportképek }íár tudod jól: természotes csoportok,
mesterkélt. beállltás, pózolás rrélkül. Nap lrátunk rnögött,
vagy egé§Z kevéssé otdalt.

.F'a/u. Rengeteg érdekessóg a házak táján és földeken.
§zép népviseletek, templombajárás, körmenct. Aratás,
munka a szabadban. A ház tája, kertek, házi állatok. Nern
restellünk közel menni és mirrél nag_vobb méretben llozzuk
ki a tárgyat a képcn. Jó napsütés meilett nyáron a §zába.d-
ban l]ox-szal ís csinálhatunk mindenütt pillanatícivételt.

Erdő. Ál:talábarr igen sötét i Jobb gépeknél legnag_vobb
nyilás. I]ox,nál itlőfelvétel. Tisztásokon per§ze megint
jobbak a férryviszonyok. 'förekedj arra, hog1, a ]onrbokon
áttijző napsugarakaí, 4 falevelek csillogását rávidd a képre.
Ez adja az errló rejttlmes hangulatát. \/iszont arcra esó
fén,vfolt, vagy sötét árnyóle nagyo]1 zayaróan hat. Ezért
nenr csinálunk f;á,k alatt solra arckópet !

Yizen, vízpart,on rengete§ a fény. Mirrél kisebb nyilás,
rr)l,id expozícióidő l Dél,belr a nap mcrőlegesen sül nrajdncm
a irilcire, ezérl. a r,ízfc]ülct egyhangrl, lapos lchet, viszont
a szentek árrryékba csrrek. A sírna vízfeliil,et u,n&lrna§.
Líg!e!l eg1, kis hullánrzás, gyűrűzés rqita, I{a ncm vo}na,
::' .a:eb bedcrbásával magunk is segilhcliink.

.r"J,h,iÁ,. §yárorr sötéi. viharfelhők, pit:i íchér bárány-j._,l'": _.zebbnél-szebb alakban láthatók. Eld,nkké teszik az
a:'-_;1, *:is cget. Persze használjunk színszűről l Tájk,-tpet
i:.';!l:. *:,.s. fellrőnétkiili éggel ne igen fénl,képezz. Il1-en-
k,:::::" .,:, ilirtkerlncd, hogy minél kel,tsebb kerú]jiln

Virágot ktrzelrül l

az ógliiít a képre. nrerI nag1., lrhtl, rrregszakitál rrélk,üli
leiiiltt, ur}.íJmas.

T<iiképttél a jó eliiltr lr leglontosat,i,, ']'ljr,oli tirrgy,ak igerr
kicsinyek lcsznek. Bcnl,írlir í;rág, tájat sztririólíí alak alkalrnas
előttir, lra a kép közelle, főtárgya i]elé leiL,li a tig}lj|ly1o1.

Virt.igok, gyümöIas. Kettős kihuzatir gép. vlirgy fi}mcs
§épnéi clőtétlencse sziikséges. ,}elszó : minél ]itvcsebbet, d*
nagy tnérctben l Yig5,,ázz, hog_v i1 szól ne mozgassa az ágakat !

Állatok. Miné} közelebbrői ! Lilőbb gontlosan figycltl
meg szokásaikat, jellegzetes mozd,ulataikat és csak azután
fénl,képezz }nozgá§ kózben. teriné§zetes környezetben.

Par{gítzúson, kirúntluláson vígarr vontrl az Őr§. Lépten
I1yomon akad {rj, érde]res me§figyg]niyaió. Miórt nem hasz-
nálod a fónyképezőgépet is. Próbázásnál jó megfigl,ető
ügyes íényképekkel számol be, Környékisneret]rez készí-
tünk eg;" sor jellegzetes képet a nevezete§§égekről és kifüg_
geszt-jük az otthonban.

Túborbatt ne clógedj meg azzal,, }rogy őrsörlről és a,

csapatról csinálsz egy cs<lportképet. A férryképezést kezd
el már a vasírtnál. Iirkezés, retkodás, sátorverós, a tábori
é}et. minden ré§zlete érdekes. De ne próbáij tájképel csinálni
robogó vonat ablakából -- az úg1,,is elmozdul, vagy pilla-
natképet sátor belsejóben, esetleg tábortűzről, - {rg_vsem
lesz semmi 4 lemezen, ho,Idfényes táj sem alkainas téma,
ha még o)yan hangulatos is. Ugyancsak céiszerűtlen őzet
50 iépésről fényképczrri -*- iegtöbbször meg sem találod
a képen, olyan kicsi lesz. §Ilenben miltió mulatságos dolog
történik a konyha körúl, játék közben, étkezésnél stb.,
stb. Mindig igyekezz minél közeleblr a géppel l A nagvolrb
arc, alak jobban kivehető, }r.ttásosabb t Kerestl az élethű,
be netn állított jelen*teket. Nélra inc]iánrnódon közeleclsa
bokrok és Ják között, máskor a sátorponyvát fölemelvo
rejtekből clolgozol. Csak ottJron állsz azután elő a kész,
meglcpö képpcl t

Sorszato]t, Ki,ilönösen érdekesek a 2--3 képből átió
sorozatok, Azórt is, mert ha egyr§ásután több {elvételt
csinálsz, }ramarabb akacl köztük egé§zen jó. Dt, egymás
rne]lé állíiva a soiozat lerrtlkívül hatástis is, Igy öcsiriíl
csinálhatsz 3--J képet uz§onna, vagy játók_ kiizbcn. Az ilyerr
képsorozatban legl,en nindig cselekmén_v. Pi. a tábor
épül. Első kép : a táborhel_v érkező csapal,ial, másotlikon
enlelkerlnek a sátrak, harnrarlikorr a }r,ész- tábor. ziiszlófti-
vonás. Yagy frrtór,er§eJlJi ] 1. start, !. a verseny közbe.n.
3. célnát. De készithctsz másfajta soi:oz;11.o1, is, lrrel_vnél a
képcktt vaiamilyen grinrlolat, ötlet tart,ja össze. Pl, a (,§apal
tílborhel"yei tölrb óven át, kiilönléle krrny}ratípustlk. stb",
stb. Lehet a §o}ózal. ript,rlszt,rű. l)l. iirrtrtpélt n táborban:a
1,, az iirtnci;él_r,re tír<lulti }iiiziirrsdg.2. a csl,.6-rat felvonul,
3. részletek a rrrűsr_rI,bói. }, rrcvetii. tapsrr)ó 156port a köztin-
ségból. itt,-. sti,. Kepeink1-1i;1 :zánltai:rn ijiletes sorozattll
áiijthatunk ,]sszc. Raga5szuk iiket ig_i, alburnba. r-agy rakjuk
ki az oithon fa]ára, Kunfalui
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A§€Bv{É E€a*{F*ÉT§Á
Bizonyára olvastátck §zentnémedv forflítá§ába}T a

,,Lógiháboiu 1938"-ban cimű órtlekes konyvet. Hatalrnas
repütőgépek, gyor§ hadművetetek s eg1--két hét, végc a
háborírnak.

Papp .I. Ottó, a ,tJövő lráború.la'' cimií könyvóben
szintén leír egy kópet a jövő gyilkos katonai kiizdelmeirőt,
Az esenré_nyek gyorsan peregnek s két hét mulva vége a
háborrinak,

Ig_l'írnak, így beszélnek tr j,,ró harrlokr:ól.mostl í')e ki
lát a jövőbe ? r\em járunk-e maj,i ug],-, ntint a vitágiráború-
val jártunk" .Aklcor is csak azzal vigasztaltá,k az errrberck
egymást: .,Legteijelrb két het az egé§z, a tec,hn,ika oly nltl"
dern, hogy egy_kettőre nrieni egész Szerbia !" Azt az ernbííl.,
ki azt tartotia, hog_v eg1, honapig is e}tarthat, bolr-lnclrlak
mondták, § lánr 4 él,i8 taftott l

}iem lesztink-t í51, a jövőben is ? ínkább készüljürrk
e} eg_v lrosszantarttj l,ia,3a_ira, mint egy rövitllejáratír össze-
csapásra" §zcrelr:sései;ben járunk, ha r:saiódrrnk terveitrk-
ben így, ryinf fr_rlrli:r,a.

Fz az tlgl,ik szempont, amirc f*l akarrrrn hivni figyel-
rnetek. a másik dotog pedig az, hogy jogos és rnéltányos
kritik;ivai ité!j ctck el minclen háborírs nagyhangü kijr,-
lentést,

Tele vannak a lapok mostanában egyre borzalornkeitóbb
hírekkel. § juld háborújának iitkos trlchnikai vivfilár}yait
tálalják fel. _i6|52q1 meglepó nagyításokkal, és lrangzatos
tróditá§okkal, Lehet, hogy ez jó rektám egy ujságnak, dtl
töb.bet ári. mint haszrrál, az }:izonyos.

Az ill,en híresztelések netn az üdvös és egészséges
magvar elgorrtiolások kiivetkeznrÉnyei, hanerrr az elltlnséges
felek kezében eszköz. Nagyon jó tszköz ! A rénrítgetósek,
az ijesztések és a legkörmönfontabb, ravá§z propaganda
az elienség malrnára lrajtja a vizet"

Áz ilyerL cikk,*li iirtalntall,a.rttrkitak lírírza,rrak tlc,ittlr:.
dc mógis beicíórkfizrrtk fiz entber }elli:tilrtl" I.riir,lrrlr:l grr-
jesztcnek, bizalrnat.l,anságot, szülnek.. t,lli:csgrccl,rist. ukrlzrrl{i
most" És ha jő a háb,;iú, tttinrlen llüllotl .vág}, l)lva§t)tf.
borzalmasságr:L 1,O0_sztrros m.értékbcn nregnag_ví[ á nel)-
képeeltlt s iijn a félclenr. .,\z ttrrlrerek tlvtszti.k jrizan íti:lii"
képessógiiket, nittcs iétekjclcnlól " , . tts ll, párrik mcgiil
ninden,t, azt .is, amil, trz *}lt,n,séges tirnrnrlások nem is bán-
totta]* volna,

}lz az ujság propagarrtlacéija. Az ir{ harlir:§o(lák {is tr,

r*mek techni,}igi l.-ívrnányoit lttny,,képci. 1-1a netn l,ig_vá-
zunk. i:iztrn_v elvtlsztjiik a lráborút, mielőt,t. ititör{, vrrlnir.

§:tthrj ílolllj.tt

KULüGYI HIREK
A fomán nemzeti ragytáborba menii fia-

ryaI c§ilpil,| vezelóje K, Mtllnár F-risyes dr,
társelnijk, kii]ü§yi vezetij. A masyar csap:rt
hátr;ru részben utazik: l. Indirl flucíapestről
áugl]§z.11s ?-in hajúvai, rnajd nng!,részt kc-
rékp;irre] Bukercsten keresztiil l]rasstjIra,
ortnar. ] 3-ér E,dé!yen keresztü] vissza iJtt_
dapestrt. :itl;., a s7cpteInbcr l-én érkezik"
Kijltség irrr,-- P, j]. lt:,iir,!Judapcstról au*,
E-án. Kei;:, lJ.:, - -: - -- '+.1 ,_ c:\cz.k
Brassúba 9-cl 5.]: ::. - _., J - , _t :_,] --
mtqnyitjs. !:l)t :. ..:: .. :_-.:-,, . a.:.,,
rg§tbe, stb. Ind,;:is B:.:: _: , _,i_::. : ::trtiélyi város me{já:;a::,1:: ,:_: .:.i:.:-
fitrrl:rptsire aug!Sziu},j,,,_:: ;::;, i._.::::;
ll},l..- J). Íll. InduIj_. B-j;i::i: :.i-}::-.
t5_en. Egyébként mjni iI_ K.,:sr, i5 * a,Az l. es lll. csoFurt13 :,iij: i:::: ;:,:] .::-i-kezni, JeIctrtkezésck rar::.::: zi:\ :, ,.\.-i.
személyi adatokat és paran:s::r]... l-é,e:ne-
n5,ezóst, IJeküldendők legkesóbc június iü-r;,
. .,.{.. laxenburgl osztrák táborba nem ne*y
ko7os magyar c§apaí. c§upán a résztver,ó
csapaarészek ktizös ulaz/asa és prog|amje
1z<mpontjából nyertek a következök meg-il].lrijst; lndLriás jú!;us lti-án hajrival Bu-
rlel;:irö]. Visszaérkezés júlirrs Zi-en estc,ha;ótal. A táborból 3 íélnapos kiránCut;i.i\Á':e:,,; é§ t{y trészn.rpos- kiránduiás rRer:.. K,]lrseH 5{).-- P. (Itaxi kirándLrlás néi-l(üi .i_,-. P.} Ebbcn az összughen izimílás
szemf.:,:,i: jábói !z első étkezés 17_én e§teval.:J;lg egyéni élelmezés (háiizsák). A
tábcr;,a:a:.:snokság rendelkezése ioiytán min-
den _eg!sé; rrrege élelmezi magái a táborban
íelállíta:iJ; ]iijzös bevásáílóhelyrőj, ahol 2
lappal ei:.:;:órrénő rgndelés melleit annyit
és olyai .< -.;: ,.,isárolni. amit minden íöiő-
cgység szui;=i:.,,]:k tart. A fenti számok-
ban napi ?.- :::. l.rn éiclmiszerrc számítvr.
ami megiele] 1j, P rragyar élelmezósi átlag-
nak, Mindee jsá:3ie<!,ség maga gondosko-
gik sáirairói. :i:::. íelszere!éséiól, stb.
Ecyéni ielentkez,iii,;:al, saját sáto16an és

saji,it iijzés rendszere mtilttl trlchrincii *i,
vlgy vala_nr*lyrk csa§attai c{!,iilt§scri jel9fit-
keznek.

A §lagyaí Nemzeti Bank * Szijvets.li ei(j-
terje§zlósérg az tdei riyár küiíijidi úijai lt-
bonyolításírlr valutl-kercirlngeilély| üdí}tt. Á
MNts tehit sr:mmi néven nevcllendi) cs.::"-
kósz-cimen valut,.it ezefi a kerei*n kivül ncnr
irlg engedéiyeeni, Mindazok, aiik rzör,ttsé-
giink közbcnjöitév§,] §lenfiek kúiíöltlre, a küi-
ügvi ltivaialhLlz küldik 0i a Nemzeti Ba$k-
hr;z benyujtanclii (birrmeil, pénzintézeinÉi irr-
*l,en kapható) v;i]rrtrrigé*yiÉsi ívci kiiöitvil.
leaklsóhb július l-is, A 1",űSSz külüll.i lii-
'.].:_] :n1{1izscij!3 :;: r<in:,ié. ]Lj{lj!|]li\á-
i,:'l.,l:ii::::l;i ;:. _,.]i::l l,r.!inj::!,alé-
!l:. :: : \::::::l: 3,:.::::_ :;] ji:_|:l)i: ,:i

t iapáo ;ser\észelnel ::-,, j', _: ], _ i, i :
A <,,z; :T1].l _.i:l _:a_ i ::::, -_ :-. r -.J -
,-,rt i-,!-

;;:] ja]' .j:,J:. : )-

cse lkés z.
A lengyel cserkészszöverséget a le;r<r,e]

kormán},,,közhasznú eg!,esülésnek'- ininrlsi-
tette, amiIyen csak hat van Leil,ayeil)rs7ág-
lran.

ln aszlták §zt. üyörgy cserkészszövetseg
április ?6-án ünnepelte 25 évOs évír.rrríulí>ját
ama napnak, amidőn ,egl, ,m*,gyat lr:lkész a
wieni Favoriten kerület Szt, Antal egyházá-
ban megalapitotta az első cserkószcsapat(}t,

Kl akar Finnországba utaznl? Ha aked ti-
zenöt jelentkgző, akkor az dset nenrzeti
nagytáborba és a íinn KlE táborba Tnagyal
csapat, índul Áiáilyí István ós dr, Na§el Ed-gár vezetésóve!. Jelenikezhetnek l8 óven
alulí, legalább,elsőosztályli cserkészek. Öreg_
cserkészek, magányos vezetők nem ielent-
kezhetnek. Egy csapatból származíl nag},obb
egy§éc jelentkezése kivánatos. lliirelátható
költsés 300,- p., idötartam július 10*
augusztu§ 10., beleértve Varsó, Riga, Tallin
megtekintését és ecy hosszabb körutazást
Finnországban, Jelentkezni minél előbb kell.

íJirodalmi íémet iiatalembel, vo]t c§§.kú5:,
kitűnő reiereticiákkal. ncveliii ú]iásl k!rrs"

Tötlh ószakírországi cierkész (l4,._?l e!c-
s+k) ;rnBol nl,e!r,ü nagyar leveiczijt kere:
(béiyeggyüjt(i is vart kóztiik.l.

Magyar cserkészek q berllni Otimplászon !

KöZöllúk azt nz órdoku§ úiildrvtt, tnc]},li
;r Kiiiüiil,i Hivatal tírmo§irr;'lsl,ival Rúnay L;l-jos cserkészIiszt telv*,a és veztt l bi:rlilti
{)lirnpiászra. A jc]entkezés*k nrár metilriu|-
tak, érdeklijdők. nriután elolvasták a nritjLrs
l5. sziimb.in c he}5,gi1 kii;öiteket. nevük e:
círnük kijzlósevti írják mels azt is, itilgi.
meniryr idij iglei me!i nekik 1e*inkáblr, vall -

n!:ll különie*es klv;jnságaikirt. Egyben iiil-
7iijjl.iii. 1lo{!, az Oiirnpiás;l l,ezrtíjsért hi.,"r-
i:',.,- i. ir!lJ:/ ei} <x-gl2alr15 ,,i:ii..il-
:,i:i:". n,:li,lc míl ;silpirrtLtnii is benijt,a?]c!l,
:]-_: :::: . i,. j :é!:.leirs :cirntiezé: júijus lí]-ell

:;,.::., l,:.l i;,;k ::<,,,c]mél, a<i]i mel
'--'-: :i.1: a,',J]]:,l,\ \a];]:, i,,.,

:.-::§jj:::.i.: _=ii:r,;: .::::.. li-:i .ll:-
:,s:]'r :. R,jral, Laj,;r kerú]clj t:sincVciér;
eiuaúrl. B:rd;rpest, iK.. Sóház_u. 11, cimé:c
lz indulás idópontja e]őrelátharóleg augilsz-
tus 1, mí{ a visszaérkezés augusztus 25-.
körúI lesz.

A ,,Budanll" Festékeladásl (t, i.czetiisege
és tisztviselőklra :i napokbi}n ünnepell. í
cóg 10 éves fennáliását. Aa e{ész társ;rság
két nagy aLltobusszaí kirándutt a fJobogtj-
köre. Mint ismeretes, a ,,Budatril" Rt. iijlel,
nérnet césekot képvisi:l. elsiisrlrban Iz l, (.j.

1rarbenindustrie A. §._t iesiékekberr. J*,i){i,-
szerekben, műselyernben, íl]alOsitóanl,;rsok-
ban, stb. A céc körüitekintij vezetíije l}el,hie
Vilmos igazgató, már töbh nrinl -3t] évc mű-
ködik a íeoték- és vcg!.-§zcl§zak|nában. 11ála
az ő vezetésének, a ,,§udani1" Rt_t mint eiii-
kelő budapesti cégei ismeiik, amely a?,
utóbbi években beállotr gezd;isági, kereske-
delempolitikai és transzíernehézségek elj,,:-
nére a magyar testilip:rr iUl!o§ n!,crsan},u-
gokkal való ellátását zar.arta!anul leironyo,
lítja s ezália1 Magyarorsziig ipari újjáépíté-
sében tevékeny részt vett.

F
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HlREK
A c§grké§zreDülök ezévü nyáíl kiképzö re.

pülő.dbírba au8u§ltüt bóban lecz Etitergom
qellett. Az ttgő *ugulzlut t-*t§-le, a miso.
dtk Badls t§--30.1g log tartlnl. A iószvétplreuárt {iísl vs8y §§ap8tegy§égekb§n. vagy
égyéíenként Ieh§t lelefitk§zn|. Á részvéteiidli e k{th§ae§ táborra !s p géphasználat|
,dílból ór t§ P életmezé§l költ§6sből áll. Je-lentkezés 4 _Magyar Cserkészizövet§é*bcn
üunrtrum Zoltán tllftrirnól, Budapest, V,,
Nasy §ándor.utca ú, lt. ils (személyeson!l,

í|arangl Látr|ó vorsol kaphokih mind*ir
könyvk*resk*désben és a §serkésalroiiban"

Polltpós. últulÉnos köd$llűnó§i lr"pltő plnkrir.
ujuóg jolrrnt ruog ímmár másoduzor a-,,()ser
krjsztrrrIt" liirnk-rr[ábarr, Délidóbcrr, rnii;.,lr a
diáktrrt1, lrazaíglé taft, tzlntp elálUák í} kt
v;inl,tisk,ul,ik il N:t{v §inrJltr-uIr:íl l killl1.1rl.

-i
, *1j:: l l,,

t'lr!t l , ,\z oL;t 1lr:tlt.; e,li}r:h .l [1,1tlcgj. l!,ll ,t.;lrl.h
az, tto5y a kiízsz.entlcrc rffkolt] plikáttrisáArtil
blitki mrgtrrnullurtia, ntiként is ktlll készituni
az il} {,slnit. r\Irir perlig rnttlvik csrrktillí,§lpat
la, lltltilyik rrrrln vágyik arra. lrog\ ex}, iól
5zcrkd,szlcll pl3kithiradú lrigjon az ut.ihoirallrlrn1..-

Az augu§ztug hót a6 Bé§§beil iartandó E§Z*
§erento yilágkongre*szus lrtán a ir:váror
!lirírlliis;ivrrl Butiapest*n rsniic;,endlj t!lpf,
rrnló u[{'}kongre§§?u_a bizott$ága kéri, hilgy ;i
kütii)ldiek vceetéscb,uir íé§?!venni rihaitri
c:;urkészek mi*liibb jeientsék be ré§zvdt{lű-
ket a cserkészs;íjvetsdg eszperant(i köíe út-jin (Naíay §irndtr utca 6,) A cserkészek dii-
lJl3nul veh(tl|l,k részl az únnepséqckcn.
_.c§erkÓ§zünn§p§ég§a rendezett i talnhálty{i
,{63. §?,,,§zcrcnese íel" cxerkészc§írpet mii,jus l§-dn a trelybeli Népházban.

A..,l1sgyaí Szaklrpok Országos Egye§ülete
Jprili§ 3l}-.in. ,ir. 0aiil Endrt v. államtitk,ír
cIn,.rhletc mcllttt köz-xyúté5t !irrtott. t)r, Mi-
kr:cz. _rnlnls7lg.i irsztiily,[őnök. d §aittjOsztjl§,
vd7,rtiiic r kóvctkczr] süígöllyr intéztt, il köl"
ryüléslrer: .,.. . ic*ycnck meigyöződve arrúI.
l),)gy J mir.l!,3r szrksajtr'l ndmc5 töíck!.üscil
nrittdr:nkor .r lc{nr4!,lbi} rnegértéssc] i im,l-
{ilil),:r,." . ,

_4 !7§, sz,,,üaral.' §§, *§.,,§aE.. raiának
,.Pátdlc" ör§e foiytaijn kerékpártnra soiJzi.iát .,lsmerd me g hazúd". ,ietsi,i atatt, 

- 
Misu-

dik . útiuk_on mesisrn§rték Eszte rromot, Viie-gridot. §agymarO§t é§ Yá*Dt.

Á, k§rlnsndi a8$-ös §zent Józscl c§afi.t
hósvéthétíőn na&y sikerrel adri eló Wax,r"i
§ialos píem. tan;ir uterkészoperettjér. 

-i
í)altis cser,ké*ztkel, A sr,ercolók min,J cs.,r-
kó§?ek vol|ilk

A b[dape§tl únllúíh6 **yházközsé8, r ,1,15.
5z,. .,János Zsigmcrnd" r;serkészcslpat,i tr'lIsikerü!t esaDatünnep*lyt í§ndezett.

. 
A celldömölkl i9i. O*tfry illhály cs, c.q.zászlóavlíó ünncpsé{et tnriott. Isijniisz.teiei

utátt lttzés ívlihály xyrjrj ev. ifj, Ielkész clr-
paiparancsnok és B;icsi Sándor lelkész, rzer.
vezíite§tül*ti elnök rncgáldottlik a zászirit :
utátla i!z F.v. ifj. 0tthorrbnn üntrcpélyi rendez-
tr",k. lilrjbh r kiscserkÉrzck tettck itirclct.
majd ;lz írjtlncok lelnvatása !i{ivlitkiizctt. Ü!,r,
n{p§óg ltán a g§apill a lliisök 5íübri} Éié v(]-
nrrlr ki.;rhtil k,ltetrrút iteiytzett c!. A cslp.r:
lIúsvdtv;sárttrp Js héi[(ilt ertq rz{tr:elíiadisr
rerlde2ett, meiyílek ií§2l0 iöv§dOilndt a csa-
p;l1 táburo2á§ir:r klrdlljlk"

rÁnonozÁsna
aiinlja kitünö toiílor h&rikécnttó*ú
tésztaáru!ít

TARHoNYA,
MAKARoNl,
M§TÉLT
stb, kilogramonkánt 2*Ó toiárig
brutto -.76*1.12 pcngö"
Külön áraiánlrtot i§ ad

F*tY tAJo§ ö."c*,o Xl§UJ§ZÁLLá§

A hódmarővárárhelyl tlt. §r, ",nunok" 
g§.

§r. gyÁ§ra,'ríjih !n.c -irolxári iskolai tanjr.
cs. paril§c§!lük, lki a r;;irpait}t 19ZO-bdí nle{-
iiapitutti}, elkíiltörőlt koilülürrk. szorxalmas,
i.ldásus, §zeretetDt- 4s hálátgyümölcsdzii
muttka drrckán, ,l0 éví§ krlrrihgn lz"iilitutta
ínir§áh.r7 az Úr. Üreccserkdszci vittdk utrrlsr'l
útjárn, § rniaddnki ílsairtirll §yásszal §irrttr
mt§ J szerijt(tt Imrc bicsi{^

A tl§zte§áB és |rlsseség órzé§ét eliö§ofbaü
az ápolt §zál ed|a m§§, A }relyec rzdiápolág
kelióko az ODOL íogpép" Az OüOL torpép
fagyocó lehórré teszl B log{kal 6í msEöíul
épgégüknt.

A 60!. *z, gt" B§tthyóny Laio* eserkése-
c§apat nrájus hó ?§-én Komlí)n nlj}alilil)iI
körje*r-z"óségi lcvgntt verstn},tn, rnel!-rii li.l:
v*rrerryraj Vett rószt, e rnásociik i]ei!,en Ve{-
,:ctt. A ponirrzásban nem szere,;ió 3:ie:ika.
v!'r5.fi]j§n peÜÍs 3 tisi!. i, máso:l:k is i ha:-
inadik hel_vezésr é!"I ei.

A pűnkösdl nrgy- lelbőszekadát a vízi-irjepIc visszaszorí!olta 1 túrdra elindult
vizesc'ie|. Á nagv szomorúságtrt azonbail
örijm váltott iel, mert Laci bá'akkor mu.
tatta be a vtzicserkészteIep új szer.ilEményót,
egy pompás rídiókészüléket, melyet üz 0fion
riiditleyiir igazgató§á§a ajándékozoit a te-
lcpnek. Ezzel az ajánrlékkal * íiúknak elry
régi v§gya váit vAlór1, mert nIt az dzernyi
tanulságos ó§ szrlrakoztató dolgrrt, {mit
íádión kerlr§rtül h*tlh,,rtun,k. semmi,mással
nem tehet pótolni. ll*kapc§Olták a késziilúket
é§ az öíüín teiőiokát ért* el" mikclr a ké-
szülék hanc§zdrójából 9rdl§ é§ kristá|ytiszta
hangon vidiim zgn{. qstndült f*|, Etlymásután
,,jöttek bt" az állomisok, §ndapest t.. 

']uda-
pes: lí,, vidiirn indulót, hangúlrtos cigin.r.-
zenE vriilolta ie!. § i!röm,mei yeriék a iiílk
ruiicmasul, ilo§y kitünií ürion :.ádir]juk min-
den részér maxyi!I munkás keze készítetre,
kiknek a 1:*javl cserkész,

A jó cserkész ,rrélon van{r.
Leveiet hozott a posta, köaóiiirk. nrinrjtrlneglesyzést nélkul,
Alttlirnttak. Wimptfcn lvin hjrl. lr;it|,ri

külügy_I_ usztályának mutrkllirsa. llalicr eLr,it:
nie {,róínií, Máriássy Fcrtnc, ,t Nouvctlu Rcvli,
99 _HJu*rl., szerkcsztójc. Klinchorrr Artn,nat()ílí). rnr,lus 3l-én, vasirnap dé|clúir ilrunan §t,Él!,e az crös lrullámvurésbcrt lt. úl-pestl hid iülótr; |)uuába it,rrlultrrni,

§*gélykiálri:ainkrrr a küzeltren Ilai;rrl,i
vizicserkészur .rcttcli sc{íts{sür;krt é_, nekikKíJsrlonltctJúk 1,i! arárrv-la{ 1r.lg9llhlr tr,ljüólkül kérüliürk ti e veszeb*t."--i 

"t 
livr*j-

hi;l.
Mivul rneiam,cct,l,:kttek j$*l n nlyií, i*lt}

;sapats,eámát nt|n i:;.jjuk. tisztelr:ttei kdrtii,tr,:ll){y il? illtit'ik kiieieltk {ne§á!l{pítá$a l;liil;ncl'útrkllrtt czúltrn ir , t:órlintr,hh kórr,lp,;.:ün.kci is lral:irlkal kiic]gz,:: §/ivfskcdJ(ltJi
lJ.tJrpcsl. lQJ6 júnrus _',

(}szinte tiszlclct:c]
rrvimpfrcn lván bárfl
iltárlá*sy Fetene nt, 1t.

!lnller Eugenie grólnii rrt. tr.(lingbí}rn Anna hárrinii lrr. lr.

Állatmenö klsfiú. Budapesten i dé:1 lJöhr:Il
egy {aiJínb r,jrzáilt itz 0rszdghliz clisr,lt,:,.)tl i)cieu\ult J ri.l.iDVc,|eii) csöhc ér ,r;,.-
kerülí 3 ciliílrnj5J, t$y kisliú in,Ji!JIr,.
lmtnl t .IriltnIl ] aralí}ína rícsin,rir rci -

nekirepült és ligyeIm*zt*ile t rtlndiiriirrzr,.
mct, lJiikrizbuil J s/c{ény {a jlmtr :trlrlIr lc:
t{í)Lli)tt, nlíí [,ttttrú!tctt |lcln cii.rt lr ,, ;.,,.
ttrrnába. liyrlrsrn kelieti cstlchtlrlili, A ii.s,ll
kiemeltók ds r kisfiút !+eresat*tték. Néhlrr,",perc mulvl ílllrúztjk J {!,*ríllchil ,, ,.,;.t:,|.
irrlcskj!ll !{\]ur!. A rn,rrlir vtd;irnrn iL)1,1 ,''éi milld,,:l,;.; hrllt],l{ vii'l,, ,lki, tsri. ,i:t,
É]cinrcn lést.

Keresek mc*vételre l,,Inl,il\í \;i,,- J],,1 i,
Ajjn_lLtrrt,rr .i: tn:-.;,;irttetclx] ;\1r,;1r1 ii-.;,,
$'rttr],r'. Íi,z'urq,,rtt. f :ruttc l.-l: ,l

Á Nyrrmor§k Üysrm§kek or§z{gú§ ()ilhlt.
nábln máju§ ;.{-Én, vasúrn*p délülű[l ti]tl
fo§adalntat a tesli hibís titikbril alakult F*uskrl
Órs lrirt td{ja, A bcnsösixes üItttlp.sége,r 1Matqyar Cserkészseövttség tepvisetlit,:tl*ii
I]app Antnl dr, orszáítrs clnök, vaianlirrt vitg.
l'arkas IJcrcnc tá:rsclIli)k jr-,lcttt nteg, Al ,l,.srtta l§-ö§ őregö§üpitt §Zúrvúzt* !ne§ 5 íniuiiill
az cirs;.águs elnök melugltartrú hcszérl kiqcru.
téhcn kivette a íoxada}rnlt a íelavlt;rndokil,i,
Koltrzsváry [Jéla vízrv*zctótíszt :it,Jii ,' t5sz. tlctlt!cn (jáblrr es. c., ajá:,:,lehat.:l rilsi
zíszlrit. A. zálz1,1t rl iittÉzeti ]eá,i}.tt rvr,::trli
kek zási:iószalagg.r! ilí_tzitették iei .t.,rviiá,j.lenió§ésér a N!.r:,m,;rék üye:mekek úrse!-
cú§ Otlhoírának iinl)kc,31i,rva: lzsrj é-l az írr"télet yezelóje. tlegedü:l ijrzliir] úr rrrClla,["ták. Az. örsöt ,r l5-:: ,r.g.x vezerik 1,,,
v;ibbra ir.

§zepÍeltr|rcrlrr*rr íetentls rreg az tl
ára

t§.§? -es (BYertlte l§rrap Íár
Támogassuk az Állatvód{i
Bizottság munkáját ós terj*ne-
§zük mindenhol ezt a keelv*s
és tanulságos állattörtént,tck*
kel, képekkel. osrtályozási
ré§§zel bóvelkedö naplárl].

Mlndclhí vgíyp eeg:t
* }lgrtr-Cserké§zszövetség Áuatvédo }3izottságának kiadásában,Z,4 íllléT. Minden 10 darab után egy ingfen példárry"



tllr*t (e§ztb€lyrőt. A ke§zthe}yi píemontr€i
gimnázium ?9" sz. Festetic§ c§, c§apata ünne-
I)ély,e§, íögadalomtételt iartott. Az avatási
úrrnepélyen klempa károly dí, parancsnok,
pfemontrei kanonok taítctt magasíöptú be-
szédet §zent GyörsyrőI, a cserkészek véd-
sztlntjéról és a logadalorn jtlentóséséről. Á
szülők ngvében Terstyánszkv Géza huszárőr-
íl§gy móltatia a §zent üyörgy-nap jelentósé-
*ét é§ ennsk a hazánkka! kapcsolatos jelképes
ért{ilmét. - A á?9. sz. Feltámadá§ c§. c§,
§zintén avatási ünnepélyt tartott é§ ugyan-
akkoí íljították tíle§ fogadahngkat a csapat
iiregcserkóseci. A fogadalomtételt §olyóm Jó-
zseí káplán, c§eíké§ztisZt veuette le a SZa-
badban, t Balaton partjáü. A csapat ezen-
kívül müvészi kiállítást i§ rendezett a nern-
régiben lelavatott cserkészotthonban, A kiáIlí-
tá§ mengnyitásán mcgjelent kesztliely váro-
sának vezetósége, a helybeli elókelóségek,
valamint a röbbi c§apat kiküldöttjei. A kiátlí_
iást §tefaits Aladá! apátplébános iigyelemre-
móltti beszéd kiséretóben adia át a nagy-
itöaönség érdeklődésének, Beszédében kifei-
1ctte, milyen áldásos hatást is gyakorol a
cserkészet az iparos ifjúságra. reméli. hogy
a mozgalom mindjobbaí tért iog íyeni. A
kiállítá§ három termet íoglalt el, A kiállított
tárgvak e§ytől-ef,vis e c§apat tasjainak kéz-
ü§5/e§§égét és szaknájukbani járta§§ácát mu-
iatják ék,esszólúan.

Tleéves á debleceni Nyárl Egyetolr. A
debreceni Nyári Egyettm tizedik tanícllyamát
az idén augusztus l-lE_is rendezik m,eg. A
mrrlt nyáron 255 külíöldi vett rajta részt, az
idén rnár ettdig i8 nemzet fiai közül 320 kül-
lö1,ji rdsztvevő ielentkezett, A résztvevők
vil§úti és vizumkedvezményeket kaphatnak,
Lakás és e]sőrendü ellátás három hétre 65 P.
ljeiratkozási díj 8 P. Résztetes f9lviláraositás-
rlal szolgál a debreeeni Nyári Egyetem igaz-
gatósága, Debrecen 10.

Földtan| éríesltö. I. rt! évlotyam, l. gzám.
A magyarországi bányászati kutatá§okról. a
íöld koráról, a íöldrengésről s a,,Barlangok
vilá§a" rovatban a vérbeli iúíi§ták éíd€k-
liidésére méltán szaimot tartó lerenchegy i
barlangról közö1 részletes ismertetést, Be-
kűldött hireket (meteoresés, földrengés, for-
tás leltörés, óslény]elet stb,) szivesen vesz
ds a ]apra vonatkozó bármily felviiágositás-
sal készséggel szolgál a szerkesztöség, Bu-
dapest, 1i?. Műe*yetem.

látóan cseleksrik, ha ezí a kedvozményt
ezzel a 10,* pengó§ befektstéssei már most
biztosít ja. Az összeget Andraskay-Müller
Ede m. kir, kormányíótanácsos, Szombat-
hely, Nádasdy u. l6., vagy a Magyarországi
Kárpát Egyesüet. Budapcst 33,318, Ez.
csekkszámlájára lehet befizetni,
, ]llagyar c§*ík{§uek a berllnl Olimpiászon.
közültük azt az érdekes útitervst, meiyet a

külúgyi }livatói támocatásával Rónay Lajcs
cserkésztiszt terve2 a berlini 0liínpiásera.
Jelentkezések rnár indultak, érdeklódök mi-
után elolvasták a május 15, számban e helyen
közólteket, n,evük és cínrük kózlésével íriák
meg azt is, hosy mennyi idó felel rneg nekik
]esinkább, valamint külön!eges kívánságaikat.
(Rónay La.jos kerüieii te§tíreyelé§i elóádó,
Budapest, IX.. S(lház-utca 1l.i

i::],:,,,_" 
_._-':: i],]:_..:,., a ' ,, :, r : ],i,]]'-.]'.:l,a],::,: ,jl':;,:i

160. §z. c§apat. az óttudtai l(örzetbÖl a 307., a
158. és a ?1. §z. c§apat emellEdett ki iesyel-
mezett§égéve! és keménysógével.

Délután elkezdódtek a versenyek: rend-
gyakorlat, jcladás, eIsősegély, csomózás és
cyoí§lüz§yújtás, A park képe éIénk, minrlen-
hol izguló cserkészek, robanó őrsök, pattogó
vezényszavak, most kell bebizonyítani mit
ianultak *gy év al3tt.

Az íl}:udai körzetben az őrsi versenyek
gyiizt,ese a 7, Verbiicaytcsapat, iehát ő
nycíte meg a ,.lesjobb örsnek" kijáró seiyem,
szalagot. tszenkivül minden yel§ert§szám tiső
irárom helyzetije tlíiazásban részesült; ki esy
tábori lúmpát, kis ásílt. tönkölöt, iránytűt,
stuklabdái nyert munkájónak juialmakóppen.,

A krisztinavárosi kürzeiben a legjoi:b őrs*
leh kijárú selyemszala§ot a 46, sz, kapiszí-
ráni Szent János csapat nyerte.

Május l0-én a belvárosi, i,erézvárosi És
erzsébetvárosi kőrzetek Me§yeren taítottÁk
meg szemjéjüket. '

Á szemlí: után v. Sze§heó Béla elismetéséi
ieje?.tc ki a lálcrltak felett é§ továbhi jó miln-
kirra buzditotta & c§apatoküt.

A beszód,et kti!etö dlszm§n€ten a nyu§ati
p. u. körzettlől a ?93. sz., az ertsébetvárosi
körzetből a ;l47. sz. c§apat, a belvárosi kór-
zetból pedig a ?. sz. c§apat emelkedeti ki,

A kórzeti versenyekel legeliiszór az erzsé^
lrttvárosi körzetben fejezték be. Á szalagot
itt a 3. sz. Regnum ]llarianum vitte el. A trel-
városi körzetb.en a ?. sz. B. l(. (.i. lett az
első. Utoljára a llyu8ati p. u. kórzct lejezte
be versenyét, a izalag itt a 445. sz, csapat&
Ittl.

Május 17-én a rákosi gyak<rrlóióren a jó-
rseJvárosi, íerencvárosi és népligeti köreet,törtotta meg szemléjéi.

'|1eleki Pál gr. ib. íőcserkész vez*léséveI
a szövetség és a kerületi kiküldöti,ei sze,mlél-
ték mec a c§aíJatokat.

A iózsefvárosi kö!uetbefi a l32. §z., a íe-
tencvárosi körzetben a l5, §2., a népligeti
}örzetben a 13. §z. c§apatot találták lesjobb_
nak a pcntozóbírák. A versenyeket a ros§z
idö mialt nem taríották meg.

A látoitak után me8 leher állapítani. hogy
csapataink komolyan és jó munkával készül-
nek honfiúi kötelességüknek eieget tenni"

örsvezetöl núte§z új. ll, kiadása nlosi van
készülölren. Ör!etekct. terveket, javaslatokat
k6szsé8esen fogad az ,,Örsvezetői ilOtes7'u
§zerkcsztóje. Minél több tlozzászólás érltezik,
a szerkesztő annál többirárryr1 kívánságnak
rnegfele]ően tudia az új kiadást ó§§zeáIliiani,
Javaslatokat június l-is küldjünk az alibbi
címre: Balla Dezső, Budapqst l., tlárshegyi-
út 5, Cserkészpark.

Á Magyarországl
Xárpát ligyesület
a Kószeg-irottkói
hegywidék egyik leg-
szcbb pontjánál, a
Hörman forrásnál
nagv áIdozattal tu-
risíá merredékházat
éoített. §liutána ma-
g}ar AJpoknak ezt
a vadreHényes pont-
ját valószínüleg sok
cserkész c§apatun}
fogja f€|kere§ni, itt
is feltríviuk a íigyel-
met rá, hogy a me*
rredékháaban * be-
rendezése után,
majd szállás is nyer-
hető jutányos áron.
Az Egyesület a be-
rendezéshez szük-
séges összegct most
gyüjti ü§sze.s mind-
azon eÉyenekneK,
vagy csapatoknak,
akik egy tégla-
jeg§yel, 10.-- P.
hozzáiárulnak a be-
rendeiés költségei-
hez, a szállásdíiból
10 esetben 30% en-
gedmén}t nyujt.
Amelyik csapat
tcrvbevett llyeu ki-
rándulást, elóre-

T*va*zi a8y§ésnapok és őrsi ytr§eny€k e budapé§ti kerületben.
.Az I. keriilet máiu§ 3., l0. és l7-én tartottá

meg körzeti egy§égnapjaít.
Május 3-án a krisztinavárosi és óbudai kör-

zet a llárshecyi cserkészparkban rendezték
meg szemléjüket.

Délben viléz §zecheíi Béla, az I. kerüler e!-
nöke me8szemlélte a §§apatokat. A szemlén
{§ dí§zme!eten általános negállapítá§ szerint
a krisztinavárosi körzetből a 7,, az 5. és a

ívlit kell íudnia, ha Ön is ,rállaí"-baráí?
F*lvilágosítfut ad: ,,Központi" Állátoryosi Rendelő * Nyugatinál - Budapest, Vl, Vilmos €sá§zár út 65. Tel. 2{-5.9ó

:=s
r,:.,

ODOL_rüGPÉP bl;tr:s sikerrel
iisztitlc o fogoknt, onelkül, hogy
rneg}ómoclnó o fog zömóncói,
Aptilio tehói fogoii ODOI. i-.
FOGPIPPE L és tlzok épek i ;
és §zepek morodnolí ii.O l
:,_-_l-_.-j:_ |öregkoraig



Uj menedékház a
,^!."d,rt].l1 melierlj Zsírrrs}rex}., a iák ;,(ildii)ii:l§3l között ipúló haz hLlnrikrlzik ti .r--,,lnint .építöi rnondiá]r, - , i..ii e.r1,;:.;;;r ,.
,. 4, Ma8l1l 'lirrirta í]gt.csti.r n ,nii ,niu_lcvo mencdaLltázt mclld csy nrjsikal ci)lrtet"kim()nd(,tían az.laI a c,llrarl"rloxi"'ilii ;{;ij]
. r.í|,é_| diákok. kirárldute.o;kkőriren i,,il.,nii-llcJyet lali]lJanak.

_ 
4 környék *\,ön} i'rri. a kilárús m;n<Jtnit jÉ

]111rul, : nrAylanj(}k, a sikság s a l(j\,;irüs
ií:|*:|.]'l rly.(síti ! Patttl1.111o. i](.ikc]t,i iejil
::]19'"e,'J s. körr,yékúnc,k hliztengcrci |árszii,llőÁ a. l.runaV'al. Eszaknyugatra aZ rsZlcr§omitti,11li3c J<órvunalai Árii ri rrn,ii " 

;;. 
- 
i.i-;;j]/:1li§. DázijlKxval, í SlráZ§a- és Kérágúhl.Jiytt]l}1tí.l he§vsc8e ívcl, kc}ctr.;t , 

'Íj"Üo-rii;
U\íÁUVaJ vnnulJta tlúzódik Szentijnüre ir;1-
':l'ul_:',. |. hálrérben a Mátra 

".1i.tni nr]rrn"il,
J/_, E)i ,cle s a §2andirviiri hexyck, .Északllvu,
:'l'1 u.tágas ntessze *iltsis;i 

"meű.ál[''ki:1,,]Jett t§ a ücrccst,hcí,yséN. rn.rl.i.t r,.)ii-]Jí a nagy.s2erii körkénet.
,,A,a)iilailantrl, r;rIla kiiátiis meIlett d ;ne llc-ocrfiez. ltörnyékt szabad rersee.'i;üor,,),,i-

]]:1], 
j4tsZóh:.lytlek. is nasyon 

'rtkairn,l.r.' " 
4

ilírí:lF me|jett tehenészct is vaí. cho} miri.u}§ K3pnalOk triss tcj és tejterlnékck_

budai hegyekben
l]elü.iről. *él,,-e a,,cserkészkaszárnya'' na-

xltll-:_ haritsi.g,os díJüIel. "fagas. v;la8Öi, szel-
!'l: J:-'Tcl íllHtgllk''ruU. Kén1 cime:. liszlal(KVollcIJ.ck srlrrkoznak §gymás mrIle, ahr,Iragyobb kirándulás cserén 

-60 
.rnÚ"r-';r--"j-helyczheliJ. A parancsnoknat, 

"agi-;ve;etd-nrir. külün üxyelctc§ szoba lrjLciioelteieii".
,,,l(onny\-ll . mtckőzulithcrii zr iűvúrosbói. dllllvos\ u'g}, j vilIamns vixá j]rlmásárú j kéktu,rista jeiz,ésen az út 2 ,;ra, Nosyio,,,á.rib;i40 pcrc. SrtIymrrrtil tH} (ira t.;i"tiOr,ii"';.T-
ze§,l íJ me,i(.dÉkház u]éréséhu /.

. .A. mtnrdékh,lz már készun rIi, A Maxr,a r

l ",1.1d_ LíYe§u jcl cgy c:(,tJ(lil ja u Iren{ckitkAszla]tarsí§a1'd kezc}i. Na}ai. Ilcrclft !e; ío-gáűlalí.J.üscíkésztkct. attri1 mutar a;. is, lrogi,4.rlal(ifl(.íyrX JrJ ls aZ Útkczts ki)Itséscit alenel{} j§ílkJsCbbrc szahtlk eserkészck íé-szére. Á buiepés a menedékházúa' p-O-ii ,|l-.]e§cn rn*\.cnr.s. Jún;us 7-en ad].ik iit nag1'céIjáfiak. a,.,Cserkészkaszarnvii;.,'^urnl ;;;-,:csak ntkünL.. itancrn nckrk i. ira,r*i 
"""."le.\7. A tcrtnt§zct ki)zös baririai a cscrhészeitS a luíl§t:{k ].iinl]ek itt iiss/e áZliap lla!\ kéZ-I{]{Jsrá e Fudi) (rr]aik t mad.irdalrrr íjsltá.\úJl.

3íl, sz. Hollós Máiyá5 gg. gg.
!}ud* pest

Pályaválasztás !

Á üserkészbo]t Szövelkezet íalyó ÉVi.;cplcmber l-rc negy tanoncot, iiietve g1,3-x,,r;rukot vesz iel fokozato§an cnrc]fjaOzscbpénzszerú fizeléssel. .q tááoncott, iííeiveg:,akornokok gondos és a treresteeeirni-ilei
mii-,den munkaterületére kitarjedő .nrozuitiikjkelzest nl,crnek (gyakorllti- írui.nl;, -i;;-
kezel§s.. ki.szolgálás, postakezclés. rclcfon-
l(ozp(nthízu]d.§, számlázás, könyr.elés, sép-es g},0rs.ir3s, levelczés. irattárolás, ü/leti
p rüDag3 r Ja ).

_ l'elvételre jeIentkezhetnek cl]yan 14. é!ei-évüker beröltött cserkészek. oilX.t t. ti;úrástaian cserkészmunkájuk a]apián ..ipáipu-
rancsnoKuk a:án].2. akiknek irkulai bizo-nyítyátt!,uk legaiább középszerü, g, at<iinettcsaládjuk a 4 ér.es tanoncszerz8désl. itíeivea gyakornoki idó ".ar: mecielelű csajiOl 

't,,,t-

ügyeIetről .és ellárásrL ] <,rlIrJrrskorlik, 4. akik_nek egészsógi ál]apota " kötelező cserkisz-
buIt-,orvosi vizsgálat a!i;,'in me$frielő.

E_lörtyben részesül. aki i. több'nyelven be-.*zél. 2., a.kinek masasabb :.<ku]ai ttlp.."iisecc
(erett_ségi) T,an. 3. akineh lilrujményei o]yá-tiok, hogy kiképeése után !a§!.kí]rujitas ni*i-]ett önálló munlt'akörrei mexbirhuto, --- -

. Fclvételi kdrvényt t936 június 30-ig kell ajserkés,zhrrlt i§az*atítságdhoz BuCap]csi. V,]\agl, 5aI]d{)r-ulca ó. a fentiekre voniltki,l(iparancsnoki és szj,iliii (gyárni) ni ilatkozattaleliáiva beadni.

... Megielent a beszámoló a budapesii kaao-liku§ karítász l935. évi munkájáró|. Szcrkesz-lLtrc: M()lnúr lri95,es. érsek-i- tanic..,ls, iz.e-
i{c\tóV5r{)§i scgédle)kész. az A. C. K;lritísz
591P.9|t. ii;tj'káTd. cserkészliszt. A lumpas
'<]ailítású iüzct rós7leicselt hes7úml,I a Kári,1:i§z,na§yvOnnlri munkájáró!. Megvili?itli atna.gy3rországi segítségrc szrlrujók htlyzetéti le{küIötlbözi)bb s7enlpuntokbó| es ö.sireha-
'"liíij.a . 2,,ha.zai allaptrt,,kat ;r küjíö]djekkcj,
aml,n(,i_ Klíunlk, hOEy a./. ilthotl j szrrvczct a,(ultold) tokUns2ervc7ett§I összcvetvc ;rún_v-
taJanttl többe1 sc{iteti a rászglulók,,r.

EIELIUI§ZER §§ Ánus ZÁLLITó KFT.
KÓRI{Á?-A,K, ÁLI"AMI ÉS KATONAI INTÉZMÉ}fYEK, ZÁRr.}ÁK,TÁ}{I}iTÉZF]T,}IK STB. SZI.]RZőDÉSES SZÁLLITóJA

BUDAPa§T, Xtv, GIZEILA üT 49. Tel,z 9?7-34t 9?4-29
Évek óta á}l összeköttetésben

a Cserlxész §zöveüségggl, Hár§h§gyí cser ]*ész-
Perlrlral és tríítön§éte c§grl§a*ásepatolrlral,

ffi
e§ §yanna táruk, szára z tészLák, konzervek, t:sokoládé, kakaó stb.

Kaphat ók:
fiiszer-

Aríegy zékst e hircletésre való hivatktlzá.ssal bérmentve kiildünk,



Ml FRDEK§L ?
Trlácsok, .lla a cserkészéIei l,alamelyik

részóben tanácsra van szüksésed. bizatoyn-
maI iordulj szerkesztőségünkhöz (Budapest,
V., Nagy §ándor-ntca 6. sz.) A szerkesztőség
majd továbbítja kérdéseidet ahhoz a mnnka-
társunktroz, aki técöd tanáccsaI et tud látni.

Kenyérsiités nyárson. A nyárson való ke-
lryérsütésnek §y,akOrlatilag kipróbált módsZe-
rének ieírását a Magyar Cserkész 1935. érj.
október 15. szánrának 16. oldaIán találhat!uk
me{.

Kalahot és ecyéb csónakfajtákat az a|ibbi
csónaképítöknó1 lehet rende.lni: Lukacsovics
.és Farkás, Budapest. V., Népsziget. Cserkész
Vízitelep; Kiss, Budapest V,, Népszigei. Fia-
tal Magyarság Vízitelep l Vágó Testvérek,
Budapesi V., Népsziget,KISOK r,ízirelep.

Cserkészelőke|öségek íényképei; 1EX24
cm-es nagyságban 10 pengóéit gregvásárol-
hatók grói Teleki Pál, gróí Khuen-iíéderváry
Károly, Witz Béla, dr. Sik Sándor, dr. Ra-
vasz Árpád fényképei. A ienti iényképek na-
gyobb alakban is kaphatók. Résztetes tájé-
koziatást készségesen küid: Halmi Béla ud-
vari és karnarai iényképész. Budapesi IV.,
Kccskcnrúti_rricr 19. <z,

floI van a oserkészpark'i A §zéll l\altttrtt-
térről induló 8l-es villamosrril a ,,Szarvas"
megállónál kcll leszálini, lnricn g:,alog kön!--
nyen feltalál§z az aIábbi térkép ielhasználá-
sával.

Az őrs előtészültto
a áborra megtalálha_
tó a §ztrilich Gvakor-
lati órsvezetőbón és a
Táborozási könvvben

őrst szeilemJ A 1ó
órsi szellemet ápolní
lehet a gyakori és
kellemes emlékü órsl
e8yiittlétek nyujtá_
§ával. Rendezz sok
olyan őr§i összejöve_
telt (órsi §étákn
mozi-" §portös§zejö-
vetelek, kirándulá_
§ok §tb"), aminek
élmdnyei, együtt töt-
tött ideje eggyé for-
ra§ztják a7. Órsöt,
egységes cserkész_
szellcm kialakulá§át
lehetóvó teszik s a
jo}rb cserkósszé le-
vó§ tltján az órs
egy§égét elóbbre vi-
szik.

Kerókpárgorrdoaís.
A herékpárnak nrin-
den mozgó (forgó)
r és z ét állandóan
gondosatr keli kenni.
Igy könnyebberr jar
(könnycbb hajtani)
és lén3,egesen ]as-
sabban kopik. .{,
hátsó lorpedó-ag_t és
a lánc kivételér,el
lehet mindent vé_
kony csapágl-zsirral
(tavotta) megkenni.
A torpedót, a láncot
és a féket pedis
olaJJal l{en]ui( meg.
Yigl,ázzunk az ola-
jozáskor. hog1, a gu-
mira tle kerúljön
olaj. mert annaii art,

I
l

Legszebb íavaszi íelölíőlr
és öIíönyök elkészülüek !

Tisztelettel meghívjuk mélyen tisztelt Vevő-
inket az áruk rnegtekintésére. Az áraink szolí-
dak, az áruk a legjobb minőségben, a legszebb

kivitelezésben, saját üzemünk-
ben mérték után is készülnek"

Állandó naty raktár az ös§ze§

Szíve§ párfogást kár:

§YtR]tltl(ffllllfi
0ill|0t

BUDAPEsT,
lV, sÜTŐ_UTcA 2.

Vlll, BARo§§-UTCA 77.
l, MÉszÁRos-UTcA 2.

lormaruhá[[an

A YIII. cserkészkerület a kecskeméti ,.Hí_rös hét"lel kapcsoiatban július 17-19-én
óregcserkészvezetői tábort rendez. A tábo-
rozás helye: Szikra. A táborban kb. 6 elő-
adás, dé!rrtánonként pedig gyakortati kikép-
zések, sport, kirándrrlások kerülnek sorra. A
táborozírs uiolsó napján este tábortíiz Kecs-
kernéten. Ez lesz egyben a híiö§ liét záró-
ünnepélye is.

19_én este véncserkósz kcrn,cresszus. Jrj idö
e§etén a fehértói cserkészházban, máskülön-
ben a kecskeméti városházán véncserkósz-
kongresszus.
__A részletek íelöl érde*lődők iorduljarrak aVIlí. cserkészkerülethez (Kecskemét. Piaris-ük), illetve a Magyar ' Ös.,teiri)ou.iie g()tegcserkész Központjához, Budapest, Cser-
készház.

Fetvétel a Diákok Házáb& A Diákok Háza
egy_etemi és fóiskolai internálus keresztyén
szellemü csaiádi otthont nl-uji a íővárosúan
tanuló ifjúságnak, Az t. ?, 3 és .t személl,es
szobákon_ kívül tanuló-. társalgó-. :orna-
terem stb. áll a lakók rendelkezésére. kóz-ponti fűté§, kád- és zuhanyiürdó. A szoLák
árn havrrnkint 9-20 penső, amely összeghez
minimális f íitési és fiirdési díj jirul. Felvé-teli kérvényeket augusztus l-is-kell beadni.
Q€sz|eies tájékoztatót sziveseri küld az in-tézet vezetősége, 'Budapest, VII., Hírsia-ltca 59_b,

lleghívás 9 brünoi Nemzetközi katollkus
C§erkésztáborba. A magyarbatát Nemzet-
közi Katolikus Eszperantó Szövetsóg (iKUE),
mely korábban két kongresszusát Budarcsten
tartotta, ezévi nemzetközi gyűlé§ét Brünn
városában tartja meg a polgármesier véd-
nöksége alatt, mely alkalomból a morva ka-
tolíkus cserkészek központja nernzetközi
katolikus c§erkésztábort rendez a Luzenky-park me lle tti stádiomLran és erre mashívja
a magyal katolikrrs cserkészeket is, akik az
eszperantó nyelvet ielhasználva rószt akar-
nak venn,i a katolikus és eszperantó cser-
készmunkában. A táborozással egybek§tve
kirándulíst lesz a morva karszt hcgyséB
híre,s cseppkőbarlangjaiba. cím katolika
Kongreso, Brno. V. Jircharich 8. A kongresz-
szuson lesz cserkészkiállítás is, erre is kér-
nek kiál|ítási anyagoi,

-
Kürtösök, zeneszerzők előre !

A ,,Hagyar Cserkész" rli kürt|eíekre hirdet
pályáLzztot- A pályázatokat szakénő bizottság
bírálja meg es az alkalmasakat hivatalos cser-
kész kürtielként rendszeresíti.

Azonkivül é8}.€s rendkívülí atkalmakra,
mint pl. a Jamboree és a különleges meg-
bízottak fogadtatásához ís lehet kürtielekét
szerezni.

--*-§P

A 25 éve§ iubllóunnát ü|ö §. sz. Keg cser-
készcsapat május 16_án rendezte mes cser-
készkeretek között az Anyák napját, melyen
szép és érdekes módon lejezte ki a csapat
az édesanyák iránt való lráláját és köszöne-
tét. Az Anyák napjával kapcsolatos jótett hét
s a kicsiny virágcsokrokkal való felköszön-
tés bizonyára az eddisieknél is iöbb szere-
tetei ioc ébreszteni az édesanyát szívében a
negyedszázados cserkészcsapat iránt,

Harmadik or§zágo§
modell vitorlás y€r§eny l93ó

A. Magyar Cserkészszövetség f€lkéró§ére a,z
országos modellvitorlri§ r-ersenyt ez évben a
budapesti c§erkészkerüLlet rendezi.

.{, vefsely ideje 1936. június 1ll délrrtán 3 óra,A verseny helye Budapest vagy Budapesttet
szomszédos áIlól,íz, Pontos hetyót később köz_
lünk, hely megválasztása vízjllástól fúÉf;,

A velsenyt két c§apat nevezése esetón már mesr
tartjuh, A versenyen indítható bárnri|yen alaiiil
vagynagysá$i, ill. vitolLíEatú haió. A részletek
kiképzése közömbös. Inditbató- pl. deszkára
bottal íeszltett zsebkendó is.

Yersenyszómok :I. sz, Indulhatna! ol]|,an modellek. nlel§ek
vízszintes és ítig,gólegei tegnaslobÉ méieie
nen halatlja meg az e*], métert. ülya nem több
mint 2 k8. A modellek kijelölt pontól kapura in-
dltandók, A kapu a távol55g 

"6, 
n"o.ediészér,el

egyenlő szélessegú. Tásolrág aiálylirgróFid,be-
nevezett modellek száBa sz€rint több futam.

II. sz, Modellek nas,stiga és súlya nincs meg-
kötve, íeladat kije]ölt, uáuylag nag1,obb távo1-
sá8 berutása, n§,ertB a le88rorsabb hajó, te}ín_
1et nélkül az es€tl€ge§ iec§li§zásra.IIL sz. Mint az I. sz., de trajók mérete két
méter. súly tetszés ge-rilti,
_ A Magyar Csetkészszóvetsfu rri,ndorűját azI. sz,-ban n},erts háio tu]ajdÓDo§inak ciapata
nyeri. Yédi a 3l{. 32, cs€rlészcsapat. Nevezés:
Ideje 1936. június l-is, {o íillér n]gvezésl dijial.
1936. június l_tól 9-i8 eg}, p€ngő nevezé§i üjjal
Nevezések a BudaDe§ti Cs€rkószkeililet címéro
kiildendók. }íi_ndeá íoaadalmat lett cserkész
nevezhet több hajót is. A nevezésnek tartal-
maznia kell nevet, csapatszámot, levelczési
címet, sz uletési ér-et, cserkészképeslté§t, parancs-
noki láttamozásti c.§apatpecséiot, a hnjótipus
me€neYezé§ét. Flcleehl Gyula ker. vlzi előadó.

-

üzex A MAGyAR c§ERKÉ§z
Beszóló számok sok érdekes adatot tartal-

maz, SzerkeszIi Zentay Rezső, - Rlnghofier
Józsei, Gnmaut O6za ós §zentmiklósl Ferenc
soproni bétryeggyüjtók sürgősen,kózöliék pon-
tos cl.műket a Stempli, Mukival (Budapest,
Cserkészház). - Többeknek. Könyvisrnerte-
tést - általános szokás szeriítt * csak be-
küldött példány alapián van módunkban kö-
zöIni.

l{a3yar (rerlérrsrüue§€g t§l€.,íórrrűnal l9t6 lrlnlul ,8.tól
lerdrc ncgüáltozilal.

,Cgcrkészház (€serkészszövet.
§é8. - X. kerület. - Cser-
készbolt) :.... l1-11-3{, l1-87*ó4

Vízitclcp!,.... .,,.. 29-57-33
,Grcrké:zpad< i .,,... ló_t3-1l
ll. kcrülct ! ...... l&-{§-27

I
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ttöxyvr§F{§rl,TETÉ,s
llárom nagyon hasznos €s ._ gajnos -.*

mindinkrább idöszerűvó váló könyvei adritt ki
Petrócey I§tví,n ny" repülöezródss, a saját
szavai szerint; ,la magyaí gyermekelt érdc-
kében".

Légvédelmi Képes.Káté
Vcszélyben minden magyar város

Ló3védelmi parancrolatok
cirn*n, A szetző. ki a polgári és katonai tég-
véde.lem legszakszErűbb ismeróje, e három
könyvben írja meg mindazt, amit a iövó gáz-
háborújiról a polgári lakossignak, a nem

, katonakóteles iiiúságnak, cserkósznek, leven-
tdnek jó és szükséges tudnia, hocy alkalom-
adián ,ksllő íelkészültsésse| és szaksztrü
módon láthassa el a polgárí lésvédelem rá
}áru,ló ítladatát. * ,,Képes 'Káté" a lésiiáma-
dáselleni védekezésre 0ktat ki, ,,Veszélyben
mlndcn ma§yar város" a repüIótámadísok-
ról és az aedk e!!en va!ó véde.kezésröl, kül-
föld légvcdelmi szervezkedógésóről. az ipari
g{zvédelemről ós a re!ülősport íontosságóról
tattalmaa szakszerü felvilágosítrisokat, ir
,,Ló$védelmi Farancsolatrrk" pedig 30 pontba
ltlctrlja ö§§íÉ a légitámadÉs elleni legszüksé-
seteb,l, intézkedéseket. A könyvek ára cser-
kószgk rószére §gyenkéntl 1.70, t.20. *.3í
pengö, Megrendelésekel a könyv árának bé-
lyegben vató előzetes bekülrlése után a Ma-
gyar §serkész §zerkesztósége (Budapest V.,
Nagy §ántror-utra ó) rou,ibt ít,

§zeretnéd, ha szeretnének
Nirtcs höz0ttünk senki, ha méc olyan

büszke is fiúvoltára. akinek a lelke mélyén
ne lenne meg az a vágy, hogy bárcsak sze-
tetnének, me§becsiilnéneír. szív€sen lenné-
nek vqlem az emberek! És més inkább kí-
vánjuk, hogy leánytestvóreink, nénóink, hu-
saink legyenek szcretEtreméltóak és köny-
nyít§ék mec így a maguk és a mi életünkét.líít az a könyv, mely ezt a cimet vi§eli
magán: Szeretnéd, ha szEretnének? Elsö-
sorbán lányok - számára ífódott, de olyan.mólyrplútó szemmel és olyan érdekesen.
hosy iiúk is élvezhetik, hasrn0§íthatják ma.guk szá_mára, íróia nasyon bölcs. fiaral lelkű
ds mésls mát a fiatalság ezreinek lelkén át
syüjtött tapasztalatokkal focott hOzzá. hosv
közelebb §egt!sen míndnyíjúnkit a Jr,er"iíi-
vttlósághoz, §tadler Erida; §zeretnéri, lra
szeretnének? §zent Istyán Társulat kiarjiisa.
Ara 2,20 pe.nsö,

Mecél az élet
Csete Balázs. könyvében. Arról mesél.
amit, nem. szabad nekünk elfelejteni, hogyatyáink. bátyáink lrtrgyan éltek. ionuiu
sz,envedtek, küzködrek, hogyan gvuittiitei
l0Daratokat az. el]ensérből, hogyan támogat-tak egy,mást és hogyan örízték meg ma-gyar§áEukíit a hadiíogság sok teservii óii_
Lengeje alatt ol! messzi Oroszországban.
Ez.ért r.rlvassuk ezt a könyvet. amlt azonUin
mÉF. .néháfly derültebb kedvú elbeszéIés iselenklt már a hazai Íöldröl, csete Balázs:Mesél az élet, Ifjú Polg6lgk t"ipü-tű.ri*"'

.'.§*-+

Pétörke
. Ezt_ a pétörke nagyon rnegszereti minden

g.!a.so|a, A való életből vett mesé§könyv ez.

^lvanoorolt 
magyarok életéröt szó1 és csakannylDan mese, hogy a bccsületessés. ke-meny muBLa, ma8yar összetartozá§ ;ivan

C..alqa.C9l megjutalmazódik benne, amit 
- 

az
!ll€_t 

íit*án 1d. !n:g. _De ahogy meg van írva,

ffi ir'afr?fi"'",','Jif;. tr. §lil. 'áJi.,?T
€s Társa kiadás.

-_§okrt akarrz neyetni
akkot vedd meg a ,,§zép vacy diákélet'. című
s,9|]},.v.9t, lrtá,k: §zi!árd János és Undi Imre.UtObbit a Magyar Cserkész hasábjairól ióllsmeritek, Renaissancs kiadás.

Táiékozódás a ter€pen
Gerö Lr{tzló, tírrt§ Lalo§, Strömol oábor.

I(ogulowlcz Lajos térkénröl szóló 
- 

könvvei
milr huarmos ideje átmentek a cserkészhisz-
nálatba: tljabban zsembery Gyula utasítása
adott szép összeioglal;ist a teircpotvasacioI
Az.ember azt hinné. lrogy a cserkészei tléctankönyvvel és íorrásmunkával rendelkeziIarról, init iérképismeret néven szoktuni
összeíoglalni. szüts könyvecskéjének olvasá-
sakor kitűnik, hocy nrés egész sereg íinom
mód§zere§ és ismereti tudnivaló akad-. azon-kíviil az e|sajátítás és begyakorlás is.en ffi;-
nálható gyakorlati útmutatásait kapjuk kOnv-
vóben, Szerző te[j,es egészet aa, \iiv teiliis-
szetes, hogy sok ismert dolog ds 
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munkra iobban fetdolgozot! iesze van'ítaiJ-
koaridís, betáiékozás stb.), minthosv Ia;"
ltönvveinkben _és lapjainkban Vet,;dv giÜ,
Fodor. Ferenc és alulírott is ezeket részteú-
§en. tárf,yalták. Méeís a tereppontok azonosi-tásáról. a térkép és a tájoló használatáról
,qq!e!!|nJl. ólláspont meghatározásáról és
kulonosBeppcn a térképvízlatról. terepváz!at-
ról (iésebbi neve látrajz), valamint a liikéDlvázlatról (réscbbi nev§ tájrajz) rend-kíviil
ügyesen csoporttrsított. világosan me8írt és
szemléletes ra!zukkaI magyarázott összeálli-
tásokat kapunk benne. A füzethez csatolt
minták didaktikai cétokra különösen alkalma-
sak.;. ezért is ajlinljuk a füzetet csapatok. vc-
zetók é§ mintlen második és harmaóik pióbá-jára készülő cserkésa lisyelmébe.{_

A szociális diák :

. (Eszmék és cottck}
lrte §runyolh X. F;rrnc O. S. B,

_{ _kis * címe szerint is, - eisósorban
diákoknak _és pedis fóként a i<atotitus trozeb-és íőiskolás diákoknak szánt füzet, arra a
kérdésre kiván íeleleter adni: mit ietrii-mia magyar népért. a {na§yar földért a ianrrlri
ifjú. A tennivalókat a iudós szerzó. mint &
harcot áilítja be €s uégy csoportban tár-gyalja: _küzdelem a tudailaasás. a szegény-
ses, a. bűn és a betegség etten. Meggyőzr;.
dé.se, hogy e négy.irányban az ífjúsái- isen
sokat teh€t és kialakítván örrmagában i s-ztl-ciális díák típusár, hazáiának és emberiár-
sainak legigazibb és a mai id6kben Teefont,i"
sabb javái szolgáihatja,

_ A tudailanság ellen ioIytatandó harc lcg-
foniosabb e§zközéül aiánlia népkónyvtárik
és olvasókörök lélesítéséi, a jó §ájtó terjesz-
tését, az élószó, a film útján vaió ismiret-
terjesztést, ének_ és zenekarok létesíté§ét,
szociális . teiepeken végezhetö íly iránvt
mrrnkát. A szegónység elleni küzdeiemben ez
apo§tolí tettekre és a szeretet műveire mu-
tat rá" t

,-§agyon érdelres, amit,a takarékosságról it
]X. cserkésztörvény magyarázataként iil ezt
minden magyar cserkésanek meg ke1[ szív-
leln ie.

És így veszi §orra a betesség, kü[önös*í
a legfontosabb népbettgségek, továbbá a biin,elleni .küzdelem tennivalóii. Nemes ielfocású
irásának különös óriéket ad, hogy szirnos
bel_ és küliöldi pÉldái és pedig éioekes ésvoazó, igen sokszor cserkészvonatkozású
példát hoz íe!, ameiyek utánz.ása cscrkész-
csapatoknak. de az cgyes cserkészeknek is
könnyű és nekivaló felrdat, lgy a könyv
mes§zerzé§ét, olvasását, eszméinek, konkrétjavaslatainak követését minden maglyar cser-
ke§znek a maga körében melegen ajánllrat-
juk.

Fetf<lgásávat kütörrösen közet jár a szcrziía cserkészet e§zméihez é§ siinte aai is
mondhatjuk, hogy cserkészszellem hatla át .,r

kónyv minden sorál. Ennek különösen vilá.
c.ö.s. megnyi|atkozása, amidón a könyv végén
kltelezetten hozzánk, cserkészekhez is forduia következö szavakkaI:

,.Szóiok testvéreimhez, a cserkészekhez,.mint a magyar jövő reményeihez.

_A napsugár az élet íaka§ztója, a §ötét§éc
9lQóje. a bimbó kipattantóia, lstcn íoldri
küldött csókja. llyennek he}l lenni iineklekis, magyat c§érké§zek. El kett úznbtok 
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sötél§é§et; a tudatlansá8. bűn éjszakáját haj-nailá kell változtatnotok, lsten szeretetévótellelvc kell lelketek csókjával á;ciiúi;i
mlfiden_szenvedöt, minden beteget, hogv úirlr
melegség járja át az emberiség szlvét § tud-ják egymást szeretni.

Szent Romuáldról van feliegyg2yE, h.*,
egy§zer egy szegény bolonddal talátkozoti,
axlt az uccaByerekek csúíolódva kergettek s
kővel, sárral dobálták. Mikor ezt a'ii"uen,üzött lelket meglátta, mélvséseserr ;lir-
szánia, odament hozzá, mecölelte és sárral
összepiszkított arcát megcsókolta, A szegény
trolond erre a csókra visszanyerte az iszét
és elmondta. hogy tigy érezte: mintha Kiisi-tus !épeit volna hozzá és a csók az ,ő erejdt
hozia volna.

, __lqy i. van ez, iiúk, valahányszor szociális
lélekkel léptek oda egy tudatlánhoz, öt tani-tani, be.teg_hez, rajta segíteni, bünóshöz, őt
felemelni. krisztus csókját hiititek s akkorvagytok igazi ,,napsugár leventék''. ..a kis
Jézus_ igazi lovagjai". akkor vagyÍo(' esy_
szóval igazán cserkészek."

A _könyv .éttékét semmibcn §em c§ökkenti
ecy-két felfogása és kijelentése. amety talán
vitatható volna.

A 60 oldalas füzetet a Budapesti tlirlap
nyomdája nyoilta s a Liturgikus Titkársátadta ki. A budapesti bencésektól (Büda:
p$l, VIIl,, Baross-utca 62) szerezhetó meB,
90 frllérért. il. D. "

]llegieleot a Ma*yaí Kónyvbarátok Dlárlrr.
mánrk máiu§l saáma. A lolyóiratban össze-
l91, t05 könyv ismeltetését olvashatjuk,
Mind kornoly. mesbízhaió bírálat a leeújab-
ban piacra került könyvekröl. A kritikán-kí-
vúl az irotlalmi élet napirenden lévő kérrté-
seivel is bővcn loslatkozik. hz értékes, ma-gas színvonalú lqpból szivese,n küld mutat-
ványszámot a kiadóhivatal" Budapest, lV,
Kr_rssuth, Latos ucca I8,

A Bálványtót a Badacsonvio. Péchv-
Horváth Rezir1 bat túristakiráirdulást ír ie
e cím alatt me{ielent könvvében, Kellemcs.
közvet!en hangóil beszéli eIa Mapvarorszápon
még stlkhelveir lemosolvgott El;alopos Íer-
mészetjáró útí tapaszt,aialait. fr tö6n mint
százoldalas könyvben 22,kép is van. .{ könyv
a. v,eszprérni Ugyhúzmegyei Könyvnyom"da
I(radá§a.

Ahány nyelvet tudsz, aunyl emb€rt éf§z!sőt úgyis mondhatjrrk ezt a régi igazságot.
hogy ahány nyelvei bírsz, annii emoerüii
tudsz használni hazádnak, A maiad étvénye-sülni tudásához ép olyan eléngedhetetlen
az, hogy lesalább egy idegen nyelven jót
tudj beszélni. mint a magyarsáséit. a ma-gyar ieazságért f olyó küzd,elembcn. kis ol-
szágunknak nemcsak jogos követeléseit, ha-
nem eByszeriíon léiezését is csak akkor ve-
szik tudomásrrl a vi!ás tölrbi nemzetei, ha a
maguk nyelvén meg tudjuk értetni velük.
Mind tudjuk ezeket és mégis igen kevesen
.11nnlk. akik közülünk gyákorlátra is váit-ják. Esy kicsit németül, fianciául sokan ei-
tünk, de alapos tudás alig akad. Sok nehéz-
seg magyarázza czt meg. Annál inkább kel}.
tehát örülnünk annak, hogyha hozzásegíteneka nehézségek legyőzéséhez, ,,Tanuljunkkönnyen. gyorsan németül!.. -- monüa'Or.
Ernst, FíáckeI könyve és világos, könnyen
áttekinthetó stílusban megirt könyve csak-
ugyan ehhez sesít hozzó. Mindenki, aki be-
c§ületesen végigdolgozza migát raiia és eznem nehéz magánQsan §e §enkinek, iól é§
alaposan elsaiátltja a német nyelvet'minden-
napi haóználatra. A mü előzö két kiadásából
néhány hónap alatt többezer példány kelt el,a most megjelent lll. kiadás mindennél ékes-
szólóbban bizonyítja kiváló értékeit és ,hasz-
nálható voltát. Izlésos és szép kiállítása No-vak Rudolí és Társa Tudománvos Könvv-
kia.dóváIlalat (Budapest, VItI., -Baross-uica
2l.) ízlését dícséri. Ára lűzve 6 pensó. kötve7 pengő, mely rendkívül olcsö 
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számára leheiővé te§zi a beszerzést.
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Ellenzös sapka törülközőböl
rl, ,n}ári c*Ónakuttrnk eg;, rrapján. a rlrága pénzen

vásárolt napvótJőszemtivegünk rnrgiri5.elte a kajak sorát,1§ 
_eqy szólrolram segítségét reilrairnaiva, önálló viziírtra

intlul,t" §ajnos, csak a birvárhajó nr.rtileseig terjertt ki attttlománya ds rrri vérltelmiil áIttun}i az erős napsütésben.
.Á. napsütÉs igen erós volt aznap. ugl.hog3, igazán hiányzott,a napvédőszemüveg. Már ktirrnr-ezli kezdett a szentünk,
.mikor eg3,, csak a sorlcr által r.iit csónaki.:ai találkoztunk.

;nru §R,Pr§§rÉn] t

I

l

I

I

,A bennüiók eg;,ikén egy igen iigyes napeli*nziís sa;rlrát
láttunk, társa pettig tlppen azzat ftlglalkr:laatt, hrrgy nlagá,nak
is készítsen egyet. Míkor kfjzet t:rtünk láttuk, hogy a sapkát
neIn veiték sapkának a boltbarr, b;itrcnr eg1,, tiirüIkör{íhiíl
csinálták. Igen ügyes rlolognak ]átszotl s rni ncghirl iik.mutassák meg hogyan kószült, hog3. mi se sz,.nr.e,t.iúrrk
tovább a napsütéstőt. §iátunk kitűnően beváit. ig1. nrostleírom lrogyan készült, hogy ti is }rasznát vt,hessétek.
Nem kell hozzá más, mint egy vékr:nyabb törűlköző és e15,vékorty, hajlókony ííizíavesszií. Á irjrülköző keskenl.etrb
oltialának ktit csiieskét összekötjük {lásrl kép !) és az is}*képzőrtött íelhajtásba betettugiuk n, *iőrőtug vágott vékorryfűzfavessző-ívr,é lrajlított közepét. A fíízfavesszlí körülbelúIolyan hosszú legl,en eÉ|yerre§ áilapotban, nlint a tóriilkijző.Most az így képzőclőtt ernyőt a fejünkre tesszük és a_ ruhamásík két végét is összckötjük a tar.kónkon, I*zz*l. készenls van ügyes napellenzős sapkánk. I-egnagyob,b clőnllg,hrrgy pénzbe §em keriilt. 

,,Wonío|.!a,n

uvr 6alJ ZULl \.ü§rtuzal[. Á két, végén rírgófor-*ál1 föItekcrcscljük . *sy másíétr cm vastag fakanálnyelére. hog}- minútsvik itgerr.;l:§ *r"*t tegyen. §zekbedugju} a Lésürrkct. 
*Á. 

rr".Öonvá rraÜ""ir"r."r egyenletes
1tI9|:áP"" tarlja a r<ts nrei, 

"d;..j;i;;ználhatjuk 
pi.rakot t kru m p! i I- észítésekrrr szcícr i,iesiu. Iifycrütrt es r'a§t ag-ságu szelt,telti ksnunk. - or;lÜ;5gi,lui i*'ilo.* szabályae*

§l{:,t azzal.. h.,gi, a kfs| & csigamentrtek közt levó elsiívá§"y másodi} li-liásbii *tugjuk.

,rcura.guri'. tank
Láttál nrár tanko_t,. qaj!ás ? No nerc arra az ígaziháborús masinára aonOolók. haneln Ó*ur."'umotyuu rr".Znyjátéktankra. Amiko-r a rnultkoriban 

"Üái.gartál a játékos-bolt csill_ogó kirakata előtt, bizrrny"il;a'rkadt a szemetlazan a fínom hernr,ótalpas szerÉezeten. §em ernlékszel ?Ott vott a kjrakat l"rrl*.te-Ün,'rtg-séil-gyver is voltrajta_.. Tudod, még rneg is jegyezted, rio#Í[* §Cnu"C 1*n"*,mindjárt nregvennórl.

li.re\Z' lll(-l SZr,t

lj*. -ül,]liilrli.zal

3"^l§:.::1_]]j?Jl. |át lehet tankod. Az eg*sz rajtad
3},,ju:,1,, |., _yíl _...í_é 
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"i§áti]']';
Kérj éclesan,l.árltól !§r iireÍ;;;r;;;-C,t §zerezr egy kisparit|yagunrit, kir. 4*S"crrr-el rrorrr"Úrr"i, nrinl a cdrn,a-orsr1. A gunrit rtugd a

r:érnattrstln kereset,iil. Na
tltrlsl _vrigj, gr.ertr,ábrii egl.
kariklit. húzrl rá tzt a grririi
niásih véggóre egé§zen az
l:}r§Óig. A gunrit kijzvet-ien a
gl,ert3,a}tarika fölött szúrri
3t :e] kemén1- ctrót vagy
kötőtű darabkával. (.ló -a
gunrit elózóieg kissé ki_

keréssel együttforogjon.! Jó,ezérí kís kivásá§t k{szítenirajta a drótdarab részére.} a gurnf-ii*saeierereCilt s ira ,-;cérnaorsót az asztalra tesáed, 1ű;aliii'"eikezrj lnászni,Ha bicskával foeiaknt _vagsz' ;";;;';;.enttre. },-apasz-korlni_ is, _fog a áo..Ouk tlr}.ll*."""' u'''
Egy hasznos
kis szerszám

Á lt{emzetközlyásáron vettem
egyet f)e magunk
is könnyen }neg-
csinálhatjuk. VÓ-
szünk k]r" 32 cm

l19 bo€anyztllt ;,*ffir''oi:l?nr'm;::;

(A g;,ertyakarika a felte-

§"§_'Uilj§t"3:9^_11§9{ szeretni a kis,,Guri-guli',tanko d at, h o gy nern cierel fi a a ."!-*d ; i, r;i'. * t'.i,?ii-.;;-,ami után pedig annvira vágvódtál "ami után pedig annyira v*gyOdt,{l.

Pék{,

Jákó,
,rl*lár meglnt eltörött egy cóvek !.í

n,Peclig fatönkölőt használtunk .-- niondjátok * s acöveknek sernmi bqia sem volt még l'' IJát ezeken a cö\,e*keken bizony már nem segíthettel,-, a még épeken azonbail.nregelőzhetitekabajt l -
Yegyetek l, mm. va§tag. hajlékony drótot, csavarjátok

vele négyseer-ötször jó szorosan kr;rül l cöveknek a fejét, adrót végót lapos fogór.al lőssétek össze, majrl * a fö}ösleget,
ler,á8va -*, kalapáljátok le s íg1, a cövek feje sokkal nelrezeb-
lren törik e].

Ámennl-itlen vasdrótot használtotl, úgy itlónkértt ol*-jazzátok sag3, zsírozzátok be.
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,\z é§
:f;i,!,ili; REU§l t(l§ tExlror
lrtal, 295? szö\,egközti }ip Ér \latisztika. 18 szines tórken
er fekeíe képtábllt.3i.Oí}0 cimizó, 3.500:oo0 betú: trlinden;

iahi, K{|lt§t,e
t?9{ íJlftal,']957 tórkép,r;jr* v|lrél, jvol szoYegl{ozll Aep e§ statlsztika. lE §zínes tórkéD. 6:sl-ínes er fekeíe keptábllt. 3i.Oí}0- cimizó. 3.500;OO0 beiú: Iiindón ;;e;ke§znek nPIkil|özhéletlcn : ,\ srnrt. történelem- íérmó§zetlái7_ irn: :} _ sl!It:. történelem, termé§zetrajz, irú-
$ 

a lo,m, nlres r i |n 
g ki.z i .ncitlofi.dÜ1 a: 

-' ii;Ö;;(i"iÜ§a'i,"'iiÍ#r.Öii:
P9]!b9.,l. .\nt l6.--- peugö. ;\ nlegrend-eléskor?.* pengő fizetendó, aP9lí_b*l. .\nt l8. -- poD{ö. .,\ nlerrendéléskor ?.- pengri fizctc,ráii, onarráltl{os !,sizeg |lft.\,t i.t,- _pengus riszlttckben. rl ]lónapon keresztül.,sizeg llft\'i.J,- pengú5 riszIttckben. { hónanrÁ reodr.lri]ap a küt.itkezókópperr tóitendö kí:

$ERrÉ§zBOLl. Budap§t. ilag' stnuorG§ERf,!§zluLT. Bu|iip€3t. llagl §únüor uiít ű
§luliroit megf(Itdelenl ;r Rélul Kl* t,txlkonfit 16.-- ocngós úron: 4_-..
t)cngűi, _eg!,i.l!jriles l|cküldök, a hlitralrikoi tissircrt "nuiT'r.. _- 

"'u"u,i.ri§Zlelckbcl) Ré\ jli 1'esl,r,i.rek ,lrodalml Intízct I1t., Bu(tfltFst Íéniiá-rához vag1, :J!'['1, szlrnrri csekken {izeleln, n,i$l;tió;tó ieÉigáá';Ü,tt.
§ér,:
Cín;
Csapat :. Ákiírás:

REND§!-,F MEG r,lÉ€ MA !

Keressünk eg}, kb. 25 x Ji,i crc' alapü négy§zögiet$§
f_a- va91, lemezpapírciobozt. a tete jÉre nincs sziikségúnk.
Allítsuk fel az oldalára és §zer€ljunk bele cg1- póilapot,
kis távolságra az alapt,ól" A doboz 2-., iü cm.-ej otctilán
vágjunk két nyilást. }telülrc kétoldalt íahengereket tlrő-
sítsúnk. Az egyikr+ szercljünk eg]r forgatókart is, Ezzcl
készen is l.agl,unk a tulajtlont<éppeni készülékkel. nrost
ntár csak a filmtekercs varr }rátra, Ezt is könnr.en elké§zit.-
hetjtik . . . Hosszú papírc§íkTa (tiibb darabboi i.s össze le}rrl.
ragasztani). amel_v olyátl §zéle§, rnint a doboz elúlsó nyí-
lásai, ragasszuk fel a képeket. §zeket vag\- az ujságilk
kí:pes :nellékleteiből vá§iuk ki, tagy, magunk ralzoljuli,
}{a tnár rno§t az egé§z tekercse! giingyöljük a jobboldali
hengprre. (Keedetbt,rr a lekercs végét ügye§en erő§ítsiili
le a lrengerre ; ragaszt.ri§ vag}- rajz§zögelé§.} Ha rnár nlost
az egész filtnct feltekerlük, a §zabad,vé{et veze§§ük ki a
henger meiletti nyílá§ón, a má§ik nyíláson lrdtazuk vissze

A világ §zern§
(Iíí. Kant;altr1 iI'hege Aíadúr ötlete}

A Metive-őrsöt valósággal \ázba hozta Pista talái-
Tl"yn. Az őrsi összojiivetcl végén kis skaluil.át tett maga
elé, nrondván, hog.r,, ő tnost lcvetíti az e héten lefolvt eÚ-
ményeket. bíég pedig sokkal jobban és pontosabban, mint
az igazi rnoui. Az ő készüléke még az őrs életót is trreg-
örökítette " . - Ezzel forgatrri kezdte a <loboz tet.ején lóriő
kis fogarrtytlt. F"etírás jeienl meg a í]oboz elején : -e .lnii*s
szentc cserkószhíra<ló mirrrlent lát''. Majd sorba, jöttck á
Fspu} e8ymá§után, lrasonlóan a trrozihoz ; nróg külón sport-
hiradó is volt. A hosszír és érdekcs ltépsorozat után kiivet-
kl:zett a sz*nzáció. ,,Mi történt a csórkészherkektrerr " . .''Hát va,latni ponrpás vo}t ! Ktilönöserr az őrsi kirándulások-
ról "rajzolt 

jelenetck ar§ttak nagy siliert, kár, hogy csak
Iöyid 10 rrréter volt, az esé§z tekercs. Na nraj<l legktiiÓletrbre
kószítek 20 nrótert, vígasatalt rninket Fista s e}yúttal fel-
fedte ir csodás nrozískatulya tittiát.

_ A gödóllői iambareen a túbori ujsúg szerkesztősógt körü|,
<Ie rnústelé is, .tt tlilúgtábar utain, soÁ,s;or látta:tok e§g gurni-
kerckeken gürdülő {olókoesií, btnne töpörödött, n1loitórl& kis
embett : Iúbrl túltlletlen, karic i.ic:sarlortla. kezt eílotzllua. De

és erősltsük jól oda az üres hengerhez.
}linder.ek negtörténtével keeclődhetik az
Jó szórakr;zásl !

clőadás.

"Iálro.

Harar:gi László emléhfája a lizirs-
hegyi Cserkészparkban.

aett bele épek íúulatúból ebbe a közeledő ngított síröa. § ugga.n-
akkar a lelke dalalt. Tele volt meséuel, rímmeln szépséglútóssttl,
tele diadalmas dallal anól, hoga milgen gyöttgötű az: élet,

a c§oe!át afraő tolólcocsi

emlé'kezzeírk a szeftlére, arra
a csillogó, égő, |eleithetellen
tüzes két szemle, amelybőI
csak úg11 sugórzaíl a lélek
intelligenciáia és akarata !
Á.lri eggszer láíta, eI nem
íel-eiti többé.

Harangí Ldsrlő, ct

,,,ülís Pa/írís" Laci bdcsija,
Magllar Cserkésrben és
Zószlónkban sok ggöttyörű
elbeszélésnek és persne& iol_
hatatlan íróia, a maggal
|iti áIomlútó, szerelmes ba-
rátja ! EleLlen csodtila a
kaíolikus iélrk méIgségének
és a fér|i-akataterő mindent
legyőző hatalmfuta}t. Gyer-
mekkotdban súIgos belegség
nyarnorította el a testét,
ágyhoz, tolókocsihoz kötötte,
nehéz fúfdalma]c sok-sok éui
ptskldtt keresztül marzsolta-
törte wyre közelebb a strhoz
és ő tágra nyíIt szemmel né-

mill1en t'enséges a iósúg s miígen csodtlia Istennek az e.mber !.,.
Tollal írt, a:tdn trógéppel, aztán, alnikor szegéng nyomllrrsdntt
uijtlí nemtudtúk íeütni a betűt többé,akkar diktdU és hőnaprdl-
hónapra iobban ggengült a hangia is; rle meg nem gyengül
ereie, tüze annak a minden munkúiában bcn.ne nwzsíkóIó
gllötlyótű himnusznak IstenrőI, !ósagróI, cmberrőL , . .Rqnccsá
törí íestben fensóges" királgi lélek, aki előtt lepett kalappat
ólltuttk s úgy bámttltuk ennek a kicsi, beteg embernek'at
ember|ölötlí naggságtit. Gyerekek iöttek hozzti és idtszatt uelük,
mesétt nekik és megbabanázta őket ; " egésrséges cserkész|itlk
czrei tanultúlt az trúsaiból, hoggan ketl egészségesnek lerud
és igazdn embernele ; felnőltek strtak és kacagtak és lelkesedttk
a uersein. Ez u nyornorék ember a magü |enséges IeIkéueI
kiszállt a tolókoesiitlbóI és élére dtlt az egészségeseknek és
mindenkínéI erősebb uolt _ mert krísztus éít a szíuében,

A gőü)llői iamboreen Baden Powelt, a csodálatas aszgol,
mélg nrcghatottsúggal úIlt meg Harangi Lás:tó tolókocsiia
melielt és tís:telettel. szinte úhítaít{tl s:oritolta meg azt az eI-
farmútlanodoü ke:et. _{J.,it nl:lij*. a:t mondtuk: Két nagg
ember talalko:olt.

Earungi Lós:!ür! l_tí;:: i.-i,j/íoíl ls a csodtit harrlozó
tolókusí s:dp c_sende-<cn *f99,.4ú11 a: étetbőt- De köztüttk éí
és erőt sugáro:. Emléke rjrlt o Cseri.is:patkban, emléke él, a
szíoekben. Jó nekiink. nogg a rnieni: poil ; gazd"agabbak ua-
gyunk oele.

Firi*, cserkes:|iúk ! Harangi Lds:lónak, qz igazi,
,,emberebb embernek" irósait alrtrssritoÁ-. oerseskötete mütden-
kínek köngaespotcún ott útlían. klkt creie a lelketekbe zúd.uljon.
Meg kell érezze a mawar ginius:, hogg ennek a maí |itl-
nemzedéknek utián olt gördűtt sip hclkan, aezetue, sugórozua
a Earangi LászIó cscylút riú tolókoesiia !

Koszter a[ya.

F-
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A gondollrodás a7, állaüoknál
il{ultkor az észrevevés formáiról, írgymint az tirzet*k_

ről, órzésekről és érzelmekről beszéltíinX" üar akkor lreiáttrrk,
hog1, ezek az életmúkörlések megértés rrótkiil nem lelrets{*
geset. Hiába jók az érzéksaerveink, tra liópeik ncrrr vetítiírl*
nek az agyra és az nem fogja fel íjkct, akkor nenl érezzii]<
a dolgokat. Alvó és önkívültltbcn levő ember rrem lát, lrall
stb. Igy vagyunk nemcsak az érzetetcke}, lranen az éreést,.}<-
kel és érlelmekkel is, ezekhez is kell az iintxclat, az agy-
műköelés,

Az állatoknáj az ólettryilvánulatok arra vnllanak.
hogy éreznek, ebből kóvetkezik, hogy örrtuclatuk, órttlmiik
ís van. Csak nerrr képzetjük, lrogy-áz a kul.ya,"rnt}y r.lgy
lesi mi{rcten gonrlolatunkat, neln gone{olkodiÜ, 

-vasy" 
ho§y

egész éJetétren úgy jár-kel, rnint áz alvó, vagy trogv tin*
kjvüIctben Yan ? Persze rnáskép tát mtn<leni'és ááskcp
gonclolkodik, rnint az ernber. De hiszen *z etnbrrek seá
gondolkoelna& eplyfornrán. lt{ás fogalma varr a te§trészekről
egy or§o§nak, mint más elnberrrek ; nráskóp lálja a rriiv€-
oy_+..t a gazdász, a természetturl,ós, a XOitti ei a fest{i;m|s}P |átja az egész r.i!ágot a €a},,efrnek, rnint a feinőtt imáskép a nő. mint a íérfi : rnáskép a műve}t, mint a tanu-
latlan ember_

Az állatok sem gondolkodaati eglformárr. A kutl.a
máskép nézi a csoatot, min1 a ló. EEr- t-,lebnek más ismerit-
köre var1 miat egr pásaortiutl-ámI- * mikor azt montl_
iu&: cz óIlat, nem is gondol-nk arTa a, óriá§ fokozatra.
yo]<1a a. végtelen különb§ételire, melyeket ez a seó magá.ban
foglal. Az a sokféle áIlaí pertae bogi nem gonaoÜoa*
egyformán. Vannak olyanok § melyek atig túmnrOzne*
a növényektől, azoknak természetesen csak t-áami homrilyos
közérzetük van 1 de bizonyos, bogy azok is tudnak öáni
az életüknek, híven telje§ít_& rendóitetésiiLket és fenntartják
magukat ós fajukat. Ámilyen parányiak euek az áUatkák,
olyan törpék az ő képességeik is, de azért, minl I§ten
tererntméüyci, a maguk helyén époly célszerűek és tökélete-
sek, mint az ember,

Van az állatok szervezetében is olyan belső és külső
szervezeti működés, mint a nóvényeknól; ilyen, a nö,t;ó§
és szaporodás. De az ön- és fajfenntartást itt mar ösztön-
szerü mozgások, cselekvések szolgálják. Ilyenck a táplálék
rnegszerzése, a fészek elkészítése, a kicsinyek ellátása, a
költözködés.

Ezekben az ösztönszerű eselekvésekben olyan csodá-
latos képességeket árulnak el, rrrelyeket nem turlunle máskóp
m?gmlgyarázni, csa}is az isteni gontlviseléssel. Vegyük
péIdául az állatok tájékozóképessógót, előérzetét, teleményes-

sógtit. Nóeziiie e,i hrirl t{iiítését. a rnéltek ós irangyák társa-
rlalnrírt és tsoriálaitrs lnttnkásságát. }fincli trrlarjdonítsrrk,
Irogy rrzok az állat<ik is, mttryck rtcnr érik nreg utórlaik
élctre.kelfsút. gontloskodnak azokrraft jiiviijír(ít ? 

"A jövőbrl
Iátnak ? Nr:rn, tzek ae ösztönszerií cselr:hvések siiiksóg-
szcrűen íolyrrak a c{l ismerete nólkiil.
_ Az ij§u tiin sáó trgyanaz, mint a frarrcia ós nérnet instincl.,

a latilrbíll szárnrazik dls azt jrllenli, lrogy be]eoltott képcssóg.
&ztk a:d állattal, tle az embcrrel is velesztiletett tehctségek
ós a taji jellcgekeü hordják nragukon.

Varrrrqk azórl rnár az állatrrál ís olyan cselekvések"
tnelyck,ae egyéni fikaratot, hajle,rrrokat és jellemet fejezik
ki. Iizek magasabbrendűe)r az öszíönszerű 

-cselekvéseitnéI.

de az em.lrerrel ;zemben éppen ezek}ren iitközík ki az állatok
alacson;,atrb értelrnisóge. Ennek megvilágítására tegjob}r az
úgytreveaett seámoló lovak és kutyák példája. Be lehet
tanítani a magasabbrendű állatokat nind,enféle ügye*sógre,
nrég arra is, _hosy lábukkal kaparjanak minOaáitig, mtg
€gy titko§ jelet nenr kapnak a kaparás abbahag}ására;
tle számolni, lrni, olvasrri, beseélni, szóval embcrile§ gonclol-
kodni solrase iognak tu<lni az állatok.

},Iit tud tehát eg_v magasabbrenclű állat ? Tutt elöször
érzéki dolgokat közvetlenüt feifogni, azaz képzeteket alkotni.
Tud azutárr ezekből álta_lános fogalmakai is alkotni, pl.
a kutl'a nemcsak e&\- c§ontot ismér íel, hanem a csontiól
általában is van íogalml. kiiLlönben nem tudaa álmodni
es emlékeznl Tud az áUat ítélni és kötetkeztetni is. Itél.
mikor t,alamit használtratóoak vagy ha§znáIbatatlannak
tart- Kóv9*ezte_É például a majom, mikor a könnyű mogyo-ót vagy diót íöl sem töri, banem eldobja. van ú áilatriak
érzései és érzelmei szerint vágya, akarata is és eszerint,
cselekszik, P€Tsze, akik az embernél is tagadják a szabad
ax3atojl .alok hogy engedrrék me§ a saegén_1- állatnak czt
a fényűzést,

_ _ {íanlrság a trtdóstrk is, a nagyközönsóg is mind többet
foglalkozik az átlatok csoclás és titokzati§ belvilágával,Az állatnak, ntint az emb€rnél egyszerűbb lénynek'meg-
ismerésc, az emlrer tanulmányozásának is előfeitétete. de
az állatlólektan örrálló tudornány i;, rRelynek nrár történetc
van. Az állati télek rendklvül megdrriernli a tarrulnlányozást.

zckről a szép és órdernes tiolgokról nrég majd 
-beszéI-

getiink jövííre, rrcm tudonrányo§an, csak írg;- érdekesen,
lta a jó isterr megtart és rnegsegít bennünkit,

Most egyelőre boltlog vakációt kívánunk, Legytink
a.nyár folyanrán is váitozatlarrul érző és gyakortó-áttat-
véclők t .Iíl pihendst ós jó rnunkát ,l --Fodor 

Á.rpád.
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F{a.Íár*zernl€ a c§ erlsés zÍ' aÍl*-banr
Siker|rltvó6rr:}lanclilrávc.ntrcnrt\"eaes§e§elegyszerkapjameg.Kósiib}.riáttunkhimekeLis,sÍjténekelniis

a madirrni knzi. tlanJi ttg.r.nttis * t;seltoészi*.x'*^?iu."it n"irlÍ,"r. "ix,i," r,oJ-i,"'r'*osi]"i",''"r"i mindig fclt{Ínő

mintl cz(,nt{l_r,esen isIncri, 
.<tt 

,,*,r, ,n,,,tnfiii,ji :.;ffi-;i: i]:i,;;,.)arü"i " 
t*t.t*-ripot : 

ják csú''sára. villanyoszlo1tra'

Kércj,eztenr is r*jkiránttu,ásorr, miórt nem 
-*,itatja meg a t..iijr'-i.i.ie..l rrai"o:áit megkerdeztem Bandit' h'§y

Hi}f a cscrkészp§ii, ffiilo;iö ,"-,Tiiíii?,J"'§,o1 lxr,xT 
;'"':1il.fi-fi;; u Ííir"Tl?u "',tfi1,;',{fi§

""_;*:lit_r"*ii 
*t-;;il,§§"§li:;9,il,i"];í.üu i,.'li ..,r" ]":l,bj,:gi* elöttünk, rle ryár nem ezt figyeltem,

lárk a btrdai h*gyvüi.ir**-ina**r}ian r*g,ű"lrrr'ierületei n''*i^tui.* Ltolgok-kÖvetkeztek' Amint állunk' eg,§ze''*

tözé tartrrzit . lri*r*rr-in.ll,,* l*, 
"t 

i_,,rot "l"ilriir"ir"ri."i .,ra*i *",ra,b,sz,-élgetést"'"-Ü"gá't hallok' I{erdcnr Banrlit'

többet turltik ^ 
1".,r,j-i*iisnrerc[lrőI. ou'üiiíii, minclen *i'i'r"i "' '1e 'i cük i"t' r'oávl'e'zek előre' Hát a bokrokon

cserkészrrck itlerrók triiii,,i- },ark tr:rúii:re'n',ji".*nJi-iorrr, ru.áii'.syi ioztlebb rePumí'egY-ket -:,.l:T,l - tíz' még

matláríajlát tig;,etteri-nr.".q],iruten, t "ra] 
ir',r.r"r'err"^.ú tonr, iii' húsz-hu'zon'it'iii *iá"'^t"rtilltet" rnarlár volt

taktls nálunr<, a tiiüili,lio*-rt *n ktltör"o" ri*l§űr., 
"ürrá 

"ri. 
iri'*je " i.e'ügii't'i'"is itis*t'l volt a verébné'' Most

nálurrk kö}t, llt, 
" 

iriir"e 
'b-áiitir.o*i ,rer"i,i3íJ*",,],s",áo,ut, lnár l]andi is nragl,arázrrtt,

róseben téli,rentld§ -ai,rfirr, r*int o r,oor"rttorrii nrarlár, vagY ** Figl,elrt_ meg a legnagyobbat. a. csoportban, itt

mírs rnódon .."*,,.e',ill'u"'-;;i;i 
'r- 

*arH"i,iri,rr*",, r-.,irra"I nimual.iázTr< elóttiI.1ik, ^, 
eion,'\'"lami'cl hiscbb a veréb'

órkezii pászttlrnrarlá;,'i;; ;;;ii:'-ii t*tj" t,clr,,t nkar,kapni ;;i, F;iöü;ja, tarr";a es tiirka feketc, közrefogja a §zeme*

a Irtarlir'ilágr,;t, a'iiat!i'i'gi''z "r'lr''lr 
rig"'iui' xcll azr' t\ieg li"i'i'l;;;'potii, 'l r(lx"i"_'iÍk frllytatÓdik a toroktól a

aetárr rlobszou*r n,,,rli.rrii'u,.r,,rr., fogni,"rnatlarirkat nem i;;1;;;;;"'a }ába}ig.''.iioi r.-t"rainit a _hasa sárga' JÓl

tudok tgl.sz*,r" lrúol i,o^^*'n,"i,,,,,r,,ii,i.'tiiir"n 3.1 :uat9. ;"]§ii;},;ili:il l:1 il'rii"" in,na,ix, }rol a hátát látod,

sabbnig(lllr,xn,*g.,rc|.h'o,'u,,'.....;lt.gl.cÁlrerlát.tlira.isi.or.ujiu.at.Aháta.,.,li-.-.,ti.i.,iarka,szárnvaszilvakék'
bizalrrratlunok, lrarrilr,',,i,,piitrl"h, Flz"k rrtán-sz,onrbat estdre ;-;;"\,"; kis fchér ";i'-É;';'i:,,"r,eJ,pa,t 

ieggJ*akoribt)

kimeg.ürrk a ()s+rtltiszllarkllr ! .,,lliuili"'-';;;;;;i,.,'ii,,.,it,: két cgyjtorrna kis matlár

lii is nrcntiink. vasirrn*p !,{.g*e-l lrél órakor periig el- xrrtfil'-'ai " 
n.o,r..or.*t- 'r'r.i"t ir'.'.a"tex' a fehér pofa

itrrlultunk rrrarla,at nr,r"nl, nliiurllJ,ii t.aszaril:u'*,iö,iil'i*ue r.iirili'i*x*tu cslk,. a,*o'ioi i "'u'''i' át a tarkóig sötét

ertltisarkot rróztirk irreg, {lsr:rláliioz.atnu_ -riori'*-?r"i"u, "q ";;;.-H;";*; 
ráto.r,joi, hozelebb tnchetsz, tle Óvatosan;

sz.cttre tdttnrtt r"r*, ,r"ir*,?i,ri *.'gn,*gn",U",,^i,;1,:;;t'rírász,kát *o,i"t"*r*bb is, jott'"", 
- 
,s.':ix, }íost látor1 citrornsárga

a lt,gtöhb szúr}vt}H, rr"gii,:rli,;l,r.iir"ro n?i"ti"íorJigili.rtir. r,-?t,'i.er.}*rat e' *'.a'n'ai? ieher csíkkal' I-']z a kékcinke:

isbövenaka(lllek...,.it"tnarliriall.gy.;ó.,.szei.'ticzt;"#;.:i;i;;;iiasyar,u.''in.i.u,.'n't.,kiscbbtisa(lserkész.
a}re}yei. Megaittunx egl,ru.ti;oot,u*_el;a.t,r*1_.q*i1*1,,l; t,Ökü;-;iiÉani,"is u""á,-iree kisetrb az a rengeteg kis

i:tncii strr .iry,,,, l,*iöoi }ra}lcrtt.._n:,u*,}*i§l1,,ii íi*,tr"l#,dJ;i#'ir$ l!i1,'T,'}"*Ü:T"Tff-lit-l§
lr.gi,,,rr*,rr a fiilcllrrt, kóptt)t,n \olialn. t:!

lenl cleitrtc, hog5,trgr.lrtlri akar, tle tninlll§,.n*.Éi;;;ii;',,iut*l,ri u.rr.:ur'., llnivány.,or;is,'niia rózsaszínes fehér' iarka kózePe

a han6; gazrtájít l íis hrit kezr[tcrn *r.u.",,i_n,§u,inil',l"-rrn,ri i.rrllr". i.el.-'i;lr'e', Íi"'i',i','keskenY farka miatt rttdas'

mtgvigaszta lL azzaT.,hog...kót-lrár,,n,iryJi"ii.n"irür-"iei, 
-;;;;;,: Üj. i.i. ''a" ';"'i' ; ";';' 

NÍinrtezek a cinkcÍélrrk

már sokkal lülrlrtt 
'ogok 

tlszt,t,vct)tti, ."t ."i. "rá 
í.i tlét ftli. lji'.iliú^" i"ngukiron.'*e.]i"tt*"'r'cl talrilhatók, rle gYakran

iigycseblr leszek, *iii".-gg"l".A, eis!, aúit meglátt:rar. ;.:;;il;;;i nig}our, il!''"i"l'; tsaPa-t.rk}'a é-s eg-vÜtt iárják

az errlőszélcn ugráló barni.sfekr:,te .mact*i volt. trrrltanr, i'i'!1;;i-i!jn1''"i"1** egr:s fát alaPosan' megl'izsgálnak'

hogy rig(lf*rjta rcs"]*rngiu ,.rlr*"..rr.lrutem',:i }iandinaii azt, n'Üir,ala'litj3t a1 "',ioui 
n'*'r'}-lb elóstli rosaroktól az

hl)gy eZ a iatrtr,"gs)inii,n,o,r*. a !ck,e^ltriqJ n,i.io,,,, * tls hog}_ _"i?i, df a k(itel, g}u-n,i,rt.:,"lt. is, A (,§apat, már elszál_

. *_.=_
j: i,.;=

's',,:,..

Fekctcrito. (Turdu: merul* L,}

t{osszr 2,t cm. .,D3o"j:L-"r rr-Irlri" !rirrlF,ott

i;;;;i[ Iiivdló éneLet, i . l'lrtrlr t, 1i tr :rjlllnk
iii_Ií,i, r-r-;,n ia.zte: _n,-,,ar,,l}r _] :il:cll:k|ii:
Ós csirrákkrl é!, rlc B} umo]c,ol ]r ,i 1\,\r/, , "t,, ",'l1eók"nt -hJI' ,)t,/

A ,rHazai Madaraink"

§xáncine3*, (Farl* maior L,}

$il?iiiliti.iiilffi *:r';il:'ntl 
jlfiili

Kiadó- és Terjesztö,Yállalat kiadása,

Énckcr riló, (Turdur mullcur L,}

llo.:z,, ].] i=, ffóvid ,,"i_B;1,1; il3á."1tl",§s:
l,::.k-'i.',|'.f*i:" [§ti!,l,irÍ1,1**,"x""il 

" 
von "rei,;,;: : ' 

'= ..';iióber Éavábnn. Rovrrrok_knl, gilisz-
'"' , r;,r.Ji *-Üogyókkal táplálkozlk,

Uipest, Tavasz utce 87"
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:1 iátszóiér nrcli*tl r:lntenvr: iiü§y$tt szé1,, luvollrhang*
§z*r-ii rttatliilérrcket },rallottlrníi. .lir tlai{llig ktitlsgdil,rlrn, rrrig
vrtgiti l}a*di rrcv*f,ve }nrl§rn§tatl.a az eg3ik rnagas íenyii
1c5;t,r:tej*rr ;i rniivóxtl : sjtldres rigo voit. ,\-ag_von m§§a$an^
ntoz<iul*ilí}nu1 i'r}l" (l§&k itnnvit látlar"rl belii]e. hog3, * heg_r*e
lozstlássárg*, irnrri*. pet11,,tik*l.

. A |"lánl,il}roz frrifeld vt zctíí írton Banrli rncgáltt.
ilíosl irlehir,,ok nc}iegl tg1. szép trrailirrlajtát, ha nr*g van
eri,efcló, rnrrl. kezd :rrr:lcgctlni ;iz itiij és ilyenkor ez ri, ven-
dógiink nrár ritklll, lneg_v ha,rá, úszekra.

§lkczdett, íi.il.yülni valáir!i _iz,l|}irj,Iúl kicsit unalmas
rrr&d*irbarrgort, k<izbt:n f§},"-t§}- itarig utírrr egy-két rnáso11-ptfcig sziitt*tr_,l t.:rrtott,.Az i;i",,111 {üttyre lrajk válalz
{rkezot,t. §arrcli nto§t {|É{§r.t, ritkát,barr iütyiitL, Íelelgettltt
a §ra{lárnak, ame,ly cg5,rc kiize_rbbrö] válaszolt" }ícsi rnár
Banti,i. :l,etxi is liit.yiitt. nli3ii .irt-háronr lrell-ról Irrrila{.tam
hrrsottlli lrartgr;lcat"

*.-- §t}zz {.§ák íel rli!El:ri *_.itl ]

, 1l;lt cgí§z*l1 kt'izci r,:]a;nl ,_,i},an szrlpct láttalrr, tittgy
clr'i*eör azt itittrll. \,í,.ilir-] ,.,l.zetrr,Jlrit kir papagáj. "i*bbiirluegnéztern : ;t veriL,,:lt] lia:ní,lbb rnariár voit, legfeitii:itibh
v*}l gv§n_r.íiríi ilii,_,: .l.Ea,,t P§ hasa. Yastag csiire, szilrnya,
farb";i i:r .ft jc ir.,irj r :r:_el. lráia ír1olrnárry;r -^-- tnonrij{ itari,ti)
h*,trlr,ass:riit,kr,. j,l:. si: rl f arok közc!Sberr í;,llrrir. íi r:z ?

-''- f..z a rrti. ]aiászol; tgl,ik ktrlv*nct. ri si.lvi,'ltii, pirrik
\,§!l.,. Tniilt :,ltl:lál,;sart ismt:rik, .rlimplí.;1" 1:irr,rstreg5,ii, anrit
nézcl, a ilin:. n,l,_,giitte ü1 két-hárortr ntístóny, a bcgyük_
}ratnvassztrr]-:t. kissé ltékes" Amirrt li't{.ot!, könnyr:n bi:iiap-
hatotl. akár tpl,tucalot is tlragarl Jiiiré csőtiithetsz, ,lia
fütl,ülsz ni.kik: mo§L i§ lreten jiit,tek össztl, ha rnegszánr-
Ilijrr,l ii},r,i. _\íiskoI, it. próbátj Iüt\.üllli, csak vigr,úzi, t,ug..
sziinelt,kel tarts közlren, ktilörrberr biza].matT*t lcsz ós eIszálj,
}íosi nlcg egl lnadarat k*r*siirrk iit, aztáu meg},ünk továtlb :
nrár hallom is l

}íár ólr is lrallottarn, Jriszctt jóltttivűen nagyrrkat füt1,_
tJ-errtett egy zrinrtik, sz{lesl,áll{r, szilrtc }ráronlszfigatakú kis
rnatlár. A háta pala§zürke, hasa rozsdásl,őrtis : rövirl farka
tniatI látszik oll,a,n kurl,ánalr, Ez a nrarlár a csus_-Á.a, monrlja
Pl"9i ; egyetlou nadarunli. anel_v fejjel lcieté is gyorsan
]rú,szi\, a fakéreg lrasai]ásaiból húzza-ki a fórgekei,- r,ígan
kalapál &z ás{koJl erős, htissz{r }regycs csörével. -'

A bányán át]raladya ncm láttam §ernmit, {:§a}i ke]-
]enretlen. sirir itárrrgás§zerű harrgot lrallottam. }Janrii rlzt
nronclja, s:tlil,.óli. Felkapaszkotlvil a bán.v-.a xrr:llttt, tg,y
bokorban ilLrji;liiri kis ntallaral. lírti.urrlt, ,i h.át;l olajb*riilr

§üvóltö, (Pyrrhula rubicilta Pell,}
fÍossza l4,.i-_1:,i cm.,.Itíipp_hiipp-küptí. lrarl-
xon hivo8at- \a!Ek í9leB Oszirit triüszti iáttrntO.
Heg1 r,idéki erd,i\t+n költ. í]ór ncnl - husznnr.mcrt n termíjru3} ei.t ii ío{}.J§2tjá. 57.,l1rsigéí.ri

3 tÖ-i', n!, " : ,irrl, rlí k'erült.

A ,,Hazai Madaraink'.

r*ll; t,lrrlsl. Jrir-
teler:, sz*rrlllclfor"
tlult vtlent, tragt
lz*nióv*l kívírn_
csiarr nózctl- ránr
és tntlgnrttla!.ta
!,üzs(lilviirii§ be_
gyét, anririi!_ rre_
r.ét is kapl.a. A
bátor, birqlmas
kis rnatlárkát ott-
hagyva továbtl
mentünk a §crin§en, §zajkók kiabállak rrrirrrlcntt:ló, Akt-
reszt fiiló órve. fure:sa lrer:regií hangoí 1raliol,turrk. l]a}tdi
az1- rnonrlta, egy harkály doronrbnl lalilhol,, Nagy,nelrczr:n
sikerült észrevelrrrent. Banrli ugyrini§ so}tqscrn rnlrtat ujjjrl
madarat, lrqnenr halkan elmondja, hrll van.

--* Előtted, Ji-issó balra §an }tárütn repedczctt litlrgii
tajlgyfa, kiirülött_ük a bükkiik kérge sínra. A középtő tö}g.v
krlronájában vírn egy va§tag kop;rse íig. . .

*- Már látrrnr ! Nagy fekete-fehórtarka madár, fi fejrl
lrátrtl r,örtis.

-_- Az bizon_v l jliézrt. lrog_r,arr drrrtirrrllol, a párját hiyj;r
il;,,i:nkor tavasszal, Nag_l,-ort erő§ f§őre van, egy vóitonyali,l:
szirraz ágat üt" kal*,pál \.ele, a rez,§íí á.9on atl ilyen pergö
lrangot. A hín fej* hátui pir<ls, párjáé {ekete. 'l'iibb fajta
il_rcn tarka harkiil.r, él nálurrk, a legkistlbb akkora r,:lak"
mint a verób. §z, a}nit itt látsz, a nag!! íalí:{}pán{:.J , . ,

ha|iod ezt '|

-,- Yalami ma<:ska nyávrrglrai, ilyelr kescrvc§cn. IJ§ e.7

itt riagyott t<iabál l
** Nenr yplr:ska az, ámit, hallasz, iicskös. A. zöld harkály

,1étl*kel" így, ettii| a niadártól lclret hallani a ,,lilii-klü-kli]."
íornra lrarsálry nerietií harrgot is. Nagyon óvatrrs madár;
amitrt meglátia az errrlrert, rögtörr átkírseik a fatörzs másik
olrialára. Én nrost itt tnaratlok, te pedig kerüId nre§ &
nagy ti'lgyet és figyetj l

}.leg is kerültcm a tőlgyet, rneg i§ láttí\m c§y nagy
sárgászölrl madár$t, anrirrí; Jratqlmas csőrével a fa repedései-
ben trtrkált, rl* a lálranr alatt eltiirtitt eg1, száraz galy és
ii j}laí],ár íuresa }rrrllámos repiilóssel elszállt,

- Déleliittre tllég lesz, iicskös. T,assan fól tiz lesz,
icli:,i* lemlrlomba nrenni. Délrrtán inkább nrilrány fát. llokrtlt
iogok meglnutatni. l*gközei*bb JrerJig nr4icl azqkat e mada-
rakal .keressük rncg, anrriyeket rrehczebb megtátrri !

Qlurrkl. (§itta auropaea L.
Ilosszo t-1 cm, ,.szitt-szitt. tYett-tl.ett.. hanÉoÚ.hivogat. Müo<lvakban is fészkel: ezek n\ilá"*5'
ílgt'af,8al tnpasztja szükebbre. 'L'ejjel leielé istud ktlszni, Rovarohkal és olajos ma*..a*},at et.

Kiadó. és Terjesztő-Vállalat kiadása,

Na37 fakopáncr. (Dendrocopu* m*jo* L.}
Hossza 21 cm. l.őképrlen farontó rovarokkal él.
ts-é§zcküregét fák ltorhadd ré§zébD váIio. }:l.
haF},ott régi íószkei sok baszno-q nrarlár-nik :d-

nak szállást, l{asznát oz i§ uövsti.

Uipest, Tavasz utca 87.
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Kar:ortlk*ál rr;rg3, volt c §zoms:rfi$ítg, m"ert sz$premón3rü
*seni:etéjúlt, sael§ríik fdn3rr:: {]irrrmska kijtlent_*tle, irogy
§lt]gr.rnt& sziilei leíik heljidkát, a ks§l§n{:e lettjóL- az ónijkiis
art.t ai g5,ámkotlils1., l;t cttk prac}.iplrr{ont, írmit a*yukáj*.
neru slrjrt/rlt |,lilt" ;rriki;l lialtrrrlozíis*i}r<}l kósiin tórt, hazsr_
Kalantir-lzás ? }!i ep:',} .\ sz,qlttsr-ót!ók néhíin,1, íája, kerllóse,
miket íj inár úg5, tstt,ici,i. akiir ll t,envr:rót- ílk&rí}ilr §rürrclafii
a róesaszínÜ talpatskáit. í_-igril srtri igen al;adt l}lt§k;rrró§re.
hát, elhat-ározta, irogl- r:lrlregr- lto-s;zú talrulirrány*trt *
világba s önátlósíija nt:rgliL. tnert. ó ,.eg,vlliisé8". Anl,ui.ája
lálva, hog3,, rrem haszrrá} * nlaraszt:iltls. eicsuk]ó hango,r-r
ínonclt a :

-. Kerüld a yizet, érles gl,öng3,virá8o,]r, niert 3z nt,llt
valú a rni ilenres fajunknak, fileg óvakodjál ősi elienségúnk-
töt" a kutyátói !

** §it féits te úngefii, anyukám. nem íogok rátok
íjzésyent hozni" azlán rnajtl kaparászok levelet is eg.r--eg}-
fínr,lntírb} }rtliyrót.

Nag;, kenrlőiatrogtalás ds könnyek közt. történt meg ír
húcsítr:k§dás. ll,Islrt, nrenrlegélt lrarálunk, táq,sait elkerülte.
,S ha egy-egy krrtya feltűnt lőlávoltran, akadt nrindig valarni
fe<lez4k a f* letején. l{tieben }rrog i§ pilrent,, ha szdp hel3,et
lát,ctt, a hasznost a ke}l*nt§ssel egyeztetve össze, cgérleshez
ki'Lre ii<iiilésót,

-,- A tíirelext rórsát terern -*. morfcndírozott, .* rrte6:yek
Pestre. nteguntarn a fajut.

§gyszer c§ak üdaér álat az újpesti szigethee s ijtdten
nézi a vittet.

,** }{*j, ile csinos rg;r cica rragyr §T$re elvisrlek lraza !

.* szól rá egy (iú, rlc Cirmos nelrt engedte megfogni rr.agát,
hanem zavarában és ijetttóber. gyors bakugrásokk;rl loholt
át a hídon s rrtáris a Yizitelephez ért"

E§ósz ottlron{rsan Érii Dagát a cs,jnakbalr

lRMo§ FELCSAP*TT
vlzl CSERK§SZNÉK
lRTA És FÉN-{EpEzTE; BE.DY D§NE§

- 
P1-15gn1,.s j,i l;,;,_,l_ i,..r lrltik __* köszönt iliedet_

mesen. 
- 

itt l,aEt, i.. i;.,. . i ,-,

- 
Szervusz cil.a i-,3jt;\ . i,:9;,j i'tl vízícserkésznek ! -*,

örvendeztek a fiúk s n;indegr:r r,;-illtsítÉcsan megrázta
Cirmos kis puha pracliját.

--- Igen, vízicserkész leszek, de ez a s,lt, l:,iz valaliog1,
nem teiszik nekem, meg éhes is vagr-r_lk,

Rögtön keriiit jó fatat, Cir:nos bicskájir iit§\,él:e sajl
és sza]árrlihéj atnkjában.

-- }ie fólj izé l },Itlgy is hívnak ?
--* Cirm,tisnak, a l{acor-es;rládt,ól.
** },{e léIj Cirnrtlsli:án$i *" nyugtatták a fiúk. _. nrert

g nraes,ka nenr lral a yízbe,
--,- lr{errr ? Hogy lehel az í
--- ]l{er,t * rrlacska a l)unában is ntacska és nenr hal . " "

Jót nevetett errc cirntos ós rnost, már lrátran liötélnek
ál}t. ;1 sok simogatírs kezes báránnyá, illetve keees rrraeskár,ál,
t*íti, {_:ir!}1ost, igen olthon érezte rrragát. a tlsónakon s hogy
csap,:rttrrgi uril,oltát rrregrntrlassa. es}, vlzieserkdsz sapkát is
klsajátitott l:ragának, tnajd hol itt-, lrrrl ott szernlétödiitl,
ie-leúlt. De azerl állandóan résen voit-. {Jgy beleólte llrását,
vizicserkész mivojtába. minlha világéletében nrást se t*tí
roina. Szetnét ]e-lecsukva, már-rnár szövögette lerveit rt
r_,sapaiban leendő szerepiése fclől. §gy ízb*n rrreg is suólí_
totta a parancsrrokot, :

- Dini bá', kéren tessdk elrr,n<lelni, hcrgy rr clsajkákai
ezentúl ne nicssák ki. lirerl dlr pici piros nyelvccskó*lmel
tisztára íogonr kin_valni.

Dini bá'nenr akarta kerlvéi szegni s ezórt íg;,válaszo}t:.- _Tó-jó, Cirnos ptjjtás. az inditványt még rnajd meg*
íootclás tárgl-ává teszetn. addig pertig az iktatóba helyeaetn.

-- Iktató? fli az? Ahá j }Iár tudom l * lelkendezett
Cirnros -'-. a pecsenyét a tátból eliktatni. Eet a í§unkát
tcssék rám bizni ! f}e jó helyre kerültem, iiyen hivatal }rell
nekern.

:\hogy így tervezgetett, ábrándczrtt, i§), niní, egy bor-
zasztó r{rn t űnik f *} a lírthatáron. 1VIí ehhea kópest, a Duna ? !

Cirmos óvirtosan rnonekülni akart. Első pracliját már a
csónalc peremére tetteo de nern ntert még a távozás hímes
mezejére lépni, rrrert a rónr ugatv* közeleg. Cigárry ez, a
'lelep köaszgf€l€tben álló farkaskrrtyája, aki igen szelíd,
de mégse lehet róia azt állííani, hogy * légyneli se vót,
rrrert ó;l esak a legyeket kapdossa el. Iiles §zimatja nte§-

"§,ffi
n, 

-,;

}i6y borzasztó rém i 3 t,j_
gány leltúnik a láthatáron]

pg;* r izicsq^kélzlrápk*l. i§
kisajáiitott ms8ának.

már a r:sóí&k í}sfünrére t8ttc,
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l.elugrik ír §§óniik orrílrrr, hiiiili lnei,göftiíti . . ,

érezte, hogy macska yan a krlzelben s a n*gyob}r tekintóly,
végett fellette vízicserktl,sz sapkáját {s nyakktndőjét, (('}

is csapaltag,i Hog: te};intÉll-eseb}i lr:6gvtn, rti}tiigií, ká.r-
örvendő ábrázattal oit telen a csónaknál,

**- HáL te hug3- nrertél idejiinni? !? 'l'e potok l --
rivalt rá Cirtnosra. - - \-igl,ázz, irrcrt, }_rck*plak l

** Potok az r_ire€ap . . .

De ki se tudta mondalli Cirrtrr:s, lralii, belsű rok*gás
Temegtette meg kis szivét. Tltlugrik ir ü§Ónak orrára, hátát
nteggörbíti,_ }lenekü}ni . . . rnenekiilni . . . -*- reruegi. --- rlt hovir?
Merre? }lögőtte €s oldalí, víz, előtte a lrarettir, tlroi áttáz
ellensége. Cigán1-. csak az alkalorrrra l*s. Itt har*ászati
visszavonu]ás válik szükségessé. :\ htiyzet kinrrs, íeszült.
yégre itt az a_lkalmas pillanat. cigány lógy után kap ds
,Cirmoska rnár csak voltn nincs . . " Hegugrott, oly' s§í}r§an.
hogy eg5, pillanat hozzá képest semtni.

* Jai nekem, csa}r mÉgegyszer otthon }ehetnók anyu-
kámnál ! -- kesereg szornort1 képpel, lil*tögélve egy nrezón.

árván, ellrag.vat"va-,.FItz,it,
csak lr*r.a, l{acor rnamáók
iilelő lrarjai liiizé."

{,irrnos végr* rfiegórk*-
zetL a* at.yai hárba- ahoí
vi§ Jakr,}r$á.val iinnepti|,lúlr
,ne§ {L ,"iók*zló fiú" lrrrea-
térósrit.. Vtllt t:gérpecsen.ye,
<Ie rr kon3,hábill is cltúnl ki-
iiirkósz}ret*tlen nródan egy
fél *sirke. {í(erülni kell hol*
nap a szakácsnőt.i l{ós tán-
coií is a díszes társaság, Cir-
rn*s pedig úrí becsiiletsnavára
rtregfogaelta, hogy tölibé nern
hag_vja ott, szüleit. {lsak &
q:serkószdletet- sajnálja. de el.:
lratároz_ta, hogy megalakítja
a ,,I\II.{U" csapatot . . .

jl{s&f küitri . . " Ifiorlnkülrri, I)ú m*rre ?

-*, {"lsak má§ s§y§zgP otthún le,
lrr:Inék i -- hdierc!í szomoru kép.

pel a mczón,

I(()R§zEIrŰ TERY A §§§t§il(É§tr-
rcö§yyTÁnÁrc Kx§GÉsnnr*;nÉmn l

(Fol,vtatá*.)

€} Kiscserkészcsapatok könyvtárá.
üan az A) csoportban íelsoroltakon

kívül megvan :

_F'arlraskölgkdl, kőnytt .."....,.., 
') 

1.,,
tr'arka§I$Iaök próbdk . .... P -.,8&1JscrkósmpródkörlyD,. ..... P 1.1O
I{.ís|íít és ű csclk*:eí .,., P 1,48
Cserkésraqsródvezető,,. .... P -,36.I(lscser&lsre& jt)tékosköngft ....... P l,--
Maggar zúszló é^; úmer....^..... P ---.8a

P §.5€

D) Öregcserkészcsapatok könyw-
tárában az A} csoportban felsoro|-

takon kívül megvan:
Rovercserkésrtí ,,. ",. ...,. -P ---.30
,Öregcserkészet űtiuin. ...,. í} S.__
Balrlogu!ús ösvéngeín (Baden Powcll) P ,L,*"
}'i;icseri,.s:el ...., P 1.20

CserÁ,es:s:ellerri a ui.zen .., "P.*"*,5ü
Regós kóte ,...,.:3*:9q

l} l}.ű0
}- íatal } I ag g a r s úg éu I a ly amaí, lche!ő -

leg bekólre leg1, évfolyarn elófize-
tési ára P 9.i0].

Ajánlatos, hogy_mindon c§erkó§u.
könyvtárbarr ezek is me§legyen§k :

Magyar |iú s:ar,al,i&ani/t,? . ... .... "tr] {r.----

"íIarangi lris:ltj c,crsti , , ". .P 2..,,.
Nézem az ega{ {nótá.Li . ... P *-.0rr

\!it{zi, fu:tlek (l|beszélések; P -.€o
Rabínzon lnoÁ,lji irtgárr},) .,,, - . . J' 1,:rS
?sgehoiooíballisfriA, tregdll1,; ...... P l,---
|'ité:ségi érent (regérigl ,,..,..... P 1.-
Iloöln-ton Cru:ue I II. kóte! .q,!ü! P -.ffiKül;:;l,.í:rdba i,1, iü:tl,..., P -.r0-§:ind,:,.o},:i ,.... P-.§0
Áuióa4s r'rs:.ri,r isziodarab;,..,.. P -.90Dugó Dani -{.ngliában (szindarab) P 

-.'aOEeíört a csapd,iban t'színdarab) .. , P -.S0}ía|ekiag lrdse (szindarab) ...,,". P ._"e0
§. O. S. (szírrdarab) ..... F *.9$
Long ue oal i csonkakereszt (szindaratr) P "*.5a}
7. nadrág (színdarab) . ,. " JD -._-.a0
Boóz meze!én (színdarab} P --.80
Edő mellclt nem ió lakni {szlndarab) P *-.Pl}
Mesélnek a kulisszák(színdarab) .. P 1.n*
Ggermeknapl{tí ."... ...." P -.24Rám hallgass és nem leszít közleke-

désí baleseI áldozaí.a
Cserkésrfelatlatak
Csef*nrrek rornldsa {regény) , .. ",.
A,z unber }rarcol {regóny) , . .. . . .
íIasad. {l lrajnal (regény) ..,,,.. .

Ősök $röksíge (regóny)
I"orron.gó Jcllcek (regény) . . ",. ,. ..
.4.íis/ta (r:egérry) .,. :.,
tlsraki húség {regórry)
.I}zsungeí küngul
§gészséges éle.t,""
Hlső segéIgnguitds eietnei
Jó munkál
ü se rk és z {lían .A ng tiáb tltt
Lengyeltöldön,
lieszámolrj a IU'. t,itúgiamboreeról
A csodastaruas lamboreeja
J arttbo rce kii!ö nl egesség ek

b{ttplltlr e.le,*&l;: a,Jü:nborectt .,,.
G riíl{: l !í i j ambor ee- ai b um
X,Iesllltek a bingol: isersek) ,.....
Sls;+rl .

Kerik r,ú rt,:á:
Repi.llá
Láa,L,ideiem
Dtlhing:óI1' tTrjth Tiharnéri .,...
§e iggóí,' 1Tóth Tibaméri . . ...,
Ktméng parancs (Koszterszitz**

JJ *_.ll0
P :}.§ü
.l, t,-__
P t".,
,P t.-
P l,_.
P ,-.;}0
p t.*-_p I._--

}íarczell) ,,.. ., P §.-" -

Élet múvészete (F'oerster} ;J ---..* "

ÉIet {s ieí,íem {Foerster) ". P *.-.
|'ízrendészetí ismeretek ... P -*"4$
Csónakgk lmzetése és iaultása . ,,... i} --"S0
T'érképck (különiéle) ..... P.-"
Bitrkrspiele "..,.. P S.S$

A felsorolt kön_l,vek

megrendelhetók

a pénz előzetes bekfildésevel a Cserkdsz-
szövetsé§ Gazdasági Hivatalában : Budapest,
V., Nagy §árrdor u. S. Az összeget vagy
posta rrtalv/tnyon, yag jv a,, i..ía gyar Cserkósz"
S1.4gS. sz, csekklapján lizessük be. §gyes
körryvek megronrlelésénél portírdljra a kön,yv
írrárr kiv§l további ?0 íiltdrt k{ildJünk bt,
3.--- P-n telfili rendelósuél pertóilíjat nen
kelt külön liüldenl.

KEDV§ZMÉruv !
}lindazoknak, akik június l§-ig egy-egy

í.§Opörí valameuttyi könyvót, ípl, C. csopori:.
§. *so;;ort, stb.i rrregvásárolják. a ieljes
árból 9ü!u, esoportengedntónyt ad a Kiadó-
hivalai ds a pcrri,tii -.em számltja fel.
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PomBás madárlevel*zö|apok je]eniek tíe3.
&1ull|libl néhányat kijziúnk. A szingket
azilnhan nem tudjrrk visszaadni, Ezr csak az
láthatja, aki darabját lü iillérért megrendeli
:l ,,Llazai Madartink" Kiadrj és Tenyésztó
Yállalattói (Újpest,'l'3v§§z-ulca 87,) A sn-
roz3t 3{} !aphól áil,

Ü! rendelet az lskolai laültetések érdeké.
bsn. A iö]drnűvelésügyi nriniszler ítr mult
évi nor.ember hóban átírt e vall6s_ és kÖz-
crktatásúgyi miniszlgrhcz, hr:§y az !93?l33,
tanévben elért eredményekre va!ó filayelem-
ntcl tz- iskoiai iaültetéseket a jóvöben rnéc
ilrk()zottlbL} rnértéltberr kívánja tíirnosalni.
Litasította a, ii§§?e§ alójir rendelt hgttisá*o-
kat, holt:- az isktrlai iásítísokat ellenőrizzé,k
és stxítsék *1ö. A vallás- é§ kőzüktatásü§},i
miniszter rir errijt 68.996/1935. Vl. sz, alatt
ezévi március 1l-én *rte§ített§ a7. összes
ianüsyi hatl)sásokat és Telkérte az egyházi
itihaiiisagOkltt i*, hosy hason!ó módon íntéz,
kertjerrek, Ez a rendclet nyilvánvalil hiva-
talos eli§.rngró§e annak, mily has:rnos mun-
kát véíazü§k évenkónt az iskolik állat- És
,nóvónyvódelmi ielentéseinek clr§zágtls íel-
dolgozásával és 

^2 
ererlmény*k szálrrszerű

,kilnulxtásável.
Madarak óg lák naptára való szlnruüvek.

lllatlarak és fák napjirra alkalmas sl.íttrnűvek
kaphatlik a Szent I§tvitil 'fársuletnál (Buda-
pest, VIíl, Szentkirályi-utca 2E.) és pedig lr
következók: [lencs: Miröt bes:róinek az ál-
l&tok. 4 kis színmű | peng{i 5§ ijtlér, t{.ljo§
kidolrllzuit müsor l p9ng$ ?ü tillór, B;rlrtl_
esal, J., Kozák, Sngár tr},t §zabó Mária Re-
rnigue színmúvel 1*t p*ngij, Fáy A. kéi
saínmíive !eánykák számára ,5{l*-§0 iiliét"

A Magyar §serkészszövetség állatvódelml
il|úsági oályázata. Ebben l fettévlrcn i: si-
k*rr:s volt ii!úsá§i pályázatunk, melyet íl
§yermeknaptárban, Magyar Cserkészben és
a íanügyi lapokban hirrj.ettünk, biit olyan
sok pályamíi nem §rkezett be, mint mírskor.
Ez a pályázat a Oyerrreknaptártran a 14.
voli. lLz alkalommal tizenkcttdü ktptak
kónyvjutalmaí ós pedig:r köv*tkezők: Bn-
insz Dezső, a budapesti Köic§cy F'erenc áll"
reálsimnázium Vll, osztályos tanulfija, Ke-
resztényi József, a budapesti §zent §enedek
reálsimnázium Vl. rrsztályos trnulója, .'l't'ltlt
Zsuzsa. - a budapesti .l\1ária '[erézia állami
Ieány*imnázium I. osztályos tanulírja. Szabó
Anna. a helvéciai Ii. sz. gazd. tovíbbképző
iskrrla lI. éves növendéke, Kurtz Ann;i, §zi-
dor Mnrgit, llalász §aro]ta, Vár! Nag:r Er-
zsébet. Papp Mária és Jlluzsay Nargit, a
kisvárdai r, k. elemi iskola lV. osztály"o§
tanulói, ,Kovács Tibor, a fiilrakeIes7,tIli f ,

k, elemi iskola tanulílja és 'I'óth Mimikt, a
rákosszentmilrályi központi elemi iskoia l.
oszt. tanulója. Ezek közül a legjobbat, Ba-
jusz f)ezső dolgozatát közöliük is ]apunk-
ban,

Az Országos lllagyar A.lkoholellenes Egye-
sület ifjúsiigi pályázatára a Mag1,;1p Q591-
készszövetsé& 8,iutalclmkönyvet adoínányo-
zrrtt, A legjobb dolsozatnt Kiss lstvír* e§ri
tanitónövendék küldte tre.

illadarak és íák lar|áre. A L§vente la,p
patlyázaián jutalmat nyert Mézes Jánrls
szép költeménye , meiyet ,,A te rmészet ls-
ten temploma" címen a madarak és Íík nap-jára írt. Az ünnepélyen §zaválntfa ajánljrrk,
meglelent a Levente idei 5. számáhan. Yan-
lak még ott az anyák napjára, hösók nap-
:á:a és más ünnepélyes alkalomra készült
-lá]!,arr-ertes szavalnivalók is.

§ápoly környékén 8000 én*klö madarat
eresztettek szabadon n madárlogók kalttkát.'bóL Tóbb liCalról jelentgtték, hrr§y Olaszor-
szágban a rehéz gazdasí§i helyzetr9 való
}iivatkozássai ieliüggesztették Mussolini rna-
dárvédelmi rörr,én§ét és újra me§engedték a'hasznos énekló madarak elfosásír. Exze|
szemben ápril!s végén közlik a lapok. hogy
a nápolyi rendórség nagy nyomozá§t indltoti
a madáriogók elien. szabadon ere§ztette a
kalitkákban talált 8&]o madarat és szisorílan
,mecbüntette az orvmadarászokat.

Eteven állatok s klratatokbrtr. A bécsi ál-
latvédö esyesület ielhivta a íigyelmet aría.
hoxy különösen húsyétkot kis nyulakat, pihés
csibé,ket, ,újévkor pedis kis malacokai és
más állatokat szoktak a kirakatba tenni. ott

azr:k szúk és bide* heil,ti: szirvednek és e[
is písztulhatnak anyju!l rlélkill, }1ásik brrr-
zasztó állatkínzís az.'llilti- :Jkáknak 1evág-
ják a hátu]sti iábait írr:<l,a.zijs céljára, a
mescsonkít()tt állatokat pedii c!eyenen visz-
szadobjiik, a vízb*. A halakat pedig a hal-
árusok elbtldítás nólküi, elever.en pikkelye-
zik le. Ezoket gz állatkínzók:t je]entették íel
a szetnianuk,

Xutyaversenyek Londonban. A kurr,ák ;rrtii-
versenyeihez csalétküi cddig villannv,e! haj-
tott rryr1l-alakot hasznáit*k. fla után íü!üiiak
a versenykutyák, Lljabhan egy }ondt,n: ci:-
huszhan nern nyíri. lianem kolbíszío;r:riii
hasrláltek erre a célra. A ílysrte§ kLlya aJ-
trtán kap is egy kolbriszt juta}:mul, Mtit 'Fet

páíira oszl§ti a liözönség, ít. nr, nyúipártra
és kolbászpártra. A kuty-ave ísenyek, mini a

ióversenvek csitk á}latkinzá.srl és az embcri
szenvedélyek íelkorbácsoiáslrra vez-etnek és
azért nem kíván3tOsak.

A bikavtadalok §panylrlorszá§ban kissó
hlittérbe szorulnak ir labdarúgár iriinti {r-
deklőtlés eliitt, de déli ["raneiaországb.ln és
Portusíliúbí!n nrég nrindig igen né!;szerüek,
A urult óvlren 268 bikaviadalt tarto'.!nk i.2
l934. évi 285-iel szemben. A torreír<lorokat a

megöit bikirk szárna szerint os7l,i|r,c?.,z.ák. 
^lelső két torreádor ó4 bikát ölt meg l935-ben,

,fz a csúí rlépszr;kás nag!,ban hazzájáru" az
erkölcsök e!vadulásálrtle ós a nép kegyctlen-
sóxónek kiiejlödds4hez.

MAGYAR GYÁRTF|Áxvt
Mivel etessük a házlnyulat? Téves az a

néze:. hogy a házinyúínak lesjobb a saláia,
káposzta és kel, ezektól hasmenést kap. Nem
jó a ha§yma sem. A házinyúl legfóbb táplá-
léka a széna. Jó a íiatal vetés, a tarlórépa,
a mutok és a répa levele, Megeszi a gyü-
mölcs{ák ievelét is a barack- és mandulalcvél
kivételével. A fiszeres növények levelétől,
minók a kapor ós kómény, izletes lesz a
nyulak húsa. A zöld takarmányt etetés elótt
1-*2 órái§ fonnyasztani kell. Jó errnivaló a
nyúlrrak mindenféle syökór és grrmó is, de
legjobban szereti a csicsókái, ennek minden
részét. A zab, árpa, tengeri ós lenrna§ a
nyúl száraz takarmánya, dc sokat neln §za-
barl neki ebből adni, §z,eretik trté§ a darával
és korpával kevert burgonyát és répát is, a
s;záraz keny{rhulladékot ós a leíölözött tel'et
darával, A takarmányok változtatása mindi*
íokozatos legyen, ne járjrrn emészté§i zava-
rokkal, zöldtakarmány mellett nem oly szük_
sóses az ivóvíz, mini a srítaz tápláléknál,
A nyulakat napjában 2*3-§zor pontos idő-
ben etessük, §ste íestöbbet adjunk nekik.
IJjabban Audrassovich Géza és Bessenyey
lstván írt könyveket 2 házinyúl tenyésr.tésé-
löl.

Mtdarak lestése. Mexikóban oly ü§yesen
iestik a ,madárkereskedők a madarakat, hog},
már ornitheilóg§sokai is becsaptak veie úgy.
hosy új fajtáknak nyilvánították a festett
rréldányokat. A vörös bíbornok madárra pom-
pás sálga diszltményekei i€§tetiek. Legrijai>
ban egy német tudós lerántotta a leplet az
üzelmekről 'ós e'lárulta a ies!és módjának ls
a tiikát.

A szodéla-oémetek eszik a kltya- és
ma§§kahú§t. { Rei.h,JnbÉr§er Zeiluns hírúi
adja, hogy Ró;h!itz l,id§kén eljárást indítot-
tak nzok el]ea. ekik rnR,edély nélkül vágnak
le kutyákat és maiskikat és ezáltal elómoz-
dír!ák a kutyák És nracsák ellopását és el-
ker.ülik az állatrlk és a húsok egészségügyi
vizsgálatát. lloty eszik a kutyák és macskák
hiisái, í}át e§észen ierntésaetesnek és álta-
linotIrrk tartják.

A §zegedl Átletbefátok köre állatvédó tör-
vén_v ielvezetét nyujtotri ;it Preszly tIernér
i}jarntitkárnak. Az új egyesülel tervbevette
illlatotthon és uyógyintézet iéie§íté§ét, a kB-
zónsér ie!uilígo§itá§át elóadások, röpiratrrk,
hirdetij táb]ák iiltal és állatvédő rendőrök ju-
taimazását.

Oúzálarc a tehenek€n, páncéllng a rendőr.
kutyákon.4, qnqrrl alsóházban e ]radigázok
elleni védekezés tártr:;alásakor es:l kópviselö
lclvetetis azt aL es?,rnér-, hogy nemcsak az
embgrekre" hanem az állatokra is tegyenek
gázvcszély idején *ázá]arcot, íJl. a tehenekre.
Ez az indítvány nag}, derültséset kettett, pe,
di§ r:em is olyan nevetséges dolog hasznos
háziáílatainknak a szenvedésektii! és pusztu-
tástól való rnegóvása. csikácóban mo§t már
vékr.iny páncélrutrával védik meg a rendór,
kutyákat a késsztirások és iövések ellen.
Rég1 állatvédő lapokban láthatunk szalma-
kalapot a 1ovak iejórr, hogy a napszúrástól
megóv je óket. Némelyek gyűlöiettel nézik :t
kutyák<>n a takarót. pedig a szobai leve§ó,
höZ szokott, lenylrt kutyákat is m€g kell vó-
deni a faxy és eső ellen, ha kiviszik iiket a

levegijre télen. A lovakat is !e keli takarni.
ha megáilnak az utcán.

tlollandiában me8illtották a kutyáknak te,
berhrilzásra basználátát A hollandiai állatvddó
e§yesületek követelésdre végre mes§züntette
a" hollan<l korrrtány a ,kutyáknak kocsihx fo-
gásat, nz valóban állatvédelmi intézkedés,
mert a kutya §zervezete nem alkalmps az
i§avonásra és hosszas állandó iutásra"

Kutya- uacska- és vadvéd§lgn. Á íí}üí1-
cheni állalvédó egyesület íelhívja a kutya-
és nracskatulajdonOsokat, hosy riviák állatai-
kat az erdöhlrt, mezókrg vaki kirándulások-
tó1, rnett ez teljes elvadulásra vezei. A sza-
badt;n kriszlrió kutya és magska a vadakai €s
madarailat !tlsztitjíi és :ildozatul e§hetik a
vadíszt:k puskájának. mert jog8al lelöhetík
e ladrr,:ó ájlatokrt.

A magyar nemzeti kutyaíaiták 
'altatellcsé.nek leirása. ll1, címen könyvet adott ki a

S{agyar Ebtenyésztók Országos Egyesüleie
(Vltl., Rákóczi-út 29.) és az| öt Ryelven
megküldötte a világ összes rokone!íyesüle-
teinek, hogv a magyar kuiyák fajtajellesét
megóvja és biztosítsa, ,hrrgy annak megyar-
ságái el ne sikkasszák. A könyvben saak-
szerii tudományos §zöveg és művészi képek
vannak.

Az ausztrlát állatvéild egyesület és az is. -
ksl4k. Az ausztriai állatvédó esyesiileí tolyó-
iratának, í)as 'l'ierma§azin-nak lesutóbbi,száma gyönyörü képekkel jelent meg. E ké.
pek az egész o'ldalt betöltik, íényképek után
kószültek és arra valók, hogy rámába iéve
iSkOlákban vagy' 8§:errnekszobákban szemléi-
te§§e é§ az állatok jIá;l1] §zeretet felkelié-
sóre szolgiljanak, A címiapon egy gyerrnek
házinyulakkal íátszik. eE1, másik lészket áb-
rázo! anyamadárra] ér ijkákka!, a harmadi-
kon csikót. rnajd ci:il. azután lovat látunk
§zeretó kocsisál,ai, :, lr,lmsöi madárszigetet.
végre a heted]k k€pe: egy kissyermeket ci-
cival. Van még .: j,:zetben l2 kisebb kép i§.
Yan az e*§,esiie::ek vetíté§re alkalmas kép-
l{yüjteménl,e. =e]},et ingyen ad kölcsön is-
koláknak maE!,arázó szöveg§el. Van állat.
védó nap;ála :s. Ezenkívül me§szerveate és
világsze::e :c:jeszti a Kékkereszt nevű ésjeivényú ii:ísási állaivédő egyesü|etet (Ju-
gend-!lla,jkreiz). Kár, hogy a réci o§?trák
áiiat,*édíregyesülettel. a Wiener Tierschutz_
ve:g:nnei ez az egyesület hadilábon áll. Aae;l,eiilet ú. n. tarka e§tét rendezett, rnely-:ek rn,jsorán egy ifjftsási csoport i§ §zere-
le]l. A külióldi rovat hlreket ad az albániai.
::áiiai. iomániai állatvédő e§yesületekről éra .{a8§,ar Cserkészszövetsét{ állatvédő bi-
ztttsá3ának,működéseiról, Mindezekkel szo-lcs összeköttgtésben müködik az ausztria;
e§yesület.
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m*ffiruffitfi*fi

9. Ge€ely Sánd.;r í9.
c§apa tb€li csct kés2- ?rllt
É\ l0. _lr§chilÉr (iull!,
2{tt,csapatbeli cseriid,rz.
, / U pon[§z:iillmal_
_ .\ 15-18 Ér.es irt.r-}iPyf& kate{órili iábd nJ9 versenr-zű kijiiil:l. Xs.aysser Bél:llí4 csilIrfltbtlí csf.-
lsz 870 pontti!I. 2-tóts Gábor 2{l2. (.!1_
l]qtbeli cs.-rt{(isz' §ai,
ó. _Llclrttnanll 1,§tt.nn
/D J. G\alxiI lxIl cs]r-
kész 8l {}. .í. Str.rbin_
szky ZolLirl ;il}. c§á-parlxli cxrLsz 790.5. Iirtelmm Gvula
]2i. cvpatbclí Ósr.r_
kesz i6t). 6. Venls§
I;irzlo 154. csapatbc|i
c*r\i§z 76o. 7. (inirz
ilil 23i- isana1lleli

cserkósz 7i}1} es ir 12-ikGácsi Intrt: 2jl?" c*r_pntlloli c§{.rkds:, ??(}

SÉrrelor 2,1$, c§itlrltt
78t). 8. So<is ljtcrirér

ffi/ ffiLilli;
ilonttul l"tt- -. -r";; j a ft:lrr(ltl, \,íIrb(,l viir(;§ .\,(rst,J,tjtlintk l szátnlr. Hlr cettkti
;:il-u,*"'_:;tlsg] i 

cgYn]á§ rrtclló llsszíik, 20{i,OÖt[ kilométei liosszt íónáiri
zl|l: | "PT1^:x]_:1l.r.1, 1lrlö. .le}reltn*. tq{tlgni ;- iölttgb;ü;ilA vörösr,úis,,íl.k. lrz, ..l('t fclita;lá;l;;il ;;';B;'lffi;"nek lcgíon,tosabli " 

lt, te iei,,*n-r]"*-í' 
-* 

?ii.iiron... i tck í a rr li _
la§.., €l)s{)gl)(.I} ,till,Lása 

te hát c§l,ik l.gfcntosabb "+t.,tt *iho.i.
_,Az ür"omaltine az,. t kr:iiit,ntdlL iiperO, ;*;id;i;renrlszeres élyezele előscgíti a vO.,;ii,*ii;i# iliilÍí-§ségét,_ szll porítja szrimuklit.
Vérszcgényekcl- gyerrgékct O v o rna lt i rr c g_yors;it!t:ripraállit.'

ii{; ;ii]tl"Í!3'rÍ;.i't3i,,'.lfilrlil';;;ll,tl ír,lszcrckisi. ittr:tvc }rrsználati tárgf,\-cl jutrtlln;rz.
pctli,{ i3ri-iri;ii.;i. "-' '"" ,u,fll|. 

illuruo irzí, sorrení]bpn ;ii;€uÉ -nijl;;;;_

-{ r,scrkószet ftt(l,lclLll túlft(){:ltúirlük iljíill,, _\.cserlió§z.kcriiict céllöVóveFJTIryól_ dP. Hilr-(Í{i!'d, lllctr. rrlorruirlvr .1gr\-1',i;--iiÁ:r,iíü,, slin_vi .r,rise? "i"i:irririti'oiiiii" 
sz{"'..ztfr meg,nlllldcn joblr írrhilulrrI'clert r:.ne-rIl.z.?'r,,,ii,ö" iiiJtrn .nnnt tt,íolyrlsrit vezctte"

§W;

Térszíni íormák
_ Figyel*m l Ki tudna az €8yé§ térszíníf_ormákat ábrázoló teperei'Jerih;;;;A rne3felelőeket kőnyvjutar"-U.n .trit.títiük. FeltüntGtandő' a' íelvételi'te.iit]o
n_eve, c§apat§záma, életkora, for|alkozása_clmé 3 ho8y mit ábrázol a ké}.

A,. líagl-ar Cscrkúszsziivetség,,Térképé-
seeú" círnii. kiarlviinyu .Ol.rr"n rio'iryGyula. {nrlrlr nyuntrin, ._.. a köveíkczőkel
lr3a:. A térszíni forlnúk trevei azok a szók,
amell,ek. a tataj, a fölrlkóreg liemctkeaCiO.
1r:!,.:, hemélyctléseinek alakjrit és részcil
Jerollk. f-gve§ek közülük csnk nvclvirirír-§alk..tuásOk visztrnl csak irorlalmiai. Áz illKí)zolleíL,n kívül is még sok van.
ilEzó = száraz r.iilqv.
Bé_rc - domb, escűg kisebll, bár mct.e<lekh€gJ .{ magasallh lregységekhen q kiir-nyezó nag1-obb esticsrrkat iisszekötő illn-

919nyabl. 5erinc vagy ol<ialgerinc is(Mrítrabére. Harrgylilbórc, -(]sil|cbérc
§tb.).

!r,ry.kó , Búlyö.L Cs.úp, .(jubatt, Kulnt, l!u.
Poltgok, Ponk = kisclrll, u tórképen i.entl-

^ 
szerinl _neo _i_l 

jetzett cmelkcrléick.
Borda, Hegyoldalhát -_ a ltcgvr,;rlulll

oldalálran íelüir,]l lefeié lralaa7 ti.ciÉ
nragasrágrs §emclledö rész * lrrlrct la-po*, domború éi* stll,

Bucka = futóhoooh legfeljelrlt rréhánv
mót€r maga§. náha linriurló fellijlliidóse.

Csorórt :: ruagas. ólcs szikl:r;lerinc buvilg/r-
rlírga"

Cstil'l 
= 

ltgirltaiántl*rlrl, tneg,ie[r-ili.st, ;rlttgy_si.gck kicrut:lkcdi,seinrk. kiilOnósetrq i'ólgürrrlral:rkúaknak.
üaxtb.: a hegy,nél kisebb, u llaltlntnlil ritt-

;|yuhh en1.1k..16r.
}ennsÓ&,. Fenn|Őld : a ll.n§(.r szítrr, fe[etl

nagl'o[rh nlai;ass:i;;ban t,Iőirlrrlulir tir nir.
1;yoltlr ..r,is.zon 1.iagtrs u.:r5assú6külön l,sú.gek nó}kiil valil rirlók "íSziliet, 

hiikki
Nagymez(i -r1ll.i.

ao.rond, Görónd : hosszitn elnvúlri. szóie.shátszerű talajemelkeclé§.
Gúr -, a, .vöIgv _iránylira meröteges tala j.

eme|kedós, akár meslerg.r6es, ikár ter.
^ 

rnószetes * homlokmorOni ii.
Gerinc - lregyvr.rnutat legmaga,iallll rósz"e,

l,eleérlve a rajta el(iíorrluló csúcsokui,
.. _ólekal, rryakakot. nycr6eket stb.Gódör = . kls_rllllr,' a'téikélrcn rcnrlszerint

ltt,ln is jeliill tnlajnrélyetli,s.
auggot ,::. sziklltlrrt vágrirlri rnély szakatlók.
_, A,,,szttrrlrrk"-rrá| is rneredckelih rrl<lalú,Húgó,.: u hegyoltlnlllan n gcrirlc túlsir ul.llalára 

. vt,zt,lii rii. Töhlln.,ire nyerBcn.
vttgy vlzvrilaszíót tit.

HuIont_ -_;. n rloml,tlúl kiselrlr, srlksz<rr nres.
tcrsílget trrcdttű emelkerlós {Kunlralrnoki.

H,út = .szt!lrlr, ltttsszú kiemelkerl(.s,
Huuus 

. .:. mugas, ertlőtlen lregy. rt,n.le§crt
lcgclii, Magas5ásu nli!ll roká' rr,"grrrai",i
a hó rajta.

Htgy : a 200 rrrúl,erné| nragrrsabb kienrrll-lrcrlósck legúltnlrinosabh ' rtcve. 'l'iibttcgyült: hc61l,csoport; löIlll, de sllrllan:
lttgylu.rtcl eg_vstlge5 ren<lszerhe ftrglallrnló
töm,egíik; hegysdrg.

LIo.|t-úg 
= ,. 

ftrly(rtraI t;lh.lgyott, rle mí.g vjl.
ttlzti vízü netlrc.

Hontlo11 .-:,rt ltcgynck. kiiIönösen i geritrr:-
,_ lrck frirtlllgrl leszakarló vége.
1lorhti -. hr_,gr._.zakldtik. szrir<rs, írrok. kcs.kenr völgr.

rar,lató - meredtk út. kiil,',ni;\{,n l)li8ó.it,1ílíl(ln: lz egvik oldalírrr ttvillltl üsl}rii,;
ltasonlt'l mélv völgv. Srr}i57,r, t;r|ltr ii u,

,, cs tnellt,kvölgy tel;ilkozólrut3-1.
kri - jó kilritásti sziklacstics ri.rrkó, slrr-kő, Ajnácskű sth.1.
Kti.P. =.- ntintlon tl]rjatán mt,lct|ek, lt,hril
_ kírpulukú c§úc§ 16uliicii, .

I.nnkq = szcllrl lejlósű lrr,gyolt_ia|.
,,onÁ,íl ._ §zlli § viriilken moc)nrll§ ligl.t,

rlerlve§ rél,

!?!t!]. :, rrs$vllhh .kitcrjrrlcsdi síksri3,

'"Ir:,é: ,Vápu : l;ilgli,ft,l-rií crnrlt.l*,'i,,,g,, ,

ttl(liltlkl}nn tIőfurrlrrló t.,hrrilszr,r.ü lap,rr
rn_óll,cdí:lr --, n kar*ztrrr tcriilcten uaÜori
vógziirlii vü!gyí*ní.k il.

lVúl, .ItíáIy, Mtij és Verő .- riiilntk fcklii
mclcg_(.,!(|illc ll ne m nll!{ylIlt ulu5ar ltcgv.

_ _ 
neli_ Ellr:n,l,rta ltx ,,At.tryílk...

rl':|?!u,: .. hlrrrvrirg,i ' 1,,11.,; lullrag_r,irll
irlt()vIltl. !|llí aile.: lll,Itlrc,

{|:olytatli.u J t:i, ól{inlotr,)

\) ,j



F€.áGHAEe H€.HSFEEJ
Á szorkesztó§t tFányitra : Éry Errril

líí a nyár, éliük a mi kiscserkész életünkeü
líájus első vasárnapján egyedül barangoltam a budai lregyekben. Gyönyörködtem és élveztem a madárdalos

és virágoktól illatos májusi napot. A szóp teya§z és a gyorsan teözeledő nl,ár lehellete megszállotta lelkemet. Gondo_
lataimat gyors szárrryakon vitte vissza a multba, a soha el nem felejthetó, kedves és hangulatos cserkésztáborokba,
de a még romantikusabb kiscserkésztanyázások színterére. És rnirlőrr így fetidéződtek ]elkemben a mult emlókei, egy
másik kép jelent rneg előttem. Egy nagy sereg bocskaisapkás, turultollas vagy kis ziildsapkás kisfi{ik §erege, akik kipirult
arccal ülnek lrörryveik mellott, készülnek az utolsó felelésekre, vizsgákra, de titkon nagy és fontos t€rvoket forra.l-
nak magukban. Mí lesz a vizsgák után, milyen lesz a tan_vázás, mi nrintlent fogunk olt csináini. rui,lyen jókat és
nagyokat f,ogunk játszani, vajjon mityen Inagasra íog vinni az íjarrr, anrit a téli összejövetelek alatt esináltunk.
Süt a nap, lrívogat e madár dal, de rno§t nem tudok kimenni, nrert k(itclességeim vannak,

Kis paj{ásaim ! Ti, akiket nem láttalák mcrstanábaa még kint az tirtlők mélyén, & csendes tisztásokon, mit
csináltok szatlad vasárnapjaitokon ? Itt a táva§a, közeledik a n_vár és hív benneteket a tormészet az {i sokat-
mon<ló sttsogásával és madárdalával. Mennyi szépet is tueltok ti kint talu]rti. l)e ne csak nrindig játék legy-en a ti
kiscserkész életetek. Tanuljatok sok-sok ü6ye§§éget is, lrog;r majd késöbb a tegjobb cs*rkész vátjék belőletek,

A Magyar Cserkése ebben a seámban különösen sok üg_vességet kóziit. lrogx, legyerr mivetr szórakoznotok a
nyár folyamán,

Tjs ha egy-egy szép ós tanulságos napot eltöItöttetek kint az erdón. r,ag1- peclig síkcrült e§y ügye§séget jól
elsajáíítani, irjátok meg & },tagyar Cselkésznek. Szőngi Elemér,

C§ER;{ÉSZ LETT A FIAM
IRTA : BUDAVÁRy LA1ZLÓ

Ma szebben szdlllak a tenplomhararrgok,
T*vaszíérry ég * téli tájakon,
Intadság zsong a párás leveg6ben"
Yirágok nyí}nak a l,ar ágakon.
lsten beszél az arcok rnosolváóan
És hevótűl a szív jege rian."
trnnepi lángok g_l,rilnak kebelenrben,
Hiszen ma lett cserkész az én fiam ! . . .

Á féltett kis diák ! .{z dn íiacskán l
Ctt áll a sor}ran a többi között,
F-eszes vigyázzban. rag5,ogó szemekkel,
Mint aki katonának öltőzött.
Büszkén tekiltt a §zentelt lobogóra,
Cserké*z-kalap árnyazza homlokát,
Melle feszül a drrrva ing alatt tls
Ktrndrryen mondja azt, }rogy: ,,Jó munkát !'"

Jójj hát, íiam, lradd néazek a stemedbe,
Jó munkát mondok én is t.eneked l* Dc meg ne szólj, hogy könny roszket pillámon,
Ennek forrását még nem ismered i -I.,Iagy útra keltél, ósök szent útjára,
Jó munkát terrrti c feldúlt hazán,
Kiharcolni a magyar igazságot
S szétverni latrok gyülevész hadán l. ,.
Kirepültól a kis gyermekszobából,
A sok-sok játéli mittd pihenni tért,
Gazdájrrk elment, hogy résen órködjék
S tarruljon dolgozni a nemzetért.. .
Ho§_v tanulj hinni, szeretni, remólni,
Tanuld a hősi öIríeláldozást
A hazáért, amelyet gyász takar most,
_\Iint ifjú tested' a cserkészpalásl !

C:erkésznek lenni nagyszerű dolog, de
}ías},ar cserkészrrek lenni -- hivatás l
Tudnod kcll, óh, hogy te vagy a jövendÓ;
Benned lei harcost a íeltámadás. . .

}la ti, cserkészck, ifjan összeJorrtok,
lla jób:n-rosszban karba öltve kar,
Hiába minden ármány és aróseak,
El nen sodorbat semmi vad vihar l

A liliom, mit jelvé*yül vi*eltek,
Sohse feledd, hog}- tisztaságra int !

Hogy lelkank térjen az L'r asztalához
§ legyünk az erkölcs nemzete rnegint l
[degen szellem, vérmntó miaznta
Rontja a magyart § pusáitja hazárl'.
Nemes erényink - hajbI - kiveszófdllrenl...
ilserkész, vígyázz ! liagy munka vár reád ! . . "

Az 6si nyelv, dal ebek brszágútján :

Jdegerr lett a tánc, a viselct ;

Meghalt szívílnkhen n tcstvéri érzés,
F-etvá'ltotta lnúr rdl§ a gl-ŰlÖlet.
Szí\,ed íölött rgv szelIt sz,i veL világot.
A. }cqszentebb nóv; ős-llungária !

h)z mcgtanit, lroi;3, .-r lnag\,al cserkésznek
lt{iért ksl} mindig résen illlnirr í ? , " .

Á gazdagokr.ak szive zjrrl va,cajtó,
l{iába zórg+.t ázolt a nyomor;
A horrszcreletn -* lr*jh l -- sorban utoisó,
§lsó az iizlct, ponrpa és g;,omor . . .
Ki nl.ujt kezel a tét bús vándorának ?
Ki t$rli le a hullti könrrveket ?
Ki osztj* meg lalatját testvórmódotr ?
Te1 Ti! A cserkész-jócselekedetl

l\íegt(rted, hogy mit sírg az árva[án_vhaj.
lllikor bcléknp hideg téIi szél:)
Egy bilincsbcyert, rab lnílgyar hazáról
§ egy, porL,asújtott nemzetról ireszél, , .
Trianon tllka sír a Kárpát orfilán,
Bocskoros hordák rugdosrrak btliénk,
A Tisza, I)una megtlagadt hul}áma
Magyar liönnyten€clt hörnpólyget felénk.

Hiénák cltllják szét az ósök sirját
Felföldörr s Erdélv }rércei közttt
És mindeniitt, hai tiz seázadon álal
Minden rögöt tnagyar r.dr öntözött.
Heg1,ormorr j/rrta mindig erre gondoIj
§ nézu messze kéklő I(árpátok íelé i
Izmod íeszüljón, jó botod' szorltsd meg.
Mert azt keaedbe az Isttln tevé ] . ..

lartulj sokat. mcrt szelleni u3areban
Erik meg jól a rnagl,ar becsület l

Elsók legyünk a világ népci kozl ,

Acélos testben gyémánt ]elküle: :

!ógy jókedélyü, mort kettór .] rnunka
Es rnégis könnyebtr szé!r. rl.j:r,.. iar.an,
oszlassátok a b{rrrak zord ítii:,ilt
§ megtépázott, vérező lraz:n ]

Édes fiam, a jó Isten l:dj+r,. rr,eg l
Yiseljetl méltórr ezt a .zei* ruhát l
Ezentrll nemcsak szer€:ni ikarlak,
IJe büszke is akarok lenni rad ]

Fiam, jó munkát ] Legr- résen halálig l
Legyetek résen. oh, ni_ndanalian,
Hogy szent únnep leglen e nap szivemnek,
Árnelyiken cseriráz lett a íiam i . ",
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rirl-;ffii;;
Áz udvarrrtl §Ok t,}'tlkocska kothorJáesoit. sok csibe tanácskozásr& gyüjtötték a íölei valamennyi vadállatját:trJiT í\i5fi:íjiíl'§-} ffiT;fr,.-.,1;:l*o"1,,:;ö: i,ii*:",*,*:*i",*_}:11*, }:::lIű,. é.s híinököt, külrltek

Írt'nnk erc.lt, t-itkÖzben *;"*'1,,g1ii, llz árpa, es tl*za- ;.!,;j;;'ü.iüű]r*'er"*iiij"u*t ott, ahol nekik tetszik
ÖXii:ftfi-{,*i11]1*ö';,,;:;,:;l;.::i;Ítllj _,;l ii§"#T-'§á i}-iii, * ödt ;;""r.i,ago* r,or.*i

:::i,l,f,:i:i',1irr;',|];""*ff,;i*r+ 
ne;, ae sz*§i ""u 

u,u. ós móg sok mást fec§e§elt a róka a kakasrrak, cleotthoni .,"J";;i';;; "grrr.... csak azt ,ui**j}r.",|',Y,,ff nrégstm tudta beesapni.
mél5" sÜtét crrlii tusia'.k,^1- c.lgi""-iri..r""r'i;,'-'r.*,i i^lr r:*ngern.,,gyo,i nr,m logsz ma felfalatozni l -_ gon_a hatalnias fúk nr.llett. mint alnilyen--pl|inetc lálszik lr íloltil il raÜs rl iiegtir-ir'rg1, fordull, a rava§z rókához: __.búzaszenr flz l,tthí..rl! udr_arban o oi.rr*ti* * En (,f;_l"pillanatie ,?; r.at?rr.ort*n;; ilgylJ a sas ltirayEgl'edÜi r'','ii, és nem le]te 

" 
rr""*"-r*io utat. Tanács_ ktivcijtk3nt ;otla] rrorráirr. ntr,* ,"i'utT-iásY"k nyuglatan.talanul piltoqott werte.rzét_ és ijedtóbe.ri'-oi_"at. t ,rko.Jüii, 1 1óka rirvendetl.o hog,y az o]tos kakas végre szóba&nrekk65a t-sati kÜért a torkán" 'n; ;;; 

"i"ou ;m;; ;;ui: {rcszk*tlett ,*l* c*' oiiu*iu**u megkérrl*ete:

i1,:!j,.T"i.|j:rx,§lx1*,:,tr'g*gx*ifftr*§fi 
vru§'" ';;;-';;; 

il;*, *ti olrczzg ezt a súIyos gonct*t?a szája szélét nva]oqatü a"íi""r" ir-..errlt láLrára. Áz Á kakas lg1"lclell:okos kaliast szörn."*íí iél.i*- togta-.í.'"'""r 
l' 

.lullara. 
.\z 

=* [,ta reg8t'l, amik(- }*o, én sem Ósioeg'etek_ttinl ilr,*"*r*rneeskút _-* gort_ Játtam,az ur.sáö iia"u r.tiiir §jffi"§f§§: ötrJ" il*-,§íltlolta remegve, lItolsó m.r'rrerlékként .,i"r*,r"i kt,z,t,,tt oÍ!,,n vartászkutr]a-sy""i-i-}ji' ,'ugr_ csaholással, csupa ol.vangJ'orsán, a}rogy csrrk crejdtől telt. §elti iiiiil;;;;;,,fi; iŰ;;, um*t_v*f"re§oiu ü*o.cg.ni rninden rókának.

::-r'r-Íi."# i'Í'Í,rl,T'Y'i'ou,Si-;Ó';;§;,; r,er;tcsriú ari. A vörösbrrndást hirt,elen félelern szállotta rneg lbundá^s tyúkvarlász fttr*piiini --,,. 
- Folytasd c§ak' keetvesgondolta, mialatt saétterierztette .].,:.,', ' ft barátrrrn t

A kakast rrern keilett bíz-|,"tHr.::n"'|1;"nt.,i*ffi ffiF tatrri:
** Kdlőlrlr szélseb*sen ru.ér*

t€k az utat ó§ zsákmányóhesen
robogtak errcfeló. Oh; tr+gy
tudnak íutni l Azt is rrregtŰ-tuy: hogy au uraság n_"g."
varlászatclt akar nta taitani"'"'

rókárrak cgvre ntcltlgcblr
lett a lonrilos bunttája alaft.

Hát akkor brtcstlznonr
kelt tóletl *, nrontlta. tlojí*s far-
kár,al a fó!<lrt. tsapott es szét-
sebcsert elirattrotlu{l. -{ kakiis
utána kiáltott:

Hiszen azt nondtad,
hog1. nrirrt az iirók béke hirnökójössz hozzárrr I

--- Tertnészetc*en *- kiáltott
vissza a róka, * De a vadása-
kut_vák véletlenül nem volt*kjelen. arnikor q,z örök bétiét ki-
hirrlet t ék és meglrüet,, hogl
ú[közben §em hallottak ,,iii
stnttnit.

Azzal a v.)rii§blrndá§ úgleltűnt. hog} més íl n,r.om;l
sern lát szot,í tts ár'tetig rutot t.amíg r,sak lélekecni tudrrtt-
Ánriko.r peclig \itísztult a irr.vgő.a kakns ierüilúlt a kerítis-
rő1 ds r;ala}rr;g,j" lrazatalált- Dt,
tijl"lllet. ií senr akari az rrdvá*
ron kíl,íiil retálni ! Eósa, Jrill*.s,

_ Amikor a róka a kerjtós-hce ér!. lútta, hogy a Í;k";-
mcg§zököt t eJő]e. Bosszarrktldva
csóválta fejét. tte azután ető_vette rava§zabbik eszét, olvarrudvariasan köszöntötte, r"úil;
fgi jó ismerősére nuU.ánt voin,és;ragyon örülrre a viszontlaias-nak. De a kakas tá sem nézett.

Mí van veled, kerlvesbarátom ? ** lcérdezte a lom_poslarkrl legbqrátságosabn han§-
lrn, hogy nrég köszönésÖ-
39t sem fogadod ? 'fe talán
*:q_o.p is turlorl, hogy mil.vcn
y]dám üzenettel jöttem trozzáa i
Xlj|.',}ád, trogy rnirőI van szó,oromödben biztosan megölelnél.

- \em hiszek benncrl ! --.
_r 
en ra,va.sz | *- gonclolta azoxos _ kakas ós óvatosan amenekülés útját kénrlelte, Áro.Ka_ zal,artalanul frrJytatta kŰr-mönfont beszécljét ;

_ .* Hát tudd ,neg, ,kcrlvcsbarátom. hog1- az oroÜlán m*n
l._r_lj: . a . két kiráIy őfelségiutyqs közben egr. szép nrezőrcvetődtek, ahoi színes viráaok
nyílarrak, vén ma,mutfak v,:tiict
árnyóksátrakat és karcsir gazel-
Iálc sulrannak ide-oda. ttt izrán Azt is megtudtarrr. htigy nz. ur;r!ii8 tli{i{Y !.Rdii§a;rt,{}l í}i.i.nrlllii lirtitili

5§



Fí;; m:rr jii pajtásairl ill !J\,:;.iili: kjarnbri+:'" gtirrrltrlj
intrii§zei . szr,:tltl elő a fest ekedii , ,. 

;l =l ll 1.1.,.r5 - | '' kiilőnbii:lij
színii 1;:ipírokal s *iz *g,y§zinŰ. iii,.: l , l. iri.i uiitrlitl.,si §7.1ri,{ar{1

bt:. i,ag.; ra€á*utl a §zine§ pnpirc§íli ,l.,:: !,a1 irlás *i:i.". t}srztl-
!ia,it.-,iatni l - . Neki rrii l)lióval l .'ti,=l;llrj. ill-y,iln 1lllnrp§r
l,ar},a ki: k}anrllók irrrj nak. clö, hr,,3-. ,,:ii rnilg í,iur.iltitl,r,
st ]it|ái. }fiirdt:gviktrt:k *g;yí*rnra pirr,_. :, , :iiiirjj:r. a iirhília
ki,;k. a ttatlrágj;t zt'}ri,".

Hár most mirc jók a Bapiro§pajtások l
} lir1 r,iiisrür |i.qrnáIn. mr:gliscl pontpj§ai; .,l§:tór§kf}a{}l.

;l i-. l,z i i tl-i iikn rii. í la }x!rit. lté§zt.t j vá;1i'rak, a i e gk ii ; i;rr !:i}ziilll_;
ílil,il:.j]i l'rilt:tgen:ii.ltirirlll ükct, íii:e,!"..l,itz{líl, hoqi,:tz iir:skiislj-
riri ]:lt,giirv*l}(i!]Zii]{li,{J },()i{." ;llrtiill .ir* fekei;. l,ilpiali{il
i,iltrlli.: , i't,irag:lsziori szi:p*rl ,k_iirlrr :l iánrpxr:rnr,ől,t,. \ Jg] ;l

krjr]r,,. l-:. -},ilgv !r jilt*iiilltllt_,or_l rJ;:s;:kitj;irraii ;l. §!ié_léhi],|. i]iljz*
szi,9(r:t|,l.,.z*tlki1,.iil :iilrl,;* 1tllra§ü§z{h3'.í},l Őket rajz. v*gy
vázIalirlitlirtrii:r s ig}, r:{is:: kis §3.,üjltlrní!n-,,t álíi1.lr:ltsr iissr.q,,
Egnsz,-,,,-;il i::.:1li,+i c§.r,-'ritidi§{, j,;}}tri.ltaií_tíl ki au alkalnrazá-
sukilai-;.., +

}{,'rp;r, i::,zrci,r-ll.{jttl. ila íi§rÍ-:}loIn á,lartt irg\,ililpirclíir:&li-
kál . l;'t,l\-tjszi,}r] " . , ilititt:grrlt]§!, i\illi, i 1-1innt,tl rlr: teln*lt,
1i, ;i1:':n;ilir! r:r:l.ii;tk l,rtllii* | " - };ogttlttn bticsiiss lneg, rltl
lfu\,rii.,b !iíi]] i,iia iitilii-lr ]t llil<.kr:t. {,ini,{irlllilrul.r:tl, ti:i§tenl l{Jhí}.-
rrak r;1 :..,;_,tl-:_ , .. .J'ci{:r'

A jólncvelt §z{}irrlí§zokilak igen <irrlr:i;.*s tu};t!tttl*sltgllk
,v;{n. Ámikí}r il.ny,*süt- ptili}áxl §ár§;jn:,,ti'n:hiji v*§3n{)li.
€iő§utir hosszasan §z*n,iló}g*lik. idr,-otl* .íiir*:§l]iili" tnli.j$
€gys?srlsak felliiáltanak l ".}iin,ve {-l0 l{,!l!*]k*gr sellbl;r. . ,"'
Már lnin,t }togy ae & §irij§c§-giir(§ai§ larili{r}tlxt,l tntrr,;!ny_
tömlr. Ntm ntüfido!!,!t a, 1,1iIeril,óli_vr:kről 1.1ll;rl;iban titlnl ll'l
rit&tk*?ni, de au$rt {:tr l}till. rr}{i§iii {]$rlk §r;ii"

§gyseer &}t}§ í§ iiérlir."a11*, .§.v íi]1{}hrá§e l,r:ll,;irll*lai.,
hrigy jó, jó a vágá*tásllál a §ie§tiélli{itr]ijl dg lrlt!llit"skll!r:lt
még órl*:rr. t}r: hog_v au t.;in lnórl .,lrirrn_vc *ll |t:lnr!i,, ó]{1Jl}{}.''

?z &7, {itrorí}i}á ffiáf \.,ártytiiínbt t)z nrár ni*gits llt,i{t,i:1 {"};1,11,1l..

választrlt. fi r.:s{riir;rnl:étkk,:rrllíjs" ját,r:rrl tiiitit]i!l1.i iiii*{. 1lliji.l
Nálarn nrjnd*n ..,*:;úrl;isníli dl. a iiirntr, litl ;;I,r!,. ii; ii-,,,,l;.,,
fiár ti§rl,ii11 láír:lrrr + iövilndí! sacbruln" a.,l;!.' L],I lttll3l:,:,
}rog§' í* nr,nr itito*l ! -. {.{ál lrizorrr, ;llítllr,.r,s;ltr. l]1lÉ!i! l,]ti :].

ma§rlíR. §zlig"Yetr*_*;tl:nr is kilarlriir,:l nritr,ilir.,ii. (it, j]t.]

aítri.r í}]inthx *lvágl ák i,oirrir. "i'iii;bf_,t nÉlj,: i ittirl].. tíi:ii sztl,
g.l,rnktlzni. *k§rlrtr:rtn;r,lri: i* ;zertlttitik.

A tlolog p*dig lig"" ti!rli:r;1, ilogl, incgljrttirni tlg.t, ic!il,í,tl
;:*pirrrst, szcrnltllgel|+lti s itézr,{t,itenr. rrrajri L,g,v-í?^i]r|§:lli
f*'lhiri,!tr;ilatn : ",tlitrn;*t rJ,, rt,tnl,k kis klatnbók.'' Xtlnr;irtr"
lta iit:z rg,l, n*rtb lr,ápía{i5t ri. |}!]i}l ]:rí cri iiirri iltlnntl it kil)
klánlbúkrrí" szégytlti rtragi:ll. ,\ szeilirirsabarálonr rc Jál iu
a kl;lnrbílkat s trttrsl. ;l}in"\lirJ szll31,cn!i ü}agát,, litrg.y tr*ni il
m{rr a §ztlli,f.,ll}, i:li il.erilltt,i.

Ragadj ollót komárn
s nTcglá.*d tiistén*. líiirri logr.irl r'ikli. Ott óini:Jt. r;lf. 1,;ili_
r:ciinak ;r pii;rirosbarl. Yilgy (}gy i{}k{.t0 plipirtrsl, vllgy irisirg-
papirt ; vágj Ir: lr*liiltl v{:kcrnv {:§ikot ; it*jlitr{ tis,liztl }t:]r-
rlronik;tgilt:i,,iitlll. }-l:r iissileha.ill.lgntt-ad,;,i lt:gttlítl.ióre relj,lolj
t,gl ftil hlanrl>r'i;lskál.. F'rl§tl {isszt lrr eBé§z lla,rrnürlili:lrt, ;t

rslz,1.1|l ;ri*rlq. rnt,;rIrirt nyisz-rlyas; *r *"llírva,l s hopp tl}iill-iltj
i;griin,ltlz.filliq ,rlár" * r,l6-. 1l:g-dlr1,*li. {Yigvázu :r lrr.ix lr $il!t
l,i,j;rlj* rirIr:n s l},lttr} tirj. ltzl:lrJ*l[, {)t{: !1*fi} §zitbtid. ollílzrri !)
.\íll :ri.rjilr rni'.iyi:tr L)§!itia},il(li!,{..§tlk, Nirii {.szrr.,, sl vi:ttt:tl ?

,\:.1,j,i..ilkli-l},nirir|i. lsnitii r"l';,1isz-*},á§z s hoiril, it,l. virnlr*k ;.t

:..l:\ _, il i;{,, js :lzltkí,tt;lt;'lt. lj ]rinitl'l{, jt}rl*clt egv:nálrrtá,n.
h,.;§l,- .,,.i];]lj r llittlllllrlil'k, rlit}s}}fii.il;. NózEi ez itt a gig*riiti,
kgl;,i. i,r:,...í i] I:i,is:i;i:clrlt! l]];,,rhóók,. rlál czc[< itt k,icStrri;ik '/

,l)itaa5ztg1 .,...,..t, \ll rll ;r llíl!rrrJ*r*sek sr ltrrLvli l

\,.-A"§A',,
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l;iufe i§ kijelenterrr, lrtrgy aa alátrb kózölt ,,lrűvész-TnTJaJ\.án{9k" (?) bcrnrrtatóirrak dletéért felelősséget nem
vá_llalok. }íert a mutatvány óletveszélyes. Illetőieg ami
utáaa következik. 1'" i, ha megmagyarázocl, hog1- ri,iiil.en
eg3,szerúek a bemutatott dolgok, a nép üvciltve-iont rád,
mondván, hogy csak a fejét, hogy meg ne sántuljon

Tehát az első mutatvany. Votf (:§omó] nincs csomó.
§eszel eg3, kb. 35*-40 cn_es spárgát, Eg}.szerű c§omót

mutatóujjára aka§ztjuk, a csimbókos végót hali<cziir"rkliel
megfogjuk. Fontos, hogy a spárga keresztezőtljék tlgy" amin,t
a rajzon van, Jobbkeziink mutatóujját a kcrcszióződéstrtl
aliasztjuk bele. }Iüvelykujjunkal a ktlresztezőtlés rnásik
oldalához.tesszük, s egész jcrbbkeziinket úg}, iortlítjuk, hogy
mutatóujjurrk a vállalkozó szellemií fiat.á]ember nrutaű
ujját érintse (2. rujz1. Ils most jón a csoda. Jobbkezerl hú-
velykujját hirtBlen felemelecl, s ugyanakkor ba.lkezerldel
me§h{rzod a §párgát. A spárga a b&lkezeclben fog maratlní,A harmadik nlntatványnál kérsz egy gytiitit, e§etleg
,,rrrrkarikát", Áz elsfj r*,iz sztlrint e,gy sváUhirrkot:kötsz á

kötsz rá. S utáaa a két végét
összekötud. Fontos, hogy itt
sok csorn,;t csinálj. Egész gom-
bóc legl,en belóle. Az így előre
e}Iiészitett spárgát a hüvelyk_
és mutatóujjad közé ve§zed,
s felhívod a figyelmet a kö_
zépen lévő titokzato§ c§omóra,

§ Határozottankijelented,hogy
eg3, pillartal llli,]l\ij a csutlló rrem lesz ott. Gyorsan hátia

gyűrűre. A spárga ,,Á" végét
visszqhajtorl a gyűrűn belül, a
,,B' és ,,C' lrajlásokat kissé
kihtlzod. Most megkórsz két
erős idegzetű cserkószaprótlot
(ha nincsenek kéznél, más is
jó l), hogy fogiák nreg a,B",

öreg nrrgoiy"

íord,ítasz a nagl-érdemű közönsógnek s mrtta"tóujjadttal a
titokzatcr:_ csomót 

_ 
eg_.l-szerűen íelíolod a nagy goinbóchoz.

Yisszaíorriu]sz, a közönség ájuldozik s ktizbón-nem veszi
észre, hog,v a kötélvégek ri§szekütésénél egy csomóval töblr
r an. (}íegmagyaráaás esetórr bevált móáizer vívósisak és
fazékJedő hasznáIata. Röpülő széklábak és cövekek ellen}itűnően véd mindkettő")

}íásoük szálnunlr rnég rejleltnesebb. Az előbb hasz-látt spá,rga egyik }rajlását e§y vailatkozó szellernű fíatalenrber

. é§ ,,C'' hajlásolrat,te ma5ad az
,,A" lrajlást logocl nreg, Attotl jetre a két apród megh{izza a,,A".tlrrJlár§t íogod meg, Atttltt jelre a két apród meghÜzza a
hajlásokat, te pectig elengecleri az ,,,A'' t ajtast. Á gyűrií
hangos csörönrpöléssel a földre fog esni, A tömeg Úr-erini
naJta§ofiat, te pedig elengecled aZ ,,X' hajlá§t. A gyűrií
hangos csörönrpöléssel a földre fog esni, A tömeg Úr-erini
gl,anánt fog ünnepelni. A gyűrű tulajclonosa orrorlba
akasztja gyűrűjét. De csak akkor, ha nem ma6yarázod meg,
Mert ez esetben bűvészpátyád a műtőasztalóir fog befejL
zőclni.
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,rlWeoalalr.u.lt aala ael dlugó§otí §gektűío,'
(Kodexréc*re,t a terléryc, kő*épkorDlő|)

lljöuén maid az üdő_, midőtt is egg nemes |ér|iú pennrit
ragad a mi sr,úzadunknak megírúsdra"és az ő izűuenei mrj-
döbbené_ssel fagja meglllapítaii: e srú;ad uala az aogőás
emberek szózada. Az ő mbgállapltúsa pennigh 1ogos tee;i ésszüuének megdöbbenése sem ok' ttélkül'ualó,- miri ar bogaras
:!!?r:!, aynyiy,megszaporoddtta},, hogg 

-béborttdk 
;";gŰ;

l ö ldker eks é.get, H é i áb a ual,ó nak b izonyul töruénylútóknak Űtn-
!9n ugaekvése, s d tömlöcöknek bogaras emberekkel ualóbétöltése. Több az bogarasak sz,iúnő mintlen tiiger íi-uéngénél.

, _..,_!. nlminemű _po_zláyüIők és üiuggaloglók mégcsak
Keuesse mérgezzék szűal}nket. Viszonlagh qz babonás tizuthÚ.r-
rncsok .és uegetriridrwsok már igen mőgrontd,k a mi tdrsad,al-yy!!,., 

"e.gyannképpen 
az 1oggasita*tásokkal. iiiiiát

|!a!Uon üdőm annak, hogg eléso,rotiam mindazon bogaraíokátkik a mí szdzad.unknak_-bé|eketítái, de az áugósok" szekrdlir
emlílés néIkül nem hagghatdm, mei tulaid,onképpen csak Űst

keletkezének. Az ő uastagh tudomúnyuk pennigh aL köttet-
kezőkbcn |oglaltatik:

,,Amtg egy d.ugó eljul odtiig.''
_ o,Az, ki magát aa dugósok szektd.ióhor tartozandóna.k

,:|"iti?, .kölelessége leend a áugót az üuágnek a: ő nLyakábil
k_ieme_Ini, s azt a smírgli néure iallgató pafitrneműuel iisztdra
dergelni._,fuIajd az néminemű uéres-,- uagg mdiashurkdnak
eqg?zo|képpen tisztára dergelt ptilcikája q áugOia szurassd&..
A dugónak termete döntő beíbtgdisal ua§gon'a készítend.ő mester-mű míbenlétére, Legkörutgebben attíőtnatótt, az külőnböző
kacsak, ke_§g\űr, góIyd!, székek, asztalok, Őmberek, zsird|ok
stb, A madúrnak az ő kihutlott totla kellőképpen |elhasznútádóa meslermíaek feldíszítésére, hasonlatoske§qien áz |estékek is adolgoknak szlnezésére. De nemcsak a |eiiebb ,mÍítrtt |igurdkkés:íthetők, hanem szúmtalan más reáek is íehető.''
. .,,A dugósok szektája kibontja zászlaidt és szeretettel

oarja a lundő dugóhóbortosok tábbrut,'' Jókó



Hogyan le}tr:L rllig vala.milről sok minclent csirrálni,
persze egy ki§ ügyessó64gel, tzt most niegtanulhatja bárki,
feltéve, hogy jól figytl,

Filléres gyertyatartó
Kakaóst{rrboz unk t etcj ét nagyszr:ríi §y€f t:vat.eri ónak tud -

juk fellraszná{ní, {"{ f*rlő karirnájára nints seiikség.,t ;\ raje
szcririt. hat sztla-
got vágunk ki be_
lőle, melvek közc-
pén egv rlzlfs;ogótn
eg,yesiiltrek. A sza-
lagok közütválta-
kozva bármat fcl,
hármat lehajlí*
tunk 9úO-rrgrirrt. A
felfelé álllik v*_
geit" kicsit kiíelé
hqilltjuk, a leícit1
állókat kétsz*:r rltl-
ré}szögbtlrl hajlit-juk rnes § isy
mcgkapjuk a Jrá-
rornlitbú gyr:r{.yat

tartót. A fellelé
oldalról kivágiuk
Igy meg- kaptuk

álló szalagok egyikéneh krizepét. }rá,rom
(ra!:on pontozua) és lefe]é görbítjük.

a gyertyatartó fogantl,úját is.

Dobozlárnpa
§zükséges htlzzá cgy kcrtk b:iriogdohoz, kiürült, kakaó.E

dob$z kiililnösen jó. Á rrrjz sztrint .i t,tlg}alap .rlakot r,águnk'ki kotrztllt.rrli|,ival. ,A, neg_vedik o1-
<J;llon .ncnt r.,áqj nli ie. iranem fclhaj-
trttju}e. A dobtlr. olctqlán esetleg
szcgget lyrrkakat viigttnk, lrogy oti.
is jiijjii,t í'én.t. A lc}s(j részén drót*
bót loganl__v{rt készítiink és rrráris
liészerr vagvutrk, I.1:rrnpánlr. *§y
,,g"lcl,t,l"afí:n.r,íi" (leh*:tőleg,,köesi-
gl,r,,rl r.cfrl:avíi,")_ Inkább csak asetali
lánllirirlah használható, nrert a do,
btlz kilrajlít.rllt oltlaIai ]efelé verik a
gycrt} a sttgirrail.

Nomádpénztárra

.Azérl ncnrárl, mcrl, rnég Rrrbirrson i* meg tuclta volna
csinálni, ha tiiyténcttlscn lclí vo]rra, pén;t, T, i. nern koll
egyilli llozzá, tninl. cgv., biírrlirrab, vókclrt.v., bőrszíj, meg
vá§iagatJb varrritíi, rneiy l{obinsorr esettlbcn halszálkával
is h,r:lyettcsitlret,{í,,A rajz szerint kivágjrlk a bőrdarabot
1a twgtlslig telszé*szerinli. csctÁ^ oz urúng leggen a minÍa uÍdn).
A liilt lzótső §zilgga,{ütl, r,,onal ntentén behajtjuk s a szólei-

ket vékony bíirszala,ggal összevarrjuk. A n_vers bőrtárca
már készerr is van. Mo§t mé§ csak a díszítés hiányzik.
Vcszünk két szegel s a fejúkre keresztalakot reszelünk
oly módon-, lrogy az egyiknét a keresztalak kiálljon, a má§i-
kon periig egy keresztalak{r métyedés legl-en. Eg}- kalapács
segítsógével a bőrbe kütönféle keresztekbói összerakott
mintákat verhetünk. (Dombor{r és méilitett mintákat,)

Sok tie pengó§t kíván pénztárcátokba Öreg &agolg.
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Filléres gyuíata*ő

_Ha van móg egy bátlogdobozunk, teljessé tehetjük
kószletíinket. A rair uííín úgy vágjuk ki a dobozt. hog1- négr

$o
:?l1§ nrrrratljoir rajta, §z*k kiiztil egyet a vizszíntesig
|ehajlunk, a vógét cterdkszögben felhajlitjuk. A vele szem]
ben lévőt spirálísan kifeló csnvarjuk. §i tesz a fogantyú.A másik két szembenózó szalagrrt derékszögben irgf traliit-
ju} meg, hogy élük épperr érje -az el6ző|eg vizsztntÖs"re trálti-tott szalag szélét. Veszünk egy gyufaskatulyafedelet, Úe-
csúsztatjukakét függőteges }ap közóo gyufát tisziink bele ós
3Ti. rá lehel gyujtani . . . {§gy jó nótára per§ze, afeletti
örömün_kben, hogy sikerült megcsinálni.} 
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tlelyikünk öregebb cserlrésr ?
Ugy errlékszel 1932 tavaszán avattak ? En
azonban biztosan t u d o m, hogy 1932 március
15-énl }íiért nem jeg},zed csÖikészóletecl ese_
ményeit a ,,Cserkés2nTtr:sz''-ben? A 80 oldalas

cserkérznoíe§z

,,C§ukd be a sg,aa
és megmented az életedet.., mondja
lord Baden Powell, a világ főcserkésie
a rovereknek irott ,rA boldogulás
ösr"énrein.. c. könyvében. Vedd meg é§

,ryí§atr.i .I §3el,ned
az elet ezer bölc§e§ége számára, amibe
Tegedezakönyvbevezet. Ára P 4.*
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ára csak 30 filtér.
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^_, ,|* v+gyótek s_zó szerintscimct, Ncnlcsak kölélről tesz§zo, n_anem,pI. cipőzsinórr_o! 1yak§errtlóról i : "yur..ur."iJ,uémely embcr nyakára kötéIiyakkenaO ls'kertj, r.,"-.r.*jói. viseli nragát). De azért mirii,,,g}-ik'i;ilsolatban van akótélIel.
Póklrálóágy, Vágunk két erós botot (18{|-200 cmtesthossz szerini} s a rajz szerint l--araru egalrat erOsit;tiiia föltlbc. Ezután kezaőáit a póknarJ v.;i.Á?. erOr"ör a kér

csorrttil ir
ffi
úffi

(

tlg,1':rZIrű ktt tíis.t.

rudat kötjük össze párlruza*
mo§a]l kötelekkel, minél sü_
rrlbben. arrnát biztosabb lesz
az ág},az ág}-. Ha ezzel készen va-
§.unk, keresztben í§ mcg-

lt. ;\'yalc/,. t, nrlő m1lA,ótisa.Nincs stlk trlr.lnclanivalóln
róla. A rajz nrinilent rrreg-
rnagyaráz. Csak arra ügycl-jiink, lrogy rnialatí a nl{ak-
kenc]ő ezt. a tekervénvts
írlját megteszi, ne gyiiríírljék.

|onjut a pókhálót, ügyelvÓ,
hog}, a köteleket nem cgy_
szerűen keresztezzük, lranern

}:]111,y"r cs o nl ó v a i r sz o ri t ó nyol"ag 
"od 

iij iik . E r;;i ilsie;
li]lflTji1; j.:::::1] leritü1t k, 

. 1,j "t,P _{; álorn píilad;kép"ében(vigl,áz_zunkr"_"..*dr",u;q; jÖdá;'iáT.ru;iiÍ;
Jlíil":., §_t_:,T11 .tedthetiáf iá." EÍő;i; ;'i." ;;Ü';;

í:il$: .lr,i#i; ?'" T:T# fu{-'3iffi l.*"!i#
}:,*_:,ruj9j:l: ', orq" .,e.i 

".m ilir'i-irqiil,'lfi''H;szellőzni. Hátránya: i ha nincs ;Oi nev.r* a lába, össze- szetnek i?) Ürcg Rlrgoly.

clÜl: 2.,lta vrlkon.y a lpárga, elszakarl. }rontog l ,d krit*lvastags;.iga a t,cst.sti}}vril os"/fí]e. arányban vatl !

2" ,\íolrtrircsorrd" Á
liszteszsákok összr:,kötó
slrc ,lrasznátjrik. \..ag1 rrlrjrasottlíl ir szrrritónyolcnr-
ltoz, tlc lra jril tncglrizi-
telk, trré§ §enl az, A csonró
meg,k iitése rrlán alkalrnae-
zlrnje valanlil_vcrr rijgzítti

ipl.

ffifficlFp\
nIál

Tehát először lazán
után szorítsuk meg.

lckcrjúk, s csak az utolsó *tlrujtáte*

4. Cipőzsinór megkölé*.
§zt csak azétt rajzoltarrr itl
trektek, hogy úgy. ne járja-
lok, Inint ón, T. i. mielíitt
cserkész lettem volna, rnindig
,,gtic§"-rc sikerült rnegkOt-nönr a ,,cipőpertiit". Cserkészkóronrban aztán megtinui-tant ,,c§okorra kötni''. {}Iánlíélc haszna yan a cserkó-

ffiffi,ryK

A Jegenye
uén Eper|a e:er ága-

bogúoal csodúlkozua is, ir$g-
kedve is, nézíe' a mellette cse{e-
redett |iatal Jegenge hirtilcn
égretörését,

Eggszercsak tgg |ordul a
|iatal szomszédhoz : {Jggan
mon|d meg |iam, milen ÍŐltttt
ennek a te szépszdl naggstigod-
nak csuda titka ?

Hoga lehet az, hogg míg
én sz{tzéues létemre ugganazon

* Lálom, szól az Epert'a.

",,___|,?:::rr:!.! 
ega.enes suaaű ! l|taltt ak|:or ágaid sem fognalto.§§re-r!§§u(I nőni, hanem |ozltid simulua, uelŐd egaült' íőtí;tir:i!ö!::! i ,rnajd, a.kkor n.eketl is kísebb 

'leii 
ar, árntrlékod ósKozelebu Jutsz a csillagakhaz és mald akkor ti:getl ts eínaggnaia uerebek és |elkerCsneÁ. a ,* §ajok / . . . " 

nororniŐ$ .i',

Nean aorlcrmrl norgv dalog
,._ l*:^_:1!a., dolls tteggcd.óra alalt eIkészüIni reggc; !nn ls megcsinúIon. ! Igaz, hogg imád,kazni elfeleltek, Ő uízc.sy|, az uiilqnq.az Őrrom há§yét twtja iitntent a mosako-aos,to.r, a crpőmet is rosszu{__f.üzr)m be {ümellett, hagg píszkasís). Azutdn már tíszítt gaiert sim i.irJrri.'" a zsebkendőm

meg a pénztúrcrim a szekréhyben feleftem, a ngaklrend,ő ti iiiái,iuan 
ryegkötue, de legaldbb iegyeáará ab'tí kéiz uaggolt. ttoglJ oreggelít állaa kapam be s a ,,mrztti"-tóI sem'tuclok mdr elbú-cstlzni, rylc I19gU a tizóraim ŐŰnon 

^uioi,'ái trou, algatt uilitg-szerencsétlenség, |ő, hogg neggedóra ulatt iész'teggek." A noiőU
1.aimat majd csak elrakia Óátaki, igazón nem lehet mindenreí_dőm, mikor csalc neggedórútn' uőt nrUr|a'i Hogg korábbattkeliek fel ? Jé, erre Ű7g ,rri tr-;;"';;i;;; t Péhá,

lemésterebélgemmete,áe,,:Í!!l'j,ryX;;::'§y*y:;úrngékom lesz naggabbés sötétebb, add,ig sudarad,dal te a ,riuiiőÉ'iiii'i;;;r'r:"Xig
.ng:!n lútogatúsra leg|elteb! ela-egu 

_ sÍ99zattgar'iiiiO' átiiáÍ,addig cstlcsod.on napiosszat e$őnáŰ*oair a'Sas, . 
^;i;;;-Íkiralga?...

És uúlaszol a Jegenge: 
- Látod,-e, sudaram míIgeneggenes ?

{ükk kezdete 5?- otdatoD)

Nalágg : a morolyál az é|ótiztril e!vá_
lasztó iszap- vagy homokgáL

fracsl,a/gai = Mackó (medve} búvóhe.
lyéül alkalmas kisebb barlang.'

üellá/<crúcs * a leJ'tőből kiemelke<lő ala-
csonyabb csr'rcs.

Paá .tereplépcsó - he€rclrlallren elófo:_duló hosszabb. mereáelszr,.lí laposabi,
_ rész, oiniha óriásol, iilótrelye ienfu.Pail és lart - víz mellett riro merea"l.

9o o.,T .rna€:: emetkedés. ,"gy 
"hhu,hasonló lerepidon

Píhenő - "mllr"ad hegygerincnek közel
vlz§zinte§ szakasza.

Ponor 
_ 
vag1, bujtató'- a víz eltűnési he.lyt .karszto§ vidéken. (Jávorkúi, Csoda-

vár, )
§rinc - nagyobb mesterséges árok_ külö-
^ 

nös_en, lra hadir.édelem a 
".Olja

Su,ugafg -_a hegyoldai nagyobh részének
leJebh csú§zása, Az így képződő kisebh
kldudorodá§ a hupa, míÉ a felette mee-

^ 
maradó benlé.Iyedés a hepe.

§:zíd. - szája.'bejárata barlangnnk, vagy
völgynek.

§zdcs - hat,asi tisztás
§zi&ln - összeftiggő nágyobb kólömes.
§zolos : hegyek vagv más akarlályoli kö-

zöti át§ez€tó, r.iszon1-iag lrasználhltó
rész, út völg5-.

S:ardoi - mély, sziklás szoros, Nem min-
dig járható, de falai rrreg sem annvira
meredek, mini a gugvoréi.

Te!? ;;agy Töbil"J' na5yohtl kcrel tn-
lajmé.lvedés a közepén Iiilratí:, vagy Iál-hatallal víznvelőr-el '..- vai{}- t,ivaÍ" 1Vt.röstó, Nagymező stb,}-

Tőrmelékkúp,_- a) sziklár lregyek mert:-
dek _metsződései alatt csakug}an félktip.
szerűen fethalmozótló kőtöÜÓg; b.} kes.
keny. meredek szakaszokbot iile,Íii i.-
tv,ó felgyülcmleti, elterülő t,uűuta[a
íCsal|ókör vidéke}.

VőIgp - lényegesebh talajemelkctlések kri.zöll h_osszabban elnyriló mélvedós --.
akár vízfolyással, akeir anélkül.-

|'ölggpihenő. - lcjtősebli viilg)-nek qsak-
. neln vtzszlnie§ szakasza.

Zsombolg -_ igen rrrélc éi szúk íüggölegcl
trarlang.

llellékgerinc : a magasabb, hosszabb. ie-
lentősebh hegyvorrulaíMt kiágazó'aia-
csonyabb, vagy rövidebb, sz.lvai kevésbú
hatalmag gerinc.

tt-gereg - kót csúcsot, heRvet vagv más
magasabh emelkedésl ösíiekötő"ut"".o-
ayabb, kisebb kiterjedésü geritrcrész.

Orom :
része.

€ndu :
hriang.

a tiemelkerlésnek legmagasa}rll

kisebb, könnyerr hozzáfórhetl1

Or: _= rzlamely kiemetkedésnek kiugró,
közel cízszinies tetejű része.

l
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Lurkd napldj* **

Tegnap igen margalmas. e.rerndn17 dórtirlt, arllinf/i
n egualam, kis naplóm,* /ül-, trrri- ds n.gakleues-lanltia ual,tüm.
üü9Ví§ 0 dudomúng oérl,anuja. Htlgg belenyúliak az elősz-
mén§be, meg kell enzlttanent, hagglttl, a irric.*i& xeegk{rdili,
nwrt minden lldcsí metoltta kétdezní n*ki.slilcrn aztán. mi
fikar§r lení, ha ínegníisz, iitttkor aszt |elalem tikcsen, á,eiósporrl 

"* Gépésznúrnök.
Ugganis a gépésrnútniilti páltrlaélel. nagg vonralammttl

6 ggakorlatamta, szabaú. őrúinúan ily cótbót tóItüm a Szűn-
percekel" sill még a ltőnígher i.s §.rorors burúIság íür, mitú
Icleltdií ntűszakí embcrhcz agpancsok, turbínil, gőzkazótz ós
mtis e||éle.

Montam a lcőru.qnefr, legnap qlélhen az aszíúj utún:* Címmbortl. ráérst délttltitt ?
-*- n{i -* bólintott behatóaü /ci* műszglii bartilam s *|

is iőt-
Épen uzun |aglutatoskattlarn, amikor !öt,, hogg nrilcéní

Iehet dttgóbóJ ús gya,fa.sJcalujóból krs ai/orryrepülő gépct ur-
kesrleni, úm leggitttet s it:t:ólt:

** Puptik uctgg. Yan drőtod ? -*- í.eíc hozzú.* Vqn. A kamrában -,* hagtrllam reú és hosztatn ís.
'.* Múrnrcsl - tátsalgot kljttig, --- akcrsr kis hegyí

Vqsutal előídészní, vaggis serneríngi kőztefutlést ?
Ujongó bele-1,*ezésetnre a^szt monta kőtlig, hogy uun-t

ueku u konyhúban, tnerha uan, szükség lesz rri s miael uolt,
ketgegő zsákmdngunlckal hanmtosan belehúródtunk a húló-
szobóba a heggí |ügőuonat lédrehazdsa céljóhól.

Egy patintds s kőnig srak aua|.ot bicska előidézésc |aitárt
kingitt et ueker húía, miben iszongú klassg mód(}n úgg tett
a so/t, kis kerék :

- Plittci-planc, plinci-planc.
En is kiuettent a bicskámttl és hoztlduktarrL a heggét a:

eggik |agasketékl_tez. Kícsít clacolt a keftk a takérlelmemmel,
d,e oszldn íceolt: prakk s a nlűsrerkezel dudomdngas be|o,
jásomon megúlll.

- Lálad, sikerült mek|ékeznem a késr,üléket - fiwg!]ü-
rústtam kőnígnek, dm ő |öIéhajolt a sztp gépipari készletnek,
maid kezdte kipiszkúlni a kerekeket és külön|éle srirga t,rs
d,ínamókat.

Eggiket srette ki a mris/c után, én is kotordztam A,icsjní
s csakhamu tekítttéies anyagszeríár torngosult elénk, núnt
értékes meléktermékei a uekernek.

- És most ? -- c§ünktenl kőnig barátom dudomúngos
ajakán.

- Ide sijs - leggintet ő s egg kerékre, minek kís vdiúia
aun a töuén, d,tóltal i,ocsil szerclt, mai alul stlit akasztolt,
hogg az l-ggensúlg erkölcsi löruénge énlérylesüljön és mos
mar csak pdja kellelt, hogg róetesszük a iluzgó mozdonyt.

--- Ilírt iog halatltli ez a {urcsa /iis csünqli Loktnulllitl ?
^ -- tudal:os:!rlnt.

0épis:rnt'rt-tiii: hurútont szaka.uatal,an biggeszíek lc {1

legginlését:
-: Hút drtji púiúrL ! -- diitüktr,
A húíós:obu aitaitibtlrL ki is ie*:tl.eltiik a drótat, ferd.*jn,

hogg ltiesen s is:galampirral tettük rú u stme.rittgi. !ógóbusz|:
--- Prstlg síklot a Á,is mú.r:er"
Nagg műszaki siA,er. -1, kőnig büs:kén rLepetell.
Kaccagua monla:
*- l-útod. ígg kel csjntilni,
*- IslJ ?
** Meg igg !
I}e esyt múr egg ?-rnudik hang :úkla, iró szauuit ki-

egászítue pót rúm mért fül- és ngaktettessel.
*- A drotban c§aA nem elesíem és ez a peker ilen ? Huh,

sretle-uete gasz ktijők !
Pót intelmeke.t éresztem rilrtl s kőní11 ötült, Itagg hazu-

Tnehetet.

ühh, d.e én a léttgóIlás lvlgszínén uoítarn s Attgtiln, az
qlkatmat Uli,?úll§osal |elhasznúlta, még mindig salggok , . .

*-undi--,

Kezdte kipiszkátni a kerekeket és küönléIe sárga kis dinamókat.

{aaá;

A MagYar Cselkág.rEzöv€tség Hivataics Llpja. §j$iizctés! {ry egy_évre ? peng_,,!, ánie}}, dll}szeffe kü;ritrdű b;, E§,es saÁnü síá 2{., íillúf" CseL-kgzémria
31.ll!aB. §u6r&3§ztö9ég er ]ijedóhi\5tH,l: Budapest, Ynllug§l §á4rd0f ut€a €. eserkcsaháa. szef},eszté3iít i; giadÉsért íetejá;: Hosah EÉll dr,KladJa a Mas}&.r Csef EÉsz§É.öve tsÉg,

1^\.



AT§K7
,ílNYARl P&LYA

l'lirrde::ki á; a|&nt f€iiar§iílk körúJ csa. e

É349qJ"!"t t*t,- ry-

l. A hatodik törvény
(Fetr§ korhntdr l 15 Éy.]

Mit t€ttél * nyriron az Éllatok. nóvények árde-
tében ? .{Medárvád6 házikók, 9rei6k kaszílé§e,
Íáknrk kukecoktó|, ítgyöngytői vrló megszabadí.
tás: ctb.) Leherőleg rne!!ékeliirnk ra|:ot, íéay-
képct a pllyázatunkhoz. Jualorn 20 pengó,

ll" A magyar fal{J
íFelsö korhaár lÉ Év)

A íalu mrivár:i srépségeilói, érdekességeiról
}*rlilrünk fén7kéoeket. (Kapuk, f*iíák, ké*i-
munkák. hlmzések, áliarielenetek, * íalvg? *rnber
rnunkr közben stb.) jvtalom 20 pengó.

lll.,rMagyar Crerk6*z{í
{Fe!só korhatár l I9 óv)

Hii tettgm a nyáron *,.l'íülar Cs*ekésl''
{*dekében a {*tőf;l€té§g).üité§, prop*gandaelő.
edás stb.} Juttlott ?0 peng6,

, :.:|,.]:!]ijr.j..,.i].,. .,]:l,.';,,.i1,,a.]].,l:':.]:ii,i-.]] :::,::.,,::,],,:: ,. a: :,'j..ii;"]ji].._:.|. :'.i:a]ilr.:,]::li!i]:].l],],]_] ]:]._, : ],],':i:

it; r se:jnid#, kexdödik á píh§né§ é§ Rem§ok,*ra
*negindulnak s ííúktó} ha*go* vasúti koctik a
a,e3ytáborb*, Ftasználiuk f*l e nyári hónapokrg,
ftjlescrük kélos+égeinket a v*gyünk rrá*tt r
}la8rer fr*lk*rz ny*ri nályfuatain.

A l00 penső§ p*|yázat eredínénye:
A vál,akozásnn ic]iili nem várt eredmdnnyei

vé,Éziidiitt a lr,lü pen*tis pá]yázatirnk. Közei
-lttti kitű*rj és j;,bbnál;.;bb pái:,ázai érkezett
be.1gl; ie}rát l h,irírjri bizotisásntk igi::} n0-
héz íeiedat.i vói.l é ht].sJ.?dsi sOrreiiúl meg-
á]!apiiisl, ilus.iills *i aiasol ;1taiv*sís *tán
a iutainrka: ;:. kil;cLkeziiknek ítdlllik oda,:

l. dílat i]t', peí!$ót! k§p: |}énl,i MiiLáiy,

tY. Ügy*sségek, fogások
{F*ls6 korhatir; 24 év)

!t'!ik *rok *r ú! ké:ütyességi fag&ok, amiket a
tserkésrotben lel lehetnc h*rnálni ? (Ullzcr§
somó, fonás, köté|fonts, íaregás rtb.} Pontor És
rérzíeter leírást kell készíteni, lehetőlet rril-
vrgy fányképmelléklottel, Juta|om 20 pengő"

yizicrerkészek részére
Átkrlötutr!. Küríöldi cserkérzekt6l soktror

látt*k, ho6y vegy kitömnek 3-{ sátorllpot lzal,
ftával, íeteiük§! cserkárrbotokkal rnerevítik *
kése * kigebb folyókhoz a: átkelótutai. Máckor
hlilított, friss gallyakbó{ késrített várat bprko-
lunk ponyvával í fit haslnálni iudiuk.

l[ ,,Maíyzr €r*rkérr" pál7á:atot hlrd,*t*
l(á*íítrtink §tyírGrű, a <rcrkérznek he:rá-

íérhttö *rzkötökkel ítkrlórrc alk*lmru
tgtni*z.rÜ alkatmántst,

'utálorn 
§0 penrö,

Vixbőlmentési fénykép€Í
Á Nagy Fónök,.Yad Yireken" leírt rorozatlve|

kapcsolatoren pályá:atot hi,-detúnk ió, a: élet-
fiefité§i logfuokat r:em!éltető íényképsorozrrra,
A palyáza.ton lega|ább 20 íelvéiellei'keil részr-
venni, íelró határ ni§caen korlálorye.

lltaiom 5§ pengó.

Hogyan barátkozhatom ös§uo
falusi íöldmfives fiukkal

pályázatilükra igen sok vírlasz érkezeti be. Á
]rirálr1 biztltisá{ a juanlmakat e, követkei.:óknek
jtdite r:d,a:

l. dti. 2ü §engö, kapi*: Yirítg P;il, lrsa.
1l, d{i, rfi ,efi8ö, kas!*l Dárdai lstváii.

lil. C;i. § $sngii, írapla; Lcsonc Láseló,
Sz l g*li.

Országas €r€rké§zfányképkiállítán
]er: :: ósrre] 8rdapesten, Á multban S:ombat.
iel!=n- Kecskeméren. legutóbb pedig §:oinokon
vci: a l-i:8-l:r Cser;<ésr S:övetsé5 onágos fény-
ké9i,ái!il*e. A §zove:ség 25 éves iubiláris évében
r kiá'i'§isr 8*dar-:re; rendgÉk. idö : november
lói.:c, Ré*ierck ké]6!b ;önrek. d! rnái mo!(
íe;n]riuk mraden íitykégezé serkár fi3ye}mét,
hot), a t},ár§c íeikáEiihsen. Kiáilithetók
le3alibb 18 x 24 cft .,196ágú, éía. szép nrgyí_
tások, ni-y enlói kiselb kép.k É. he kerronrr,
.3tesfiyr torou3:o! aii(otÉk. E: alkalornmrl
küiönYáhsrryl aropoi!o3;.;uk :

l, Ar iga:án múvészi értékú képeker, me|yekat
cserkészek csináltak, Nem íeltétlenül rzúkséges.
hogy cserkésaÉrgyúak legyenek.

ll. Képeket, melyek e cserkészetet, a <cerkász_
élet különböző átait mutatiák be, még ha nfm i,
tel.iesen művészi értéküek, viszont *serkés -
*zémpontbó! érdekesek,

Nemcsak egyének, hanem tsrpEtok ir állít-
ha,tnak össxe tablókat, sorozatokat és küldhetik
be, §záí}os száp és értéker iutaíom és vándordíi
k*rül kiosztásra. Törekediünk t*hát errr, hogy
nyári kirindglás*ínkon és táborban minÉí több
kiíogásralarr, tárgylnál íogva árd*ker ás müvészi
képet csináiiunk, Utn:utaté,tt ralálunk bőven a
Hrgyar Cserkésr eddigi íényképezérről szóló
cilrkeiben. |-le s*irtáli,:k a íáradságot gondos
iti6yításók kószítésáre és beküldérére, A kíáilltás
id€ie a!átt aikaimat adunk arra ís, hog7 cserkész_
tárgyú keskenyíilm*k bemutatásra kerüli*nek,
A leglo§bakrt it( i§ díiázluk, Raita tthát, már
nosr kezdiljk n*g az előkárzületek*t l

'r§!§ai.ilyornda raóly*yon,lá$e, §rrd§s***.

filozgásban nem gátoll
ttár 50 fillértöt kezdve kapható

Jutalmazottak ;

Mórr : Dióbélkisasrzony (adia a §cholt*
TGJtvé..k könyv-, papír. {l r*nornü,
kcrclkcd{st, Budepert. lX, F*rlnc körrút
lr*2l), nyeftc . l'4aruch Géxa és
Jáncs,

l darab kgreterett k{F (adia }lofírn*nn
Srrrcn< képkcrc*ktdól ól k*pkarattr{r.,
Budapest. íV, üerlócry-utca 5 és Károly.
körút 28i, nyertt: Acrél §yör§y, Budapest.

íffiké*;ilffi]
| (adla : 6larn*r Edc Rt. 8udapest, V, Lipór- i
l körút ó}. níerte : Koch_Ernő. tsudepestj

Vaiki;.
l!. dilat {tq

hizl.
iIl. diiar {?

lV, dli3r i5 p+ng,liti: >.., . ,l,, ::., ii,;lr:,,.
V, díiat ÍS oengntt; S.: ,.j_i,- i.,;:..;:,i::
Ezekeni;i,:, i5 ,,. _l,.,:.: . j:3,=:::;:. _ -::-

velkezó rjirakil1:
l nrgy iestéLdobuz {:éj:: a j,t:, .: ']=::-

vérek veg},észeii §r,í: ::.i. <e}:,.: _l:,:., ii::l.".
Jókal: lleséshönt,v ;:r,,,: :ti:,.,:- ,lj_::

§ctoltz Te§tyérek könyy-, peplr- és zeneoő-
kerkedése. Buda-pest. lX., F=:.:;-ic;:í: 1i-
2l} kapja: }lezey 1,ászió.

l drh kelet€uoi! kéD (ad;l: tlofimann Fe-
renc }iépkeretcyár *s képliereskedés, Buds-
pe§i, i1',, i,ierió+zy-ute,l _c. Kár+ii-kör,,]r 2t),
kapja: Szabir &lihály,

pe§gól:l: Ai<inn Ácán], Olo§-

Denqiil}: P::,=i: Sjl.,l ,:, 9,:,ji-

l darab íotopasztell íelvétel {készítl :
Dhkey {r Tár*a <é5, Budepest Vll., Rá-
kósui-út l8i, nyarre l Andrálíalvy Ká|mán,
Budapest.

2 nagy tubus heltnyvragaertó iadia l l,íBllcr
T.gtyórák v*gyélxttl 8y4f rt,i, ny€rte:
Kerekes Tibor. Gódólló.

2 darab á!latkert! be!épájegyet nyert :

SraM Gyóző, Budapest.

I derr'l íotóaguarell íénykápet (készíti :
Dirkey ér Tárre cé3, Budap$t, Vli, R{.
kóczi.úr !8}, ny.rt€: Wilhelm F.óbert,
Budapest.

Grjdáa Pál : Hunyadiek múvét i*dia l
},la3yar lcnó könyva*bolt}e,, Budapert,
lV, l'lúzeum-körúl 3 !}, nyertg l C*atlri
Dénes, Szergény.

§?lBi} lrói Brch§Fsk úímü művé| {ádje
gyar Jenő könyvtsboltl*, fjudape:t" iY..
zei,;n-k,irú: jl). l(í!r,i.1 , M,)ricz, F:i4t.c..

Babay Józseí ,,lti hugaonkett§nn' c.
kölésli :*§er:,-et k:tpia: Kereker Rél*.

Vitézi {ettek §s Tábori §zaká*§köfiyv c,
könyvcke:'i:.i2ia: Kirlnrirr János,

2 csornag .,Prirr;e +l Wille;'" kd!§r.ar.§üllci
kap: Kl:;:l; l_ié:::,.

Cserkésrtrikór ]i,l il : §l:r.slni {jÉzr.
rlli§hact tséli,€gkntaló§$§áí ka!,i:,, Árvl j

.!árr;s.
Rákosi : ..§t]rbadt iaiieregztek*' c. ci:_lz.

kil|ésii r::cé;::-,;i <tri]r: lJilrrls Játltr;.
llrrargi : ,..Robinziro *nokái" {. ri:,{éil},i:

klrt:.r: i-íeil:düs _'"l_.:r _,l.

Jlla-
iúú_

disz-

l*^t il:ría|} iotaaqit*re]l,
íeivóitlr: l*t,JlrIi Di_<tai
iapes1} k:rr:,,;lrivá:;i::
{í: A{t:),. !,]:v í{:,;li,li:, i_

]]]]l.!,e *r}t{)pa§zlell
ér T*r-s* {jéq íliJ-

ri:];i;:l _J,,rxll:. ;ir,
,l !: \:i l il,1..

,,Tábori rakáckónyv" ós ",Yltézi tctt€k"
clmű könyvekel nye|te: Diner }ános, Sáros-
patrk.

A május l§-iki szárn r€itvényeinek
me8fsité§e i

l. .,'i'ábr-.rrtíiz",,.Vízitábcrr".,.A., cstrkó:r
tgyene:l!eikű" "

]. Á t-jiirkék,12l] nar} n,lulr,a t;r]iikrlzlak az
u } l( l d,i h:] |;,

.i, i!,t;:.l,rck-lcrrn,r.r.
4. jri rzr re,tr,te .Áv+b JciliInl.
§,.,3iesl."
í}, {jíjratil. iralic:a, arlgtl], oszirák-mrrg},ar,

tlitr. r[.irtll, bol*ár. iiilök, cseh, rnagyar.

|ar"_ -J



Páíyáza*ot hird*lünk, melyen résztvehet
a Magyar Cserkász minden olvasója.
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grxÜrpÉst xlrÁRtoő l 936. szept. l 5.

8EKÜLDÉS NÓo|a;
Címzendő: Cserkészbolr. Bucíapest, V,
Nagy §ándor uica ó. _ Hincien íé*ykép
hátuljára pontos név és lakqím rrandó.

DI|AK;
llső di; egy Nomád sátor, - l0 darab
mátodik díi. *gyenként ety-€ty khaki-
szinű cserkésxvlllanylámpa, - 50 darab
harmadik díi, egy*nként €8y-ety darab
kónyv, üve35etét** al§mlnium vejtartó,
vagy egyéb cserké*zl'ellrerelésl tár3y.

3lRÁLATl sz€l-1P§f*ToK l
a} élénkség, cserkészrzer$*ég,
b) a képek domborltsák ki r |ó ruha ér

íelszerelés elónyét {Cserkés:bolti fel-
s:e relés).

c} modern képszerű bcá|lítás és jó rach-
nikai kivitel.

BlnÁLAT raÓpJ*:

:,t

i pályázé képek*t kiállítluk a r.{rgyar
Cserkésrsaőver*ég által novernberbea ien-
d;zendó cserkésxfényk§pklál|ícásan. Hin.

; den kiállírási látogató leadja sTrvaratát

l ar áIra!a iegjobbnak tartoit képekre. A
! birá|ó-birottság ettól íüggerlenüi dönt,

9 Azok r kiáitítás iátogatók, nkik a biráló.
, birottsig dönrérévei egyeeő vélenrényt
'adtak, hasonló díjazárban részelüinek,
mint a páiyázók. A biráló-bizottság el-
noke Kuníalvy Rersö cserkészcsapatiiszt,
al európahír§ fot*amatör. Á biráló-
blzottsá3nak Joga van r legllrcsonPbb

' mértéket rneg n€ín ütő képek kialtiti-
'sától eltekinteni. i

. VfSY§§ TUPN|VALÓX:
§ n blráló"blxott*ág döntére

V§§YE§ TUPN|VALöX: 'A bjráló"blzottrág döntése vé3leges ér
mcgfellebbsrhetetlen. A iutrImrrolt ké.
pekct * {strkésrboltnak iqr ven fel-
hasrnálni. A beküldendó káp€,k legkisebb
m*ret* §x l?, tehát r ki§mér€tü kép€.

í ,i-i i*g.rlul' ,iy;; 
-;.;r;''lJii;;"=ff:

fu[tanl. A kápeket nern rrukséges kafto;ri
ragaset*ni" A dőntést r l{rgyer C*erkérz-
b*n k§ztilj§k, A kcziélt6i srámított 30
nnpon b*lül e! rre,y, vitt képekért fel*.
l$*xéget *em vállaiunk,

§§EnKÉ§u§§LT
csak * crerkészházban

§.i: BUDAPEST, Y, NAGY §ÁNDoR U. é
Telefórt l 1-2.34
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