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üzEN Az M. cs.
F" Dez§(i. 32,3. Edc .lrl'r'lrrrz írt ycl,

scd Jtagf-0lt kcdves, dc rtréil bizilnv diico!ii-
scli verselsz kis.sé. ]'iiborban előndvlr biztl-
nyc;san öröntct szerzett rrektek, nyorntatás-
ban nagyon mr: gbírá]nák az tllvasók. ,,Eray
lris anagyar iilnla" gyönge, nincs mcgokolva
az etly\k eselnény a másikból. Ta,nulj, rllvass
és yigyázz a szép és helycs nagyarsitura. *-
Csikós Béla. ,,Muli és jóvő" verscdet htiz-
zuk, rövid,ke, de szép golldolat és ügyes
íorma, tlumi.rreszkjeiden még nagyott érez-
hetők Háry János és mis lratások, nen baj,
irsz te mé§ jobbat is.

}Iogyan vódekezzüík az €lcstl§zá§ ellen?
A téli síkos idóben kenjü:k lre a cipőnk talpát
1 rósz siirú terpentin, 4 rész gyanta, 1 részt
benzin és 5 rész spiritusz kcverékével. Mivcl
u kcvurék gyulékorry, nc {tlrró helycIt ós nu

nyitott tüznél melegítsük f el. tla a melegí-
tés kiivetkeztében a kcverék íeloldódott,
néhányszor kenjük be vele a cipó tiszt§ tal-
pát. Ez a keverék ngrncsak a talp sika.mlós
voltát szünteti meg, hancm konzervália is a
bórt. -- Cipő vízhatlanítása. Téli, havas
irlőben szüksége§ a cipó vízhatlalítása, rnert
,csalk így előzhetjük meg a megltú|ós követ-
kcztében elöálló megbetegedéseket. kirán-
dulri- vagy sícipönk felső részét kenjiik be
nreleg leno]ajjal. A talp vízhatlanítására al-
kalmas az 5 rész olvasztott paraíinból, 5 rész
lcnolajból és 1 rósz terpentirrból clőállitott ke-
verék. Ezt a íolyadékot meleg állapotban ken-
jik rit az e}öző|eg jól megtisztított cipőtalpra.
.'- Oroszlánok. A szabályos cserkészegyenruha
rninden darabjírnak pontos leírását mggtalál_

lratjirtok l,,Csetkész rlrlrázlrti szabályzlt''-
ltan, {[:zt lt M;rgy11 Cserkósz tncllékleiekúnt
nrinr]en cl(iiizctő illogkapta az íisszel,) Eitttől
kilíinik, }ttr{y a c§erké§zllyekkeildőll sctn a,

várme§t,c cínrctét, sem pgdig az íirs ielvé-
tryét ncm viselik azok a csrlrkószek. akik
szalrályosatt öltö2kiidnek. kiscscrkész örs-
vezet(ik, s<jt még a tiszti vezotiik is kik
rryakkendíit lrordanak, akár a kjscserkószck.

-, Cscrké§zc§apat alapiiása ügyóbcri a szúk-
ségcs fclviláctlsitást az illetékes cserkósz-
kcrúlct adja rneg. F"orduljatclk tclrát a VIIL
cserkészkerület titkári hivatalírlroz. cime:
Kecskenrét, Piaristák. - Cserkésg., levcnte
keretel kaphat birrmelyik cserkéslÍiapltt,ha
czt oktrlhrr híl véséig sztllgítlati íltl}n a
Cserkészszilveiséstől kéri. A kert:t mügudá-
sának elöicltételei: a) Van a csapatttak nrin-
dcn 35-30 c:lerkész'levente me llé cg]i-O§y
oktatója; b) nri,rrden l5 levcltte mellé esy-
0sy se{édokt&tójal j) iin<ielkcz]k a c§npitt
a kikópzéshoz szükséges kiképzőfeIszerelés-
scl. - R€pülőmode l|t, mtlde]lalkatrésze ket.
légcsavirrt, mótort stb. ir Cserkószboltba.n is
kaphatsz, Az alkatrészek íészlcte§ leírirsát
és árát a Magyar Cscrkész dccenrber l-i
sz,imához mellékelt Cserkészbolt té]i .rtrjegy-
zékóben tal:ilrrd.mcg. ,.A magyar cserké-
szet úila" c. karúcsonyi ,rircllékIetünkben az
életmentők névjesyzókébiil tévedós iolytán
kimaradt esy-két név, Ezeket ptitltjlag itt
kiizöljük: Batho Zoltáu, cs,, 877, elsősesély-
nyujtásórt, Doskár Ferenc, id" yez., 327,
ú.szvame ntésért, Far,kas Sándor, pk., 6ó6,
nregvadult lovak megf ékezésóéri. Migály
László, öcs., 90/ii., úszvamentéséri, Rácz
Ernő, őrsv., 560, úszvamentésért, dr, Szabó
Zoltán, pk., 764lö., úszvamentésért nyerte el
az életmentő-kitünteté§t.

_. .:,:_- __._:::l!

ltl§[iiIzi. dt, rt,it,ri ! -.--.: _

Kisbocskói László, |,,i ., . _: Dunkes
Sándor ltiizi)]je }](]siJJ]:]:J: - }'l!n§aLÉreső.
Sainr_rs. 11 k(illl,Iil])f,:] - -, _: : -_ .._ j ,it
mtlrtk:rkiizrrtit,j :,l.:.,,:, ,-., :_ : _ ,|],l

sc l|ll(.tilllk. Nr,, L. ].: .,:_ _

]ckésctr. - Szomori János, :.:,.::-.,
lczósi akció veze ti-ijrj:l<i. .i:.,:,.. ? ::] :,-.5;-
na,k.

Ge§seí OttÓ. Szé;l. :,::;,:. .:,-.: _ ::
;us k;trrierun},, rj. xi,. ,:.:l : _ - _

ntlts, l)t;1, mt)tId:tt,lt. i, :',.,
,,Arrukirnr l7 úres vu;l. ,i !.: - .:
én nitlst, mikor rrirtt !ill-,. :,:--
mcttt a iroIttra; r,l jj,,:t .i Él ::, - , - , 

_

nrajtl veic egyútt, ltox}, az r :_ _

criivt] r,isszavul{yük ;,z J.: : _-:
L. A jírnljtrk, }rog}, nten]c:t .] - r :_ *

c*},(tUItlrc.'I'iijú](,,zlit,it i._._ }
dulll lt. Uttive rsitu l!Ur }::-, .l:
Gallcrt*a. Perugia. l. \'., Gy. ]r
kedves lcveledOt. Levd] i]].-i. -László. Kiisz,örrjiik a szép kii .:..:. ;.
tali]krtzrll vclük Iirprtlrk hr..:,,. ,-.
lődő. Ajánljuk Srckovszk}, 7'^.:,-
,,Mótorral a iiild körűi". A]]<:,.,: -:: :.,
scll islncrtct.iük. - Gumiarcú em|,c:.:
det jelort saiimhatt közöltiik. ,]:,:. - ,. ,.:.,-.-

dOtt, kijzöld nrjcliíbb ve]iink, .'- Hünj§oelel.
Most jelent mog Fodor F'erctlc .:,..:.-: i:-
ttlir Itir*\,szcrii kiinyvt: ,.]\1ugl,:t:: - --_J;:
élct". lstnerletésére rnég visszr:i:::..

BrKÜLDöTT KöNYVEX:
A Magyar Vöröske rcszt t:-§}-let :<. j::: ,: tr,.

t9J5, (,vi júliustt'rl az |937. dv jú: _:,. :::._-]
itlő egyesületi míikötléséről szá:l:_,] oe :. .,
rószletességgcl ós alapossággal.

A Zsótia Országos Oyerekszanetóriuúi
E8yesület sz;iz trld:tlas, kópckkci. :_ -,.., . : .,,
kal gazdagon ellírtr.ltt könyvbei .:.:-_ - -:.
1937. clvi rnu.Irkájírról. A jcle;liÉ:: ]*.. ,::

Oyrrla dr iiiisazsatt') szerkeszte;te.

aNRIL0-[TAI{
a ki tiinó szomj csillapító-
ilak, egyetlen kulacsból
§eln szabad hiárryoznia.

*

Jól cukrozva üditő
és egészséges ital,
mely különösen
hosszabb túráknál
nagy ellenállóké-
pe§§éget kölcsönöz.

*
Kizárólagosan honi nyers-
anyagokból gyártja a

FRANCIí HnNnI[ FIAI nr.
nágykar!iz§ai és mo§orr-
szentjánosi hazai gyáraiban
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Az Országos Elnök Ü. szól hozzánk !

Mult számunkban részletesen leirtuk a Cserkészszövetség 25 éves' jubileumi ünnepségét.

Az új huszonöt év egyik érdekessége, hogy a ielenleg érvényben lévő. alapszabály szerint minden

cserkész, ,tehát vezető és firi egyaránt, tagja a Magyar Cserkészszövetségnek.

Huszonöt év egy mozgalom életében .is nagy kor. Az ember ilyenkor nagykorrl. Már elbir
vállunk terhet is. Már tudnak másokért is dolgozni.

E nagykorú mozgatom lélekben nagykorú tagiaihoz szől az Országos Elnök tJr. . .

Kedues Cserkész|iaim !
A cserkészet a nutg,yar íiú önhéntes jellemneuelő rnoz-

galma. Külső jogi formájában egyesület, Belső életében aa,
Iami más, egyetlalálló intézmény. Ereje önmagúban uan-
Be|elé él a Űaga erhölcsi, szellemi, sőt lehetőleg anyagi tő_,

héibőL Ahogyan nő a mozgalom, és amint szaPorodnah a fel-
adatok: úgy fohozódnak azzal a kiadások is, amelyeh_ a
cserkészéleÍ- és cserkészneaelés toaábbtolytatásához meghí-
lánt telePeh és eszhözöh előteremtéséhez,' íenntartósához ós

Pótlásúhoz szükségesek.- Az itt ernlítelt szühségletek ellátásához a kellő Pénzösz,
szegeket jelentékeny részükben eildig is mngunk szereztüh_
í,eg a mozgalomnah, d.e tagad,hatatlanul tetemes összegekhel
tááogattóh-mozgalmunkat-az állam, a főuáros, a töruény-
hatósúgok, aállalatok" sőt a társadalom is.

Az a kötüImény, hagy fejlőd,ósünk üternét kellő - sa,
ját anyagi erő hiááyóbői -' részben ez a külső tátnogató
szabja-rnég: erősen ieszélyezi a csethészet toaábbi íeilődését,
s különösen bínti azt a lendületet, amely egyébkérut a ma-
gyar fiú sajátja.
. Ezeken a nehézségeken akarta magót túItenni a n?Oz-
galom, amikor a negyed,százados nult hatarón, az alaPsza-
bályok átd.olgozósáruíl az egyéni tagd.ájak rend.szeresítésé-
nek a gond,olatáual foglalkozott. A tárgyalások során azon,
ban felülherekcclett a cserhészgond,olkodás, Elejtette a rneg-
határozott összegú tagilíjak megáUaPításót, hogy magót az
ótlage gy e sülete ktől ez óltal h me gh,ülönb özte s s e.

Minthogy azonban az anyagi fejlődés útját sem akarta
elzórni, orszdgos közgyúlésünk úgy határozott, hogy az
anyagi eszhőzöknek sajút erőnhből leend,ő előteremtéséről
nem mond le. hanem annak a legcserkésziesebb megszerzé-,
sét aálasztja és a tagdíj kérd.ését is az önneuelós és az ön-'
fegyelmezés szolgóIatába úllítja, Igy történt anltán annah a
h al ár o z atn ak himond,ás a,

A közPonti aezetés nem hutatja azt, hogy egyénenhént
ki mennyit fizet. Intézze el azt minden cserkész a legbizal-
tnasabban, önmagáaal és Parancsnokóaal. Legyen bár a uől-
lalt tagdíj 1_2 íillér, trua,gy a tehetősebbehnél soh-soh
Pengő.

Fontos uz: mínd,en egyes cserkész érezze, hogy a maga
mo z galtnához a Tra ga. fillér eiv el hozzáj árul.

Ime. ez a íelad,at, atnelyneh heresztühlitelét q köz,el-
multban megtqrtott közgyűlésünk elrend.elre: Én toaább
adom e feladatot és most rátok bízorn, n agyar cserkészeh,
annak megold.ósút.

Amilyen önkéntesen léptetek a cserkészet köteléhébe é§
amilyen önkéntesen aagytob a mozgalom tagjai, ugyanolyat
önkéntességgel teljesítsétek ezt a hötelezettséget is a cser-
hészet egyeteméért.

Az önkéntes hazzójárulások megállaPítása, beszedése és
hezelése ügyében a Parancsnokokhoz körlevelet és megfelelő
csekklaPot küldünk.

é s c scr ké sztísztek, akík

-Tffiiilatr 
a b ef ózeté sme gnyitás r észemről höteless é gtel-

';t jesílé1;,bem Parancs, nem kérés, hanem íelad.at. Mind,en
egyá cserkészfiam tnost az életből úzsgázík. Erős híttel hÍ-
szem, hogy ez,en a EgaaffiEffiíaffigállja a helyét.

'', ?,t:!,^1ytat,

a kötelezettehre bízza azt,

A csaPatban működ,ő tasok (íüűk, töszteh) a csaPatfta-
rancsnoknah szolgáltassáh ót hauonként a megajónlott ösz-
szeget és a csaPat egyösszegben küldie el lehetőleg Magyar
Cserkészszöaetség BP, 46.3i0. sz. csekkszámlájára. A ciekk
hözépső részén -fel-kell tüntetni:,,önkéntes'hozzájórulás".

a cserhészet ntind.en műhödő

Étr,rlrlrNrÉ§
A föcserkész úr őméltósá,ca 1937 december

hő 26-án életnr,errtósért a következöket jutal-
mazta a ,,ió munkáótt" óletínentö-kitünte-
téssel,:

Dr. Brém Oyörsy 3. sz. csapatbeli buda-
pesti cserkésztisztet csónakkal vé§zett nlen-
tésért és sleccserrepedé§ből töítént men-
tésérL

Chappon László l83. §z. csapatbeli szecedi
cserkészt veszett kutya rnegöléséért,

Bndrödy Gábor 60ó. sz. osapatbeli mar-
cali órsvezetőt úszva vésze|x mefltósórt.

lrerenczy Jenó 935. sz. csapatbe]i ríkos-
palotai cserkészt úszva vég,zett mentésért.

Lenkovics JózsEí 77, sz. csapatbeli nagy-
karrizsai rujyezetöt elvérzés,megakadáIyo-
zásáért.

Lőri,ncz Fer,cncc 837. sz. csapatbeli lratvani
cserkészapródot vlzbőlmentésórt

Müller Rurloli l09. sz. csapatbeli duna-
keszi cserkészt gízolás elóli nr.entésért.

Nádor Lajos l80. sz. csapatbeli szarvasi

cserkészt írszva végzett mentésért.
Németh Józseí l33, sz, csapaüeli kispesti

örescserkészt úszva végzett m€nté§éít.
C}rmosi Tibor 62. sz, csapatbeli soproui

cserkészt cázolá§ elóli mentésért.
Pápay Elemér 585. sz. csapatbeli szóregi

öregcsenkészt nregvadult lovak meglókezé-
séért.

Szakács lstván 357. sz. c§apatbeli kapuvári
cselkészt megvadult lovak megfátezéséétl.

Za,na János ffiZ, sz. csapatbeli komlói cser-
készt gázolás előli mentésért.
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XVI. Lajos francia király uralkodása idején Párizs utcáin
furcsa kis emberkók, topíongyos, vézna, kiéhezett alakok jeleo-
tek meg. Fiatal gyerkőcök, kamaszkodó fiúcskák voltak ezek az
élénktekintetú legénykék. A közönsóg oavoyardoknalc nevezte
ókct, mivelhogy a távoli Alpesek vidékéről, a batalmas Moat
Blanc aljáról'vetódtek a írancia íóvárosba.

Otthon nehéz volt az élet, kevé§ az ennivaló, sok a gycrek,
A kúzködö családapák és anyák fájdalommal bár, de mégis el-
küldöttek egyet-egyet a sok gyerekból szerencsét próbálni.

Kis batyuval a kezükbtn, utravalóul kcnyérrel, hamubasült
pogácsával itdultak el a nagy útra. A francia f6városban azután
abból tengódtek, hogy havasi mormotáikat mutogatták, vagy ki-
sebb bizalmi szolgálatokat te}jesítettek a jómódú francia polgá-
rok házainál. Ha munkájuk nem akadt, koplaltak és fáztak^

' Fénelon abbé, a nyolcvanévcs aggástyán, kiszotgált óreg pap,
amikor napi *táját végezte a körútakon, kedves, rnosolygós arcá-
val tckintett a kis csavargókra s egyetlcn alkalmat sem mulasz-
tott el, hogy meg ne ajándékozza kedvenceit. O<lahaza, egyszerü
papi otthonában sokszor elgondolkozott, miképpen lehetne czeket
a savoyardokat ö§§zcgyüjteni egy kellemes, meghitt kis otthon-
ban, rendszeresen táplálni és hasznosan foglalkoatatni. l\ száz
esztendó multán kivirult cserkészmozgalom ósi goadolata v€rt
lelkében gyökeret.

§ az öreg pap megkezdte a cserhészmunkát.
Mint lelkipásztor sokszor megíordult tehetóseblr úri csalá-

doknál s ilyenkor viseltes ruhadarabokat, cipöcskéket szerzett vé-
dencei számára s e kincsekct szétosztotta a szesény fiúk között.
Lassankint valamennyit ellátta ruhával és lább'elii,el. Ám ezzcl
sem elégedett meg. Mcgvásárolt egy kopottas kis házat a külvá-
rosban, azt a nagyobb fiúkkal rendbehozatta, összekoldult, vén
családi bútorokkal, aszt1lokkal, székckkel és ágyakkal berendezte
s megteremtette az első cserkészotthont - igaz, hogy akkor még
nem így nevezték e hajlékokat.

A firlknak tctszett a rende§ otthon, a lütött szoba s a puha
ágyacska. Igy most már száIlásról is gondoskodott a melegszívú
öregrlr, de lassankint rájött arra, hogy a testi jólét mellett lelhi
táplálékra is nagy szüks{,gük van a szülói gonrlviselés alól kike_
rült és magukrahagyott ifjaknak. Bizony nem viselkedtek éppen
illendó módon sokszor még jóltevőjükkel szemben sem, Vásott,
neveletlen rajkók voltak s modoruk sok kívánnivalót hagyott.

Rendet ieremtett tehát kózöttűk. A legidósebbet felüsyelóvé

ncvezte ki, akinek engedelm€§kedni tartozott minden otthonbeli
savoyard, Beosztotta a napi szolgálatot. Az üg.ves íórókból sza-
kácsokat nevelt, voltak akik Íelváltva takarították a, otüont,
mások bevásárolni mentek, mások meg a gyengélkedó pajtiisokat
ápolták.

Meleg, barátságos családi kört teremtett Fénelon abbé a }ra-
zájuktól távol éló kis savoyardoknak. Gondoskodott lelki táplá-
!ókról is. Vtlük imádkozott, mcgtanította óket haszoo: rudoi-
valókra, tájékoztatta az utcán való helyes viselkedérrc oézve és
minden irányban b$vítette eléggé triányos tudásukat,

Naponta, í6leg az esti órákbaa állandóan közörtul tartóz-
kodott. Mikor rnár megtanitotta vídenceit írni és olvasni. szá-
rnolni, lenyesegctte apró félszegségeiket és modorhibáikar_ szere-
tettel vették kórül a kis suhancok áldottlelkületű jóltevójúkct,
Lelkes hangon írtak haza szüleiknek, akik boldogok voltak. ho6y
bolyongásra ítélt gyermekeik egy jó ember oltalma alatt bizton-
ságban élnek Párizs forgatagában,

Fénelon apó már elmult nyolcvan esztendós, amikor kirob-
bant a nagy forradalom, A veltozo*l viszonyok lem atadályoz-
ták meg ót jótékony munkájában. §gész Párizs ismerte és tisz-
telte a szelídszemrl, ósz papot. Kirrek jutott volaa eszébe bántal-
mazni a szegénység barátját?

Ám a forradalom nem ismer kivételt, A, konvent kimondotta,
hogy minden pap hazaáruló, aki nem veti le papi ruháját és nen
ál1 be ag ész istcnnójénck papjai kiizó.

l?93 novernber 7-én Gobel, Páris érseke vikáriusainak élén a
konvent elé járult polgári ruhában és ilyer épületes §eszédet vá-
gott ki:

* Féríiakat láttok nra6atok clőtt, akik a babona külsóségeit
le akarják vetni. Ezt a példát sokan kövttni fogják, mig a kóz-
társaságnak más vallása nem lesz, mint a szabadság és egyenlő-
ség vallása. Ezért a rróp, az én legfóbb uram akaratából lemon-
dok a katolikus pap teendóinek vé6zéséról,

§zt a hitét megtagadó, Krisztust eláruló, megtévedt emberi a
írancia kópviselők nagy éljenzóssel és viharos tapssal kószöntót-
ték s ez ünnepélyes istentagadás után feltették fejére a forradal-
mártlk vörös frigiai sipkáját.

Midón XVI. Lajos király íeje lehullt a oyaktiló bárdja
alatt a f{részporos kosárba, min<lenki tudta, hogy mo§t már a
vallás üldözése kóvetkezik. voltak Gobelek sokan, akik esküsze_
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gőkké lcttek, de töbL,en Yoltak, akik inlcább elbujdostak, óheztek,
bolyongtak az erdőkön o titokban mitéztek a vado§ban, de hitü-
kct és papi mivoltukat mcg nem tagadták.

A jó öreg §énelorr ekkoy már nyolcvanháron óves volt, Őt
is felsrólították, hogy vesse lc papi ruháját és te6yen esküt a íorra*
dalomra. A derék aggastyán csendes nyu§alommal intett nemet
a íejével. Elfogták.. . Kiragadták védencei köréból s a hires
Conciergerie-be,- a halál elöcsarnokába vitték.

Ettól a naptól fogva sokáig nem látták jóltevójüket a kis
savoyardok. A jóságos öregúr azonban még a börtönből is é]et-
jelt adott magáiót s még Ó vígasztalta elhagyott kis cserkószeit,
Logy ne csüg§edjenek, mert hatalmas és jóságos az Uristen. Be-
csülitesebb §Óndólkodásrú börtönórök útján lcveleket juttatoti ki
s pénzhez és éleleinbez juttatta továbbra is kedvenceit.

A börtönélet azonban sokáig tartott s a firlk {rjra lerongyo-
!ódtak, rnert elvesztették pártfogójukat és lelki atyjukat.

*
A íorradalmi törvényszék elótt egy fehérbajrl, reverendás ag-

gastyán áll. I794-et irnak. -4, nyolcvannógyéves óreg papot a bör-
tön levegóje testileg teljesen tönkretettc, Lcsoványodott, clerót-
lentdett, de lelke erőE és állhatatos maradt.

* Elkagyod-e a babonát? ".. kórdezte Fouquier Tinville, a
fövádló.

Á babonát az dn valtásom is elítéli. Én római katolikus pap
vagyok s hitemhez és egyházambcz halálom órájáig hú maradok!

* Akkor nem maradsz sokáig hú, mert holnap reggel lehull
a fejcd! - dörgött keményen a forradalmi törvényszék hirhedt
fövádIója.

* Ha ez az Istenrendelése, rlgy nekem szebb a halál hittel,
rnint az élet hit nélkül!

Fénelont visszavezették börtönébe, abol mintha mi sem tör-
tént volna, vidáman, derüeen elbeszélgetett fogolytársaival, so-
,kaknak vígasztalást nl,ujíott és elmélkedett aa'_őt körülvevő bívei-
vel a vértanuhalál gyönyórúségéről.

A halálos ítélet híre eljutott a savoyardoklroz.
A rongyos fiúcskák két§égbee§etten rohantak a konvent ülés-

termébe és bebocsátást kértek, Egy képviselő elóterjesztette a ké-
résükeL A gyermekek görcsösen zokogtnak és úgy kértek kegyel-
met Fénelon abbé számára. Néhány képviselő már ingadozni kez-

dett, de,ekkor rrregszólali a sötétlelkú Billaud-\rare$ír§§ és elk*r*
gette a folyamodókat 

*
A Conciergerie a ftlrradalom fo,itottlevegőjü börtöne. a balál

eiöcsarnoka, Innco a vesztöhelyre .vezr-l az út, ,. Szegóny kis sa-
voyardok egósz éjjel a börüjn elótt sírdogáltak. ,.- Reggel azután
megpillantották az áldottszívü vértanut . . . Zokogva csóL,olgatták
öreg kernit. §enki sem merte nnegzavar4i a brlcsúzást. A nép.
mely sok száz főnemest, katonát és fópapot ujjongva kísért a
vesztóhelyre, most csendes maradt ós meghatott.

Fénelon egyenkint megsimogatta kis védenceit, azután felúlt
a kordéra. Megindult,a menet. Elől a katonaság pergó dobszóval,
hátul a savoyardok fájdalmas zokogással.

A hatalmas vérpad előtt megállt a kordé, Leemelték az óreg
papot. Gyönge volt a teste. Ugy tolták fel a magas emelvényre.
A hóhér meg akarta kötözni kezcit. Ekkor az igazi vértanu lelki-
erejével csendescn így szólt a hóhérhoz:

- Urarn! Várjon egy percig! Szeretném mcgáldani az én ki-
csinyeimet!

A hóhér elfordult,
Fónelon abbé a vérpad szélére lépett, las§an, de seilárdan;

hófehér haját hátraeimítótta a szél" Kezeit áldásra emelte.
. A savoyardot térdrehullottak és hangosan zokogtak,

És ime, a francia forradalom kellös közepén, a vallástalan-
ság és hitetlenség dühöngó íanatizmusa idej€n egy óreg, halálra_
ítélt pap áldására a földre omlott az egész tömCg, a kivégzések
szenzációinak nevetó, tapsoló törzsközönsége.

Torzonborz, vad, külvárosi alakok, akik templomok&t. fo§r*
boltak, oltárokat döntiittek le, most némán megha]tották a fej§-
ket és úgy íogadták a halálbamenö vértanu áldásái.

.Fénelon ősz fejének le kellett hullani, hogy június 8-án ün-
nepélyesen újból elismerjék az Istent Frauciaországban,

Az etsó ,,cserkészcsapat" azonban árván maradt és elhordta
tagjait a íorradalom sáele. Soha többé nem fútöttek be a kültelki
kis cserkészotthonban,

Az Alpesek alján reménykedő, koldusszegény szülók azután
sokáig imádkoztak egy íehérhajú öreg papért, aki a felhők mö-
gül s.zép, csendes.nyári estéken le-letekintget a íöldre s keresi el-
árvult kis "cserkészeit' No§zlopy Ába Tihamér
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rrm§zÉr,cmrÉs 
^ru 

őnsr §AnoI(BA§
Butt.t:i : Józsi bít' nrultkr:r írgy elro}rantál a mentőszek-

r,éttrtyel, hog!, azt sem nrondtarl : mrrkk. És a legtlrdekesebb
ponton íélben mararlt a beszéIgetésünk. Mos| a Bikficcel
beléclkapaszkodunk és nem is cngedtink szalradon addig,
míg nind,err kérdésiinkre meg nem felelsz.

JÓzsi bá' ., ÜnrrcpéIl,esen javulást ígérek. De most
mondjíitok nrtls, ó szigorú őreinr, mit akartok tőlem ?

Bik|ic : A ttinletőkről akarrtnk toválrb beszélgetní.
}Junci kérdezz. Ez a te szakod, mert te trrdsz négy órán át
léiekz-etvétel nélkül kérdése]<et feltenni.

Bunci: Józsi bá', jó emlrerek a tüntetőt< ?
.Iózsi bti',, Nem mindig, Bunkó. De lehetnek nagyon

<lerók, jó emberek.
Bunci: Mikor jók ?
Józsi bú' ., Éla nemes célért, a lelkiismeretük parancsála

lünIetnek, akkor hclyesen cselekszenek,
Runci : Iis mikor nem jól< ?
Józsi bú' ., Nem jók, ha ismeretlen felbujtók szavára

csak azért tüntetnek, hogy rendetlensóget és zavart csinál-
;!anak. Akkor sem jók, tra pénzért akárki lrívására elmennek
tiinteLni, A nagyvárosi alvilágnak egé§z ki§ hadserege van
ezekbőI a ,,felelőtlen elemeJ<ből", akik pár pengőórt bár-
milyen kotniseságra készek, De súlyos hibát követ el az
intelligens ifjírság is, amikor fe]előtten agit,átorok u§zítá§ára,
vagy durva hang{r röpiratok utasítására az utcáravonul és
ott tüntet, azt §em ludja miért. Ezekből a kivonrrlásokból
solra nem a ltazárnak vagy az ifjúsrignak, hanem mindíg
a hirttérben cserldesen meglrúzódó políiikai tórtetőnek van
Jraszna egyedtil.

Biltlíc : Meg a lovasrendőröknek, akik megkard-
lapoezák az ifj{rságot, A nagybácsim mesélte, lrrrgy ő is
kapott egy§zer a hátára a Nemzeti §zínlráznírl.

Józsi Ilú'., A rendőröknek nem telik ebben örömiik,
kis pajtás. Ők egyszerííen a kötelességüket teljesít.ik, ami-
kor az utca rendjét bárkivel szemben is biztosítják. Ázok
épolyan rlerék tlrrrberek, mi,nt a te étlesapád, meg az enyém ;
akárlrán_vnak köztilüli egyetemista íia van és elszorul a
szivc, amikor a fia barátaival szenrben J<etl feltépnie. De
paranc§ ; parancs. lis a rentl : rerrrl. A]<rirkí zavarja, vét-
kezik tls megórdemli, }rogy bűnlrődjék érte.

Bunci: De hát hogy lehet az, llogy az egyetemisták
is íg.y berrgranak az agitál.clrokrrak ? Hiszen azok okosak l

Nern látják, lrogy az ő tüntetésiik rnírsoknak használ csak ?
Józsi bit' ., Az ifjírság forró vérű, könnven tűzbe lrozbató.

És ha ktilön-külön mind meggonrlolt, komoly fórfiember
is, amikor egyűtt vannak tömegben, akkor fölötl.íik is úr a
tömtlgpszicholílgi:i. Iinnck a, lratása alól, intelligens ember
sem vonlratja ki magát,

Buncí, : Mi az a l.ömegszpichológia ?
Jözsi bri.' ., A,e embertönreg cgészen rná,sképpen gondol-

kotlik. ítól és cselekszik, mint. a}rog5ran kiilön-ktilön gonrlol-
kodnának, ítélnének és cselekerlnéIrek azok az emberek,
akikből ez a tömeg áll, Ügyes szónok íellelkesítheti, elkese-
rítJreti, vak dtihbe hozhatja és a icgfóJ<teleneblr rombolíl-
sokra vezetlreti a ballgatóit, ha ért a tiimeg kezelósének
míívészetéhez. Amint, a tömeget megfogta valaki, az nem
gondolkodik, nem nrérlegel többé, hatrem beh{rnyL szemmel
rolran oda, ahavá az ügyes vezetője hívja és teszi azt, atnit
a vezór parancsol. Orczy bárónő könyy6i1 a Vtirös Pimper-
nelről olvastátok, Lrgy-e ? Emlékeztek az ,,Enyém a bosz- "

szú l" címűben azokra a pompás fejezeteJrre, amelyekberr
a párizsi csapdában henne szorult angol lrős irgy menti ki
a városbóI Juliettet, az arisztokrata kislánj,t és l)eroulédet,
a vő|egényét, hogy szénlrordó munkásnak öltözve a végte-
tekig felizgatja a vérre szomjas törneget ó§ aztán esöben,
ködben, éjszakában nekivezeti őket a város kapuinak és

rncgostromoltatjar veliilt beltilrtíl a bezárt kapukat, hog.v
amikor kitörtek a városbíil, akkor ii. a baráiai tls akiket nretr-
teni akart, a falakon kír,iil összetaliiikozva. csetrdesett cl-
tűnjeneJ<. a lecsillapult tönreg pedig kribu]:an. értelrrre tlenül
ballag vissza a vltrosba, anrell,biil st,nki stnr tudja, hogy
miért is kellett kijönniiik ? I(icsibt,n tz ,r;i:s.,,tiik le minden
tüntetósnél. Riipiratokkal, r,ag;, száj rr,i-sz:lj:a atlott roman-
tikus hÍvó jelszóval tisszegl,iijtenek t91- ttlji,ií{r.1 . azi rlólrány
iigyes szónok megdolgozza, feltzgatla. aztál. n.-kiszabadít ja
*z utcána&. A]<i résztvett már tirnie:es:É:l. az nag1-on jól
tudja, h@y amikor egy-eg.v ill-en ti,;mgg Ég},szcire rerrd(ír-
korclonnal találta szembcn magát es a ren,j,]tl k igazoltatni
kezdték ő}et, akkor a rrag§.hangú r,eze,:t-< rs szónokok
solia nem voltak már ktiziittiik, har,enr i:z.,-,nsáqban dör-
zsölt<ik a ke7.iiket va]ahoi Ines§7.e onnan : azi n-l.g a rendőr-
.ség 1isztviselői nrondják, lrogl-az elir_,í,,i: is előállított
tiintet,ők a ki}rallgatásnál rcndesen na5]- s:e::t\ei mere§z-
tenck és nenr 1,u<lják rnegmag1.,arírzni. i:u51, : _:.a;donképpen
mit is a]iartak, miért is tüntettek.. , fltn:tk. :tlert tnent a
ttinreg, kiáltottak, mert a tómeg kiál|.rlit... ]Ic|t a tömeg-
ben az egyes ember elvész, megsemnl:,_:. : r-incs külrirt
útja, külön akarata, csak beleollad,_i ki: :.sie. felelőtlen
része a nagy egyselgnek. F]zért roppant ves;t,i-tsek á töme-
gek, mert nincs felelősségiik . . .

Bik/ic: Józsi bá' ne beszélj ol_r,gx 1;_,.-. c.lien. tnert
akkor nag_von nehéz megérteni, amit n,,:,l;:l,, Szól,al a
tíintel.ől< nem gonclo.l|roznak és ez szerin:e ,: ::,s!z '.]

Józsi bú' ., A tiintelők rendesen eszki.iz,_ .: ,,,i, aki ol1,annak
a kezében, aki a maga céljai érdekében i;:::,á.ja ki őket
és lra bajba jutnak, cserbcn }rag_vja. _\z-t .srr; a lilágbolse-
vizmus agitátorai csinálják meg, ho€T, tti,t:gl.tir;kon szál-
lltják a küllelki srácokat €gy-eg}, tiinie:!:rt, r,agv parázs
verekedésre, és a teherautók ott állnak is.:_,:ísen az utca-
sarkon, hogy jól végzett rnunka után, ai::,-,l;_: a rendőrség
közeledik, percek alatt valarnennyit ell..li,_tssik a ltart
színter(lről. Persze ezt nem emberbaráti sz_i; , s=:bol 1cszik.
hanem azért, hogy a rendőrök el ne fogiassa:.J: :en}it az
ő tüntetőik krjzül és a kilrallgatások scrin e>.:.eq rii ne
találjanak azokra, akik az egó§zet a há!te:1-,1] renrlezték,
\rannak aztán tüntetést rendezők, aki tsa_\ naguk ugra-
nak autóba és menekülrrek, ha baj r-au. a ::_i:Éa:lJlt ifjíl-
ságot pedig ott ltag;lják a pácban.

.I}ik|tc : Píuj, ez c§unya dolog l \em Jai: t.;áriis
nem, Józ§i bá'?

Józsi bú'?., Csak egyszerűen és szon:c,i,:arr
kis pajtá§.

-L'gy-c

enlberi,

Bunci : Józsi bá'miért. neru jó, ha inteliigtns eg_r,ettrrris*
ták tiintetrrek 2

Józsi- bó' ., Hát nem érted, Bunkó ? _\n:,ik,:l beáll a
tömegbe ós öntudatlan része lesz egy, sz_enleC.:.r rkkel íel-
izgetolt nagy emberköziisségnek, akkor önmagii._ ]t,alacso-
nyítja tulajdonkóppen a2 ember. És il;-enkor soiszor viszi
olyanra a tötnegpszichológia, amit iinmaga. n]cggondoltan
soha nem csináIna és utána hosszan kísi.ri az egészséges
lelkiismeret furclalása. Az embet soha ne t eg.r,en o11,at,
amiről a le,lkiismerete színe előtt ne merjen tiszta szctntrrel
mindig számot atlni.

I}unczi., Józsi trá', hogy le}ret az. . .

Józsibá' ", Yátj, Runkó, íigyelj csak l Eg.r,. ,. kettő...
három . . . négy. Hallod az óraiitést ? A liúk egl-uit vannak
már az. udvaron és kezclőtlik a gyal<orlat. Gl,ertek ki hozzír-
juk. Gyűlés után pedig, ha van kedvetek, nicnjiink eg_viitt
haza és akkor tovább lreszélgetünlr ezekről a nag1,on érde-
kes dolgokról.

Bunci : Jó. Köszönjtink, .Iózsi bá' ! Huj. Rikfic, hrtj !

Ki ér előbb ki az udvarra ? . . .

ó
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A íal vesszőfonás volt, kőzeit
mohával töltötték ki. Az egész ház
olyan tojásszerü volt; félig csün-
gött, félig nyugodott annak a mere-
dek hegyoldalnak a sűr{ljén, inint
darázsíószek a galagonyán.

Elég nagy volt ahhoz, hogy öt-
hat szemóly aránylag kónyelmesen
lakja. A szíklapad kiálló darabja nagy
ravaszul t{izhelyül szo|gá7t; a füst
a nagy szikla feló szállt és minthogy
egyezelt annak színével, alulról
nern lehetett észrevenni

l]z volt Cluny egyik rejtekhelye ;
emellett volt még néhány barlangja
és földalatti üroge különféle vidéken ;

szabad megbolygatnia ; szeretett
fózni és még akkor is félszemrnel a
sütés-főzésre sandltott, Amikor ben-
nünket üdvözöIt.

Valószínű, hogy időnkint meg.
látogatta feleségét és egy-kót leg-
bizalmasabb barátját és fogadta ís
óket az éjszaka leple alatt, de al
ídő legnagyobb részét magában töI-
tötte, csak őrszemeivel és szolgáival
érintkezett, akik várták rendelke-
zéseit. Reggel először is megielent
egyik emtlere, a borbóly ós meg-
borotválta, közben elrnondva, mi
hir a vidéken, mert módfölött vá-

nem volt kérdéseinek , frf#'t**§*,i-|3,fi} "*Íf*:ij,fr
mint a gyerrnek; egynémelyik válaszra különösebb ok
nélkül hangosan felkacagott és még órákkal a borbély
távozása után, mikoi eszébe jutott, {rjra kacagott rajta.
il Biztos, hogy kérdéseinek megvolt a céljuk-; birtoi<át
ugyan zát a|á vették, miként a többí skót birtokos nemesét
és nemrég hozott törvény megfosztotta minden törvényes
befolyástól, mégis gyakorolta a patriarchális igazságszolgál-
tatást törzsóben. Peres ügyeket terjesztettek elébe, hogy
azokat eldöntse és ax ő kerületének §mberel, akik inkább
elharapták volna ujjukat, semhogy törvónyszékhez fordul-
Janak, félretetté} bosszírvágyukat és ennek a megbélyegzett
és törvényen kíviil helyezett szökevényne}r puszta szavára
s{rlyos pénzeket íízettek ki. Ha dühbejött, ami elég g}akran
megesett, paTanc§ot adott ós megtorlást követelt, mint €gy
király ; szeméIyzete reszketett és elkotródott közeléből,
mint a gyerekek a hirtelenkezú apa elől. Mindenkivel,
aki belépett, szertartásosan kezet íogott, közbeu mind*
ketten egyidejűIeg katonás módon tisztelegtek. Minden*
esetre kép'et kaptam egy felvidéki törzs belső tevékeny-
ségéről; ennek a törzsnek feje kőrözött §zök€vény volt,
országát elvették, mindenfelé katonai csapatok kutattak
utána, néha rejtekhelyétől §zámított egy mérföldön belüI,
pedig a legkísebb is azok közül a rongyosok köztiü, akiket
ő ígazgatott és akík fölött hatalmaskodott, vagyont szetez-
hetett volna egyszeribe, ha elárulja őt.

Azon az első napon, amint a hírs megsült, ürrny saját
kezével citromlevet próselt nekünk (mert el volt látva
efféle tényüző cikkekket) és felhívott, hogy öntsünk belőle
sültünkre.

i '''' * Ez ugyanrz -* monclotta a pecsenyére értve, *
1milyBn{,§ királyi íenségének adtqm, ugyanebben a házban 1

citroinl'evünk nerrt volt ltozzá, mert abban qz időben örül-
tünk, ha hírshoz juthattunk ós nem sokat bántuk az el-
kószítés módját. Az én földemen negyvenhatban tóbb
dragonyos volt, mint citrom.

l§em tudom, jó volt-e a sült vagy nem, de uudorodtam
látásátót is és alig haraptam belőle. h,t egész ebéd alatt
Cluny szórakoztatott azokkal a törtérretekkel, amik Károly
herceggel itt a íészekben estek meg, idózte a szavakat
és néha felugrott, hogy megmutassa, hogy akkor ki hol állt.
Ann}it értettem meg belőle, hogy a herceg kedves, szellemes
fiú volt, mint udvarias királyok családjának ivadóka,
de nern volt bölcs Salamon. Azt is megértettem, hogy
ittlételror gyakran volt részeg ; már alrkor megmutatkozott
az a hibája, atnely azóta, minden rangbeli jelentősége
mellett, roucsot csinált belőle.

Alig tettük le a kanalat, Cluny egy öregn §zakadt,

órszemei §zerint egyikből a másikba szokott menní, a§z€rint,
hogy a katon,ák közeledtek-e vagy távolodtak. Ilyen módon
és háIa törzse ragaszkodásának, eddig nemcsak biztonság-
ban volt, mig annyi sok másnak menekülnie kellett vagy
elfogták és kivégezték, hanem még ezután is öt évig maradt
az országban és csak akkor távozott Franciaországba,
amikor vezére azt határozottan megparancsolta neki.
att aztán hamarosan elhalt; íurcsa rágondolni, de való,
hogy sajnálta Bcn Alderbeli fészkét.'Mikor 

az aitbhoz érkeztünk, éppen a kémény sziklájánál
ült ós nézte egyik emberét, hogyan fóz. Rendesen fel volt
öltözve, füIére kötött hálósipka volt h{rzva ós durvavágás{r
pipadohányt szltt. Királyi; modora volt és órdernes volt
megíigyelni, hogyan kelt fel helyóről és üdvözölt minket.

* Isten ltozta, §tewart {rr, parancsoljon befáradni l

-- mondotta. - §s v€ze§§e be barátját, akinek még nem
ismerem nevét l

- Hogy van, kedve§ üuny ? _. kérdezte Alan. *-
Remélem, pompásan érzi- magát, Büszke vagyok, hogy
láthaton és bemptathatom barátomat, Shaw urát, Balfour
_Dávíd urqt. :'

Ha magunkban voltunk, Alan csak mosollyal szólott
birtokomróI, de idegenek előtt írgy ropogtaűa a szót,
mintha ünnepi hlrnök lenne.

* Lépjenek be mindketten, uraim- szólL Clnny. -Üdvözlöm önöket az én, mindene§etre különös és kényel-
rnetlen házamban, amelyben azonban királyi §zeméIyt i§
megvendégelteín már * bizonyára ismerik azt a szernélyi-
séget, akire gondolok. Igyunk egy kortyot a nap örömére
és ha ez az én balkezes emberem elkészül al ebéddel, eszünk
és aetán hozzáíoguuk a kártyázáshoz, ahogy urakhoz illil{.
Kissé egyhangrlan élek - tette hazzá, miközben töltött, :-
kevésszer van társaságom, inkább ülök, malmozok ós vissza-
gondolok egy régi nagy napra, meg vágyódom egy {rjabb
nagy napra, amely, remélem, már {rton is van., Ilne a
íelköszöntőm : Restaurácló l

Összecsendltettük poharainkat és ittunk. rirffi"" vagyok
benne, hogy nem'kívántam semmi rosszat György király-
na}; ha ő maga saját szemólyóben lett volna jelen, alig-
hanem éppen írgy tett volna, mint én tettem. Ahogy rneg-
ittam a pálinkát, sokkal jobban éreztem magaln, ttgyltogy
képes voltam körüInézni és figyelni, kissé még kábultan
ug],an, de elmírlt az a feneketlen irtózatom és,rossz érzésem.

Yalóban furcsa egy hely volt és házigazdánk is érdelces
errber volt, Hossztr rejtőzködése alatt Cluny pontosan
követett szokásokat vett fel, nrint a vénkisasszony. Megvolt
a nraga külön helye, ahol senki más nem üllretett ; a fészket
meg}ratározott mótltlrr rentlezte be és tzt senkínek se vo}t
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;pÍsekos, §§omeg kártyát hozo.tt ető, amilyet,?z utolsó esap- iszonyodtarn a helytöI, ágyarntói, a lal*n 1ógó takar&któ},székben" se_ találni; §z§me is kitágult,"mikor ajánlotfa, a Áaigektól, a tiztől" ós nraga;r:tól.
}togY üljünk neki játszani. Á- borúly-s"aro_yu*gea"t, aki clrvcslás}roz is órtett,§z volt az a dolog" amelyitr elól mindig rncnekültern, beseólítoiiáÚ, Írogy giááiritro" m"g, arorrbuiiizat. se órtet*
TFt a' átok etői; Tll} ',i*,keresztérry Ímberhezn sem tem az ,O ga9r 

"Íri,r,iőnl:Óloi 
cs sotií<ai- iolüa" o*a"oii*rrr,{rrhoz,nem tartotte {léltónlk, !rosy.*. maga_rnegé}treteset §smho§y Íefr:rdltását ke.t"m votna.- Ú-§;fi is böIcsen

Ós keresetót tnásokéval szernben t<oóitaztass{ festeít tigiüaú iuat*Ö, hogy beteg vagyok és egyébbel-nein tórőtltem"hiji*áIása alaPján. Felhoehattarn voln& kifogásul r"rarao_ §eiirmi ."Ö ercut*tt, Óig ityen te!ü3to enapott an voltam.
:*Fi:T:l,^.1tt":lé_§ l.ücy volt,.de rlgy gondofam, jobban Alan ós cluny_folytón t",ertya"tar< ";; ;"iióÚ;""*, li;g'Illrk Inegindokolni a"vonakodá§omat. _Nagyon elpirulhat- Alan_nyereséggel ke}ote; egyizer fetültern os t*ttaá, rraffitam, de lassan beszéltem {s al*t mondtaŰ, hogy-é1 nery nyalrig-benni"vannat es Itan elótt nagy rrur*á-n""fii
*3"53_tok dolgába beleszóIni, rie a riragfrir részéról ciitto$tt, lehetett hatvan va5- talán sraz{aiiiais. FtrrcsaJrem kártÍázom, érzésset, bÁrnultam, hogy ekkora vagyont lát*ok itt a seiklába,ClunY megáilt a keverésben.._ * ,,Mi az ördóg ez ? * élőfák k§eá ékett' fósákben. Áz \eut ^z 

eszemben, hcgy:rnoudotta. * Micsoda h{g, sületler: beszéd ez Cluny Mac- aza* ei'Wtrrész dolog Atan részéiől, beleereszkerlni ebbephersonarázában ?" a mely'víibe, arnikoi barciparipája mindö§§ze az q aöld* Balfour rlrórt, tűebe te§zem a keeerr *" szólt bele tárca,'nem ug€sreu öt íontlat. 
-

Alau._ * Becsiiletes, bátor {rriember ós ne feledkezzPk meg _ Maeoup Í srererr"s", rigylátszü, megfordult, Dólben,
:lrtlj'l.*o"o*^yr:t" egy]tiráIy_nevét viselem1"-iwtetpE szokás szeiint, felketteiiák ebódhez és én, mint rendesen,
l".^'jJÍl,_;-.Tlqlm Ós bár&i,,akit barát{.,mnak nevezeir, nem ettem,_mire pálin_kát adtak va]ami kóserű keveréIrkel,a legJobb tár§a§ág vagyunk. §n az írr fáradt ds aludniat , amit a borbély renrtelt. A nap besütött a nvittltt aiión,kellrhaőnernakar ^,7-^^n^-**+^*, a-
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i*t.,*§,ií;;;"a ffi Ti*flt{ryleslt
gyokráésszívesen §w*m,ó'ri :'*il1""'fulá,".'t§Játseom bármit,
amit Ottlj,|^* 

- 
;;d;';, enyémre,

mindtnki a Inaga *",T*;;;;;;;
1:!:rír",, ..szerint §

játszanl, ez ne hát-
ez kápráziatott ésJqL§,]arrr,9zu§it4&- 
!1!91,9l"ty yráltasson bennün_

a kartl,át. Alan az

*selekedhetik. }I*
- kérdeztem.

rendelkezósére

"aJkiirif""""'" W *T,;.T.+isl-
§emmikedvem dod a kölcsönt ?

líegtagadtam
'§emvolte1nézni,L:;''ril?!§§tF:r-.*..@ry-!o9BE9q!*..
&^_*_ ^_ ^ t_,l :, 

^xil,. 
_*^**^l __.__t& _._* vo]na biy' én, ha

:1tl*nltt,, |r y , iiffi.§,lt itlL"?a. utáIat**volna a vélené- san erösnek túntnye,, hogy az én ,§& },,ffi![ffit i;i:
Y,e3inl|áaarnban '§&,, }iil§t Kólcsönkóríe

§lx'l?,",,r'#i:: :, *"*;Ji;'i.atr,sen rendelkeaésére

{i6!. ii;iijiy"§ *o"1j1o" 
mire ?öl,va§vbárkimás ] .ő ru*i.-ot.tt"E.**-

1ili*,.tökéIetesen r{ ,,i{"ffi s"#iuoom mi.u.megelégedve;büsz' 
;;+-*"?í;u*.!y:,fgg:iíllok fl

}rogy *z a két jó* Görbe szemmel nézett rám . . .

még olvágja egymás_nyakát" gondolatorn volt, lrogy arca elkerüljön innen és odaadtanr.- IJram ** szóttan\ -* na§yoil kimerültem, mikónt §énremet.Alan endítette; azonkívül, híszen biaonyára örrnek is van- ' A harraa<tik 1ap reggelón, amikor már neg_r.vennyolcxak Íiai, legYen seabad hozzáterlnem, hogy apámnak tett órájatartózkodtunk'at*ÍÜtueil,;gd;"-iÜa re;;er ébred_íogadalmam köt. teni, még gyenge és tankadt voltam, d,e a dolgokat rnár* Szót se tÖbbet, szót se tÖbtrst * rnondta Cluny qmáguk*hűyesirányában és nrinden""pi tepiiuen láttam.€s a fészek sarkában levÓ, friss hangával meg§etett ágyrá Étl,a§yam v-ott, mu§um erejóbóI kelteni tei?s amint meg_mutatott. Mindameüett nem tei§zett nelri a*do}csl gqir9 re§g"ÍÍrtem, kiinentím a fó'szek bejárata 
-ete 

és klvú}, azszemmel nézett rám és morgott, ha odanézett" 
*bi 

XeU eráÜszólen Í*iiti**. 
-§"ü"ii* 

,."p volt, a levegó meg enyhénismerni, hogY,kif_9gá§ory fu_a silylk, _amelyekkel magyaráz- hűvös._ §gész dóleltítt oit tiinratom, esak üuay órszemeikodtam, kisse atfötdi Ízűek voitak és nóm voltak*Üelyén és szolgáizavartak fel, amíkor életórrunJ éi jelentésekketfelvidéki jakobiták közt. jöttek-firenier" a 

'#-*tlst 
ellcnségtől tiszta'volt és azt

.. _ 
Á P{It4(1 és a vadsjilt sajátságosan bágyarlttá tett-; lehetne mond.&ni, Cluny a szabadban tartott udvart.

alighü§Y lefeküdtem, a kábulat egy neme tepei{ el és kábulÍ MS9_., visszarnentem, ő ós Alan félretették a kárüyát
maradtam_majdl9m al_rgész idő alatt, amig a íészekben és szolgálóért kiáltottak; a íőnök felém íordult és §aelvo]t_u3!, Néha teljesen ébren voltam és meg6tettem, hogy nyelven mondott valamit.
rni tÖrténik kÖrÜlÖttern, rnáskor cspk. beszdd}rangoxát tíÍ- * Nem tudok gae}ül, ul&m * mondottan.lotla:n vagy.horkolá*j l}ilth,1 csobogó.patak ha}ráJ' lsnn;; 

_ .Á kárüyatigy Oti, báímit tett*m ,'-i Űgútu Clunyt.a falon tógó takarók .írgy hullámzották, mint íryr:"X á ;,Akko. a n.v* iúla" iuá, mint maga J- *o"-fü haragosan,
mennYezeten._§ert4tszit<,_néha bespéltem vagy telklaltot- ** me"t aa jő gael nyelven van. Tehát a ktivetkeiökrói
tam,.mb_rt emlékszern, többször csodálkoztam,}og{ váIaszt van szó. §mbirefrn ax jelentik, rroey déii"leJisáa a levegő ;adnak, de nem einlékszem megbatározott alakú r_tűxépekre, aa a kérdós, vu"-o á"iyi *re;e, ű6y 

"linau*rut 
t-csak általános" fekete, tapadó iszonyatra emlékszdn ** -'-'..:-" 

(FolytatjukJ
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Az alcímet azért írtam, mert tónyleg csodáról yarr *zÓ"
Tu<lniillik a sitrira saírrh*lye l)ebreeen közelélren val1, § a
havasok csak hór,al fe<lett dornb*k a katorrai gyakorlótóreil.
}de rendez*lt kirán<trrrlárt * 17l-*sek'§omkó-raja" §rrő1 aka-
yek m*st beirzámolni,

Tizex*g,y órak*r g,yülekeaett au els?ánt társasá5 az ott-
}ronlran, {iyuszi
nagyszerű sr.ánkó-
val, Drisa esörgós
hósapkában. Bc-
nőke szálas (gyu-
§aszála* !) termeté-
vel" I}a}amb*r
rlr$§2 kucsmában
ós egy rozog,a lrclj-
káva!, Gyrlri óriási
terrnos*za] ae ol-
dalán. k:mbik ep"
vadonatúj áram*
vclnalas és lreve-
dere; rórlliya},,
csaba trarna mac-
kóban, az<lnkiviii
í,aja bá' serken§
bajuszával, s ió-

rnts*zi távolban. Gyorsan expedíciót suervegek s rnásod-
magammal íelderítő útra indulrrnk.

Áz irt *agyon tanulságos volt. Megriónlöttük aat a tév-
h,itct, hogy a sielök legnagyobb veszerlelme a lavina, hóvihar,
meg tudom is ón mi" §zó sincs róla. A legfőbb és legveszólye*
seb,tr cllensóg a tanyai kutya, különösen ha * rnint a mi
esetiinkben is * a tanyagazda még odaszól az embernek,
bo6y: ,,Hirmis a kutya!" Kipróbált védekezésünk a követ*
kező volt, 1. Krisztiániai harántlengetós a botokkal. Ha *z
nenr használt, akkor kőr,etkezett 2, e3y eróteljes telemarok.
(,,Tele marokkaln' sgórtuk az ellenség feló a fagyos rögöket,
közben csatakiáll*rtunk i*") Áa eredmény legiöbbször kie}é-
6ítő volt" Ha nem, akkor gyors ,.iramsiklásba" kezdtünk, fcl*
téve, ha volt lejtő" §llenkeeő esetlrerr mak lassú iszkolás
lett a dologbril. {Xárójetben jegyz*rn, hogy aa se kutyadolog,
amikor az tmber kuk*ricamutkával ferlett tercpen ínegy *

,\l,sttrl§o, ,'\
" \.,

,nagaft Benőkóhez hasonló szálas term*terrlmcl" l}tközb*rr
csailakclzoti }rozzánk Bugyor, aki a siarisetr:lkráeiát kópvi-
selte {trrdniiilik az idén volt sítálrortra* is!} és Jenci bá'ax
egyetem képviseletéhen. Á fe]szerelés az enni- *s in*iyaló-
korr kivü! { pár *iből és 7 <lar,*b ródlibil} állott"

Maga a terv is lialandos tllt, hát még a kivitelt. A;
első kalanrl méR a v;ilosban élr utól F]leitrte rsak azt vct .

tiik észrc hagy 7rqrrsszemekkel líl,i az rrte a közönsége vonu-
lásunkat, Kósőbb már }rangf*sr:}.*xytk ix eljutottak a fii "

lijr:kbe :

,,iranriszkoláslran !}

A java azon-
ban csak ezután
kóvetkezett. Ebéd
után síiskolát nyi-
ttlttunk, Minden
vállalkr;zó szelle-
mű fiatalember*
nek hárorn próba*
!*siklá"sra kölcsó**
a<ltuk a síket, per-
sae teljes,,jótáüá§
nrel,Iett". Egymás-
után indítoituk út-
nak a fiíikat. Ax
eredmény várakn*
záson íeliil jó
volt. Drisa, Csaba,
i,ombik és Benőke
esés nélkül ,,áb-
szolválták" a hár-
mas fordulót,lgaz

}gy saeretik * icrcró*zetet a eserkószek télen -- Debre-
*etib*x. arrg Bago\t

ugyan, hogy kissé
citerázott a nadrág a térdük körül és csak egyszerű lesiklást
csináltak. (Ámbár Drisa váltig erősítgette, hogy ő ,,szalóno-
zott" is!) Nem rlgy Balambér, ő solrkal egyénibb volt. Már a
startnál is kitünt elökeiiJ trottartásával. Az első önálló lépé-
sekrrr pedig kucsmája is külön rltnak indult, nemcsak a bal-
lába. Nómi áramvonalas ingadozás után azorrban határozott
hóckesiklásba kez<lett s a Ieitő végén hatásos telemartlkkal
fejeato."be a siklást, Rögtön beláttuk, hogy Balarnbér becsa-
potf minket, s tiitrbet nem atltuk oda neki a síket, mondván,
hogy; aki ilyen jól síeik, az v§gyen rnagának"

Lassan e5ószen kreszürkült. tl,rsszú kígyóvonalban,,von*
szoljuk" magunkat (Csaba kifcjezése!) hazafelé. Bizony. mi
taq,adás. elfáradtrrnk. I)e a trúc*rlzásnál megígérjük, hogy ha
já }r*vu:rk lese, jövő vasárnap rljra kijövünk.

** Nézd, ,,si-
velni nrenneki"
Yajion drá.ga 1r-
het f§y i}yen
,,§ie"? 'í*o ner§.
tudod, hogy szok.
tak ,,síhelni"?
Elősrör csak rrro-
colyo6;trink" de, a
veger nlar e8e§&
diszk{séret köve_
tett illó távtllság*
ból. hogy nézz.ék
a ,,skielíiket'' !

A ,,terepen''*
tizm,fipres dnmbcrk
és fiagyszerü hri
íogadnak, llleg-
kezclő<lnek a be*
melegedő 1esiklá-

sok. Áe első ,,kiiJ,ön" kalarrd l}enőkát ári, Nagy lenrlülettel
inditja mótorját, ő maga hasraíeksrik, hogy kisebb legyen
a légellenállás, I)e hiába! §zánkója egy alattrrmcrsan hóval
betemetetí lővészárcliiba esik, s Reniik* merósz szaltól"al öl*li
magáh*z a n*rlves ,,anyahavat".

L{ind nragasatrb es{rcsokra (pardon dombokra} vándn.
rolunk. A hav;rs lcgmagasabh csúcsáról széiieltekintve hir
telen eg1- még magasablr lravas esírcsot pillantnnk me§ a
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Igen-örülök, hogy tanára lehetek egy kis növénytudós-
mint az édosapám vrrlt nekem. aki sótaközben holnak, -irrint az édosápám vrrlt nekem, áki sétakozben hol

elről, hol arról a növónyről beszélt ós engem gyüjteni éscrről, hol arról a növényről heszélt és engem gyüjteni és
növónysyüjteményt készítcni tanitol,t; oly növénygyüjte-
rnényt, mely mindig nagyobb lett és mo§t má.r egy egész
növónygyüjtemérryt kész{teni tanitott; oly növény1
rnényt, mely mindig nagyobb lett és most má.r egy

vetornótryeskortekhtln 40-*50 cm rna,sir,s növónyt lá,tsz rne-,rev, f€§ztr§ ílíaar:skílkko'l, trrinrlcrr sztlrnszétlos növény fölé
kinyfilva. i\ virágok igen rövicl szárotr t,a,lálha,trik" kis csil-
lagokrrak látszanak, oly szép kék szírlben- urint az égbolt!

Irurcsa rrövény!
Reg,gelcnte egószen üd.órr ós élérrlren n!,ílik,ki, gziníe

kék fát}ollal bcrrííja el a ntezőt, Ázortbarr lassankórtt, a,rnint
a nap emelkedik, a kék virírgok fakulnak, fonnyarlnak,
kelylitiket bezárjrirk, mintha a melcget és az égő világos{
ság<rt nem tudnák elviselni. Dólben már a növónyt alig
talrilod me8: kiszáradt ágtlcskír,kat látsz, rl'éhány rövirl leve-
let, csukott virágbimbr)t, s virágok helyón hervadt, fakil
szinmokat. Halott virágok, melyek rövicl életiiket oly hrr,m,ar
bevógezto,k, mint aInily rövirl egy T$88el!

Ha a növónyí jól meg akarod isnrerni, akkor rcggel
k,ell megkeresned. Dkkor a vitágfészkeket egószen nyitva
látod. Mindegyiket 10 --14 kék, fiirész,elt szélú nyelves virá,g
alkotja; ezek mint a, kosztlrú, zírrják körül a sötetkék por-
zókat,. l,át,clrl nrajd lcveleit is ós ószrevchoted, hogy az alsrik
szó]esetrbek ó-q lrir.cníosan hasogatottn"k, a felsők íl:ktlz;tio-
salr kiscbtrerlrro.k ris épszólíiek, Ha az órett f,ószkct Jeezakí,,
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Fiúk, van-e köztetek olyan, akinek keelve van kissé
alaposabban megisnrerni tegalább a mindennapi fű-
nerrrűeket ós rrövónyeket, nrclyek köriilöttetek nőnek, me-
lyoket szemetek lát, lábatok tapos, melyeket azonban me8-
határozni nem tudtok? Van-e olyan, aki a növónyeknek
nemcsak bizonyos tajait ég azokat a különböző rrródokat
akarja rnegtanulni, ahogyan sarla.dnnk, táplálkoznak, n6
nek, virá8zanak és gyümölcsöt lroznak, hanem latin nevü-

Akad+ tehát köztetek, a.ki kis növénytudós akar lenni?
Aki ,,ez a növény, ez e virírg" lrelyett bátran mondhatJa:,

',oz boglárka, ez zsá,lya, ya8y pedig ,éppenség8el ez a
,.§alvia pratensis"?

szekrényt megtölt.
Amikor,§yer,mekkoromban egy növánnyel megismor-

kedtcm, aüyárii ar. ,a tanitott, htlgy nóhány mintát gyüj!,!ok
belőle és eZekből keressem ki a legteljoselrbet és legszclüet
{hacsak lehetséges virággal .és a tcrméssel 9syüti);_terít-
sem ki itatósra; azután rnég egy itatóst és végül egy
nehéz könyvct, (pl. a szótárt) helyezzek rÁ. Ha szellős, rne-
teg helyen trlrtom, i}-3 nap ntulva rr m&r szatan és nedv,
telelr növényt kivehetem és ragasztós papírszeletekkel fel-
erősítlretem erős, fehér rajzlapra. Azutárr közönsóges nevét
ós a két latirr ncvót irjam á lap egyik sarkó,ba, termő-
lrelyót ós a gyü,jtés idejét a másik ,grrokba, végüI az új
rajzlapo| ir növénttyrl| tegyern a, növénygyijjtiibc a töbtti
laphoz.

Sz,eretnétek-e ti is te.hát rrövónytutltisok lenni? Nos,
iól Az egyes óvszakok legközönséITese}lb viráFair<il ,nresélek
maid rrt,ktr,k ecyet-rrrásí: no nrul,a,sszlttok el tclrírt elolvrrsni,inajtl rrckl,rlk egyet_rrrásí; no nrul,a,sszlrtok el tclrírt elolvirsnio
ha cbbetr *r kis utsáí{ban sz.avaimat ltitiáttok.tra cbberr *r kis uJsáí{ban sz.avaimat lritjártok.

Kezr'|itik ma:a ci.lr.órirítlal. Arrrerlrlig tart aKeztljilk rna ,a

lerrkérrt. az ut,akut,ak szélén, mezőkön, rílteken ós különösen
Auretlclig tart a nytir, regge-

totl, közepóben lálod rrrajrl a ki§ ka§zaiterr}és€ket, melyek
készen íllnirk arra, lxlgy új cikóriának adjanak életet.

Cikória tehál errnek a növénynek a n€\,€, Ez a vrrtl-
cikilria, vagy rrrá"sképpen katangkórd, azonos azz.al a cikó-
riával, melyet a zöklségeskerteklren lerrrrelnek (nlelynek a
leveleit tavasszal kitíitlő s,alátának használhatják). Ezen-
kiviil még az értékes cikóri.ttllyök,ér terniesztésére is szol-
gál nemesított alaklran a szántóíöldeken.

}llLrzz ki egy katírrrgkórót a föIdböll Iátod a 8yökeTót?
Orsíral.akrlr és sovány. Ha azonban jól művelr kertben lrú-
zol ki cikririírt, gyökerét már nagyobbrrak és vastagabbnak
talir}odi ha rrrár m.ost szántóföldön t€rnesztett, ipari cé-
lrrkra rrerr:rrlsíteít cikóriát hilzol ki, sokkal nagyo}lb és vas-
tagrrlrb gyökcr(}t ltl,tsz. ítrz a cikóriagyökér. mely megpör-
kii]ve ós megőrölve azt a lisztct adja, mel_r a }pbkávéhoz
atlva a ktlfíein hatírsítt csókkenti és így tehát iejjel keverve
egytrtlen kilvészernek tekintirctő a tejeskár,é elkészitósóhez.

A eikóriának vlrlrilran nertrcsak az a céI;a, hogy az
ideg,ekre rnegnyugtrr.tri lratása legyerr, hanem van további
nagy előrrytl is: §-[íg a tej kávóva] keverve a gyomorlnn
trilnagy ós vastag csomókká, frrt össze. s ezek nem enrész-
tőrtnck rninrlig könnyon, addig tl tej cikóriával épperr ilgy
összefut, a.zrlnlran oly kis és lágy foszlányokká, ho€ír köny-
tlvr-n megenrészthető.

Na, most már isrngrvón a növónyt, reggel szakits le
egy virágu"ó ágacskrlt, szárítsd meg és erősitstl papirlapra,
rrtint arra tarrítottalak ós ird alá: ,,cikória"; ha azonhart
ak;rtcrd, íttl r:r latirr nevét ig: Cichorium intyllus L.

I
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Kedves Fehérarcú Testvérem !

A csomók birodalmának már |ó
darabJát bejártuk. Talán csodálkoztál,
hogy a Nagy Főnök nem a texasi
halálcsomóval yagy az amerikai
bitófacsomóval kezdte tanításait,
Ezekre a csemegékre is sor ker"ül még,
de előbb,barátkozzunk meg a vala-
mennyi csomó alapját képező legegy-
szerűbb csomókkal.

Az ember nem is gondolná, hogy a
legegyszerűbb, teliesen ismertnek vélt
csomókat hibázzák el az emberek
leggyakrabban.

Érdekes példáját látta ennek a Nagy
Főnök, mikor évekkel ezelőtt a fehér_
arcúak yárosait tanulmányozta. Egyik
legnagyobb amerikai város kitünő hírű
kórházához Yitt el Útia. Ma8a a világ_
hírő sebész, Dáió professzor fogadta
és katauzolta végig a míntaszerű intéz_
mény helyiségein.

Az operálóterem eíőtt sírdogáló,
fejkendós farmerasszöny ült három
gyermekével. A legkisebb még karon
ült, a nagyobbak pedlg csodálkozó
szemmel nézték a sohasem látott
fehérségben tündöklő kórházi berende-
zést. Ők még nem tudták, mit jelent
A7, hogy odabent apjukat operálják.

A műtőteremben megcsodálhattam
a gyönyörű berendezést, a tökéletes
tisztaságot, a gyorskezű orvosokat, a
hangtalan munkára begyakorolt segít6-
személyzetet.

- Túl vagyunk a műtét lényegén,
csak a lekötések yannak |rátra
hívott tovább Dájó tanár.

szeretném azokat ls látni
mondottam és nem bántam me8.

Az ereket összeszorító érfogókat
2z operatőr segédJe kissé megfeszí-
lette, a műtő pedig villámgyors moz-
culattal körülkötötte és megcsomózta,
egy harmadik orvos pedig ollóval le-
rátta a maradék íonalat.

,.űAMr y^&yi
\

t ,, .,} ;iffiSix*l*urrl,*r,,,t"*ii$i§{l$.tffi!i,fu l, lli:'.,,'

$r],

Amint a Nagy Főnök ezt a bámula-
tos gyors munkát nézte, egyszerre
csak hideg borzongás futott végig
hátán: az orvos az ereket egyszerű
kettős csomó helyett kofacsomÓ-
val kötötte le"

Mit csináljon a Nagy Főnök l §zól-
jon, hogy ez nem jó l A vadonból
jött ember oktassa a kultúra, technika
és tudomány ezer vívmánya között
felnőtt fehér ernbereket l lskolákat
nem végzett ,,vadember" tanítsa a
diplomás orvosokat, hogy a csomó-
zást rosszul csinálták ?

A legenyhébb az lett volna, hogy
kinevetnek. Mégis tenni akartam vala-
mit s a professzorhoz fordulva, naiv
arccal azt kérdeztem:

- Miért kötözik le ezeket az ere-
ket l

* Mert másképpen az érszorítók
levétele után a beteg elvérezne -

világosított fel elnéző mosollyal Dáió
tanár.

- S milyen csomóval kötik meg a
fonal végét, ho8}, biztosan tartson l

- Az nem fontos, Úgy, ahogyan
éppen jön - hangzott a válasz"

Szóval ,,úgy, ahogyan jön" és ,,nem
fontos" gondoltam szomorúan ma8am-
ban, mert nekem elegendő tapasztala-
tom volt, fontos-e va8}, nem a csornó
mineműsége.

Az aJtó előtt a professzor vidáman
odaszólt a sápadt arccal várakozó
asszonykának :

- Nincs semmi baj, sikerült férjét
megmenteni.

A vér egyszerre visszatért a farmer,
asszon), arcába, magához ölelte három
gyermekét és elsírta magát :

.- Ó, hála lsten, nem fogtok éhezni,
nem hal meg apátok !

Egy§z€rrc csak hideg borzongás íutolt vdgtg háíán..,
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llgyszerú kettős- Kofacsomó.

l

\
l

A raizok dr'§ztrilic.h Pál: ,"Fadenknüpíung in der Zahn§rztiichen Praxis" Bolognában nyorntatás-
barr me4ielent elóadásából valók.

Lassan továbbmentünk. S a Nagy
Főnökön olyan furcsa érzés vett erőt.
Olyasmi, amit §okszor érzett, amitől
sohasem l|edt meg, de amit csak úgy
tud megfo8almazni, hogy ,,érezte a
halál szelét."

S három nap mulva újra látta a kis
,családot. Valamennylen feketében vol-
tak, Temették a farmert, temették a
három kis gyerek apját.

- Mi történt ?

- Ó, kérem, e8y érről lecsúszott
:a cso]Yló s szegény férjem elvérzett,
mlelőtt még segíthettek völna raita.

A gyerekek ijedt 6zikeszemmel néz-
tek rám. A legidősebb közülük ezt
kérdezte:

- Nein tetszik tudni, miért nem
jön vlssza a papa ?. . .

Én, salnos, nagyon Jól tudtam. A
lényegen már nem segíthettem. Az ,

e nu88étés zacskÓ, amit a me8tÖrt
özvegy kezébe nyomtam, csak a gye-
rekek |öv6|én könnyített.

Azóta sokszor eszembe jut ez a

ielenet. Csak akkor segítsünk, amlkor
már megt6rtént a ba| ? Egy elpusztult
élet helyett adJunk talán részvétnyllvá-
nítást ? Vagy néml hltvány pénzt ?
Vagy néhány minden nap használatos
szólamot, ho$r,,véletlen",,,p€ch",
,,mindenklvel megtörténhetett volna".
Hát nem t Ez nem elég l ltt többet
kell tenni t

Utólag sa|nálta a Nagy Főnök, hogy
az,operáclós terembén n€m t€tt §€m-
mlt. Azóta nem hagyta az ld6t kárba-
vesznl. Számos orszag ofvosait gy6zte
.met a veszélyről, amit e gondatlan
.csomózás |elent. Sok ország cserkészel
el6tt mutatott rá a rosszul megkötött
.egyszerű kettós, a kofacsomó veszélyes-
:ségére. S most Hozzátok is szól, ked-
ves Fehérarcú Testvéreim, Nektek ls

ússzchüzott setrész-
csomó.

§ebész-kofacsomó.

adni akar, Benneteket i§ tanítani sze-
retne.

Hiába gondolja valaki, h$i nála
nincsen a csomókötésnek éíetmentő
jelentősége, mert ő nem sebész. De
szakadékba, kútba esett kimentésére
köteletT űíndenkinek kell tudni hibát-
lanul összekötni.,Hányan menekültek
meg már úgy az é96 házból, hogy
lepedőket kötöztek össze" Osszeerősí-
tett övek, nyakkendők és körgallérok
segítségével már mag),ar cserkészek
is mentettek életet. S folytathatnám
a felsorolást. Talán minden élethiva-
tású cserkésznek tudnék olyan ese-
tet mondani, amikor a csomók nem-
ismeretéből baja származhatik.
, S hála Nagy Manitounak, hogy a

rosszul megkötött csomók nem mín-
dig okoznak életveszedelmet. De azt
mindenki tanusíthatja, ho8)t mennyi
bosszúsága van az embereknek a sáros
úttesteh kibomló csomaggal, a leg-
rosszabbkor szétszaladó cipőfűzővel, a
nem tartó hátizsákbekötővel,nem szÓ]va
a csunya és rendesen rosszkor utáne-
enged6 csokornyakkendőr6l. S milyen
könnyű a baJokon segíteni !

Már a multkor rnegbeszéltük, mi a
különbség az egyszerű kettős csomó
és kofácsomó között. Hosszas magya-
rázat helyett nézz rá a két rajzra és
kösd meg azokat csomózózslnegeddel.
Ha a zsineg durva, úgy mindkét csomó
tartani fog. Ha azonban síma íonállal,
például hegedűhúrral, selyemhernyó-
béllel kötöd meg, akkor a szárak meg-
húásánál az egyszerű kettős csomó
összeárul, a kofacsomó pedig csúszni
kezd. Ha egy lrányban csúszik, úgy
visszafelé ls enged s a csomó meg-
lazul.

Próbáld mi nd kettöt többször egymás-
után megkötni. Amlnt rá,löttél a kü-
lönbségre, hamarosan begyakorolhatsz,

A csokor lényegébcn nem más, mint egy-
szerú, kcttőscsomtí, melynek második íclét

ket,tózött szárakkal kötjúk ntcg.

sőt szinte saját magadnak feltalálsz
olyan .megkötési módot, mellyel a2
egyszerű kettőst nem hibázod el.

Az egyszerű kettős csomónak erő-
sített fajtája a sebészcsomó. Az egy-
szerű kettósnél erősebb és megkötése
közben a munkás szárak feszesebben
maradnak. A mlndennapi életben be.
főttes üveg lekötésénél vag}, csomago-
lásnál jó hasznát veheted s nem kell
mást kérned : ,,egy kicsit tedd lde
ujjadat."

A sebészi csomóval is vigyáit, mert
ezt is lehet kofacsomóból kiindulva
megkötni s akkor sokkal kevésbé
tart.

Cipőzsinórunkra, kalaptartózsine-
günkre kötött csokor (másli) nem más,
mint olyan egyszerű kettős csomó,
melynek második felét kettőzött szá-
rakkal kötjük meg.

De Jaj, ha alapja nem egyszerű
kettős csomó, hanem kofacsomó. Mert
úgy is lehet csinálni. Ezért bomlik ki
annyi cipözsineg. A kofacsomó sem
tart, de a kofamásli még hamarabb
oldódik ki.

A kofacsomóra az amerikaiak annyira
haragszanak, hogy,,Foolknot"-nak, bo-
londcsomónak nevezik. Nyilván aft
mond|ák ezzel, hogy bolond, aki ilyet
köt.

Néha a fekete éjszakában feltűnik
a Nagy F6nök elótt a három kis árva
alak|a, akik talán nem lettek vo]na
árvák, ha annakidején az operációs
teremben valaki ideiében felkiált :

,,Bolond, aki bolondcsomót köt !"
Annakidején a kórházban elkéstem,

de most nektek kiá]tom oda s szeret-
ném, hogy hangomat ti sok-sok fiúnak
továbbadnátok:,,Bolond akl bolond-
csomót köt."

szeretettel ölel

i,

,t

]

1
l

§ebészcsomíl.

a Nagy Főnök.

A sebészcsomó tazán. Á sebészcsomó meghfizva. A cserkészkalapon is az cgyszerü ketlósból
készüIt csokrot hasznáIjuk.
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Itopilt il,n ornlr§r
: trin; §tct'flbor

l t,l.
A rnotor rrólkül ropiilő erttlror gópét az ilyen gomoly-

fr:lhíjk *}ril, vcztlti ós az ot,t, jelenlévő íel,sz{rlló l(lgrirambrlrr
kört)zve, rninthrr, cga,k feivorióba,rr ülne, lekintélyes §}íl8íl§-
slrgr;kbr.r iuítrat fel. .l\z crnelked(rs terrnégzetescn bent á
felhőkben is tart. llyenktlr má,r a pilóta csrlk nrűszerei
segitségével kélrcs rr géI! egyenslilyclzását elvégezni" FeltrŐ-
től felhőig lepúlve nta lnírr űó? km,t r:epültek b9 rnotor-
nrilkiili góppel.

llzek a ktilörr}röző vitorlázr]re{rülósi esetek ,azt ,nrrrtcrt-
jrik, hctgy ncm elég a toljesítrnórríek elórésóre pusztán a
gtipvezcíői krrpesstig" lriineín a, pilótának t,iizetestlrr ríieg
kcll isnrelrnic a levegó rnozgá,sait is"

Az inllulá.s az egyet}en pillanat. artrikor a vitorlázó-
pllr)tírnak itlcgen segitségre van szúksí:ge. A gép levcgőtre
1err<litósél, eg3, kifcszitelt grrmiköttllb*n fcl}rrrlnrozott lrirzti-
erő lrirlelcrr ftllszabadlrlása lr,szi ]t:hetővé. Á start a kilvtlt-
krrziiképl:err rnegy végbe:

;\ vitorlrizílgépet, fclviszik pl. egy lregy gcrirrcóre. Ott
íolírllit.iák a szóllel sztrtben és nrirrtrln a, pil<'lta beült a,
,géplltr, azt egy kikapcsollrrrtó szerkezottel ellátoií cövok-
liez rógzilik. Á góptörzs első részórr egy htlrog van. Ebbe
akasztják bele ,a kíltszárú intlító gtrrrrikajtét kirzcpét. A kö-
tél végoit ilt-öt enrber íartja kózben. Vezónyszóra czek el-
inr,lulrrirk Ós fcszitani kcztlik n 8trrrrikötclet. Tie lépés után
,már elóg entlr"p4ia, hir,lrrozótlott fol a gutriktrtólben. A pílóta
slrtlvlira kikaptlsoljtik a lehorgirnyzó szcrkrlzetot (ls a gép
rr köv+:tkezií 1lilla,na,tlrarr a 5;umikötél hirz/rslrra a levegiibe
]cndiii_ ;\. sta.r,tköt.ól automirtikttsan le}rul] a gépríjl, aminí
a,z utólórtr; a ki}rúzti }egónysílget.

.\ szalladclá vírit §ilppel aztán il relrii}és toviiblli ,sorsn
az tlrtlelő lílgáranrlírsok cróssógí:íól és a 1ril<ita üglrgggtlg§-
tól Jiitlg.

Á lo-qzátlás époly egysztll,ii, rrrint az irrrltt'lás. A,tni-
kor a gép mii,r a fö}d kóz,t,ló}ien rr:piil, az alrtúgy isl igotr
lapos pál_ván sikldl géprrrrrtlirrtrl vizsz,jntr,.r 1,31;1i;6*r,r_l kclr_
rnányozzák, liz ;llatt, ü s(ll,.,ssi,g 1et:siikkctrt rrrintegy i§
}m/rl-ra s eklror a gép]rcl t'lrintíilegestn rásikIirrrak a ttr,-
lajra a íolborulás legcsekí+lyebll veszélyc nírlkül. A góp
,tör,zsónek alján grrrrrigyíiriikkcl tirgrizotí, f{llíli haitított
ta.lp hirzódik tll, llz (lri iegetiiirziirl rr, fölrltl. Míg 8-*10 nrétert
csr't,szik it góp a, szírntal;rrrn, mnjrl nlikor rnár l,rlljcsen rlcg-
.ál]t. lass;rrr valrrnrclyik szárrryrira rlő},

Csak a vitorlázórepü]ós atl a]kalnrrrt nrra, lrogy a le-
vegőt járó errrlxlr, tiizetei+en megisrnerhcs§c azt a, közcget,
nelyben gópét, vezeti. Á letretősógek móg rrirrcsenek min,J
kilrtlsznít]va, A fclettiink eltcrülő légt*ngcr rrróg ,sok, ftll-
<leritetlen ernelíjszeled rejtcset. ,A l*l,egőóceát. rij erőforrá-
sa,inilk felkrr{,atása és ezek hirszrlosít*;la a lja,tal vjtor]lizti-
ropiilők felarlata,.

Áz előziikben rnár láttuk, hogy milyen óriási íejlődósen
mentek át a repiilőgépek, amíg a mai megállapodott és
üzembizios típusok kialakultak. Vizsgáljuk meg azonban egy
kiss6 azt a kér<lést, hogy mi is tartja a levegőben a sokszor
töbtr tonna súlyír repiilőgépeket. Ezért ismerkedjünk meg ír
repülógép és a levegő néhány fizikai tulajdonságával,

A léggömböket és lé5hajókat a sokezer köbméter ürtar-
talmrl és a levegőnél könnyebb gázza} töltött óriási tartálfuk'
emeli fel és tartja a levegiíben. A téghajó akkora hasznos
súlyt képes felcmelni, mint az általa kiszorított levegőnek a
súlya, levonva belőle a töltőgáznak, a burkcllatnak és a fel-
szerelésnck a súlyát" A jól szerkesztett léghajók, Zeppelinek,
gáztartályának min<len köllmétere kb. 20-25 deka hasznos
súlyt hoid, Ezért igen nagyra kell építeni a g!2tartálvc,kat,
ami sajnos, ir repülési sebességet erilsen csökkenti. A mai
leggyorsabb léghajók is ali5 érik el a kis sportrepülőgépek
l20-140 km óránkénti sebcsségét. A rnai világíorgalomban
pedig a gyrrr-saság számít" A repüliígépek ezért jutnak nrind
nagyohb ielentőséghcz.

A repiilőgépek a levegönól neheeebb anyagból ópülnek,
gáztartálvuk nirrcs és így a levegőlren nraradásuk nem a sta-
tikus. hanem a <linarnikus úszás törvón_vein alapszik. §tatikus
úszással mara<l a viz fclszinén a kövói emlrer, nrert mozdu-
]atlanul s*rn siillytrl cl. Á srivány ember <linarnikusan úszik,
\í.zosnia, kezcive]-]ábaiv;rl leíelá kell hajtania * vizet ipl

taposás), hogy ennek visszaható ereje a felszínen tartsa. A
léshajó statikusan rlszik (repül) a légtengerben, a repülögép
szárnya a levegőt lefelé hajtja. Az így keletkező visszaható
erő: a felhajtó erö hordozza a repülőgépet.

A léghajókat a töltőgáz és a levegö fajsúlyának különb-
ségébőI származő felhajtóerő emeli, a repülőgépeket viszont
a syor§ mozgásuk folytán a szárnyakon kelétkező felhajtó
erő tartja fenn,

Itogyun i,s keletkezik tehát aa az enneló erö? §okan tlgy
vélik, ho5y a lé5csavar a szárnyak alá hajtja a levegót és ei
enreli a gépet. Pedig ez nincs ísy. A motóinélküli répülőgé-
pek is kitünóen repülnek, pedig nincs is légcsavariuk.-Mind-
járt állapitsuk meg, lrogy a légcsavar csirpáu a repülősép
elörehaladásához szolgáltatIa a húzóerőt. A motornélktili ie-
piilőgepcknél viszont 

'ezt 'a- húzó erőt a gépnek egy lejtős
légipályán való lesiklása szolgáltatja. A moior ..sáiásjtc-
hát sohasem okozhatja a géplezuhánását. A légcsávar nyuj-
totta_,húzóerő megsziinése- csak azt ere<lmény.iheti. hogy L
repiilőgép siklórepüléssel leszállásra kényszerül. BaleseÍ'te-
hát csak akkor következhet be, ha a kényszerleszállást alkal-
matlan teríileten, pl erdőn kell végrehajtani. /

A repülőgép szárnyain keletkező emelőerö nagysága el-
s.ősorban. attól íü8§" ho6y a levcgő milyen nagy Úbesiéggel
éri a szá,rnyat, vagyis a szárnyak a géppel együtt milyen
gyorsan haladnak a levegőben. Ez a motoros gépeknél a
szárnyak alakjátóI_és na§yságától, a motorok eréiétől és a
légcsavartól fiigg. Ivlinél gyorsabban halad a repüiőgép. an-
nál nagyr;bb ,lesz az.emelílerő, vagyis annál nágyobb súlyt
xePe§ a 8ep norooznl.

A repülőgép szárnyain az emelőerö azáltal iön létre,
hogy a levegő egy automatikusan fellépő surlódájból szár-
mazlr f4.n6 lésáramlás hatására a szárnyak fels6 részén

fethuih&erü

sx,ivás

kissé gyorsabban,
az alsó részén pe-
dig lassabban ha-
lad {s a §zárny
mögött lefelé tar-
tó irányt vesz fel.
Ennek következ-

, mépye,;. hogy a
fel.sörészen a ren-
desnél kisebb, az
alsórészen pedig
nagyobb légnyo_
más keletkezik. A
felsö szívó- és al-
só nyomóerők
e5yüttesen adják
aztItán a teljes
felhajtó eríít. (2,
kép.) Ezenkívül a
szárny keresztnret-
szetének alakja is
jelentősen befo*
lyásolja az crnelő-
eríi nagyságát. Mi*

{
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nél íveltebb alakír a szárny keresztmetszete (l. az l, képet),
annál nagyobb lesz az emelőerő. Egyúttal azonban az ílyen
szárnyak káros légellenállása is nagyobb lesz, mint a véko-
nyabbaké" Végül az emelőerő nagyságát még az is nöyelheti,
ha a légáramlás és a szárny síkja áltat bezári szög nagyobbo-
dik. A"fenti fizikai sajátóágo[át csak hosszú éiek bakor-
lati és elméleti munkája után lehetett megállapítani, hiszen
nem is olyan régen mé6 lehetetlennek ny'ilváiítottái a le-
vegőnél nehezebb gépekkel való repülést.

A repülőgépek repül&éhez tehát elsősorban az kell,
hogy a szárnyakat nagysebességú légáramlat érje. Más szó-
val a repülőgépnek a levegöben haladnia kell. A sebessóg a
repülés éltető elerne, Igazolni lehet, hogy a baleseteket 99
saázalékban a hibás kormányaásból eredó sebességvesztés
okozta és talán csak l százalókban volt a gép technikai hi-
bája az ok.

A repülógép a levegőtren szabadon változtathatja hely-
zetét, vagyis a tér mindhárom irányában rnozoghat,* Haért
azt is mondhatjuk, hogy a gép mozgatása, kormányzása a
sírlyponton áthaladó }rárom, egymásra mcrőleges tengely kö-
rül törtónhetik. A három tengely kiizül a szárnyakkal pár-
huzamos a keresettengely, a törzs hosszátran futó hosszten-
gely ós ae ezekre merőleges a, függőleges tengely {3, kép),

-},
,4..:

Most pedig üljünk be képzclctben a íőldön álló 5ép pi-
lótaülésébe és próbáljuk ki egyenként a kormányokat. Az
ülós elótt a térdünk között egy 50-60 cm hosseit fogantyrl_
val ellátott acélcs6 áll ki a padozatból. A csó alsó vége úgy
van felerósítve, hogy az a felsó fogantyújánál fogva minden
irányban elmozdítható legyen. Ha ezt a botkormányt elóre
nyomjuk, a magassági kormánylap a törzsvégen lefelé moz*
dul el, Ennek hatására repülés közben a gép hátsórésze meg-
emelkedik, vagyis a gép orra lefelé bukik, Az elörenyomott
magassírgi kormány mindig meredekebb repülésre kényszc-
riti a gépet. A botkormány meghúzása ennek az ellenkezőjét
okozza. A sép íarka lesüllyed, az elsőrész felágaskodik
és a repüliigóp emelkedő mozgást végez. Ugyanez a botkor*
mány iobbra és Lralra is kimozdítható. Ilyen értelmű kor-
mánymozdulat a szárnyvégeken elhelyezett és egymáshoz ké-
pest ellentétesen elmozduló csürólapok segítségével a 8ép
jobbra-balra diitését idézi eló, va1y azt szabályozza. A bot-
kornrányt nrindig abba aa irányba kell kimozdítani, amerre
a gépet dönteni akarjuk. Jobbradülésnél jobbra, balradü-
lésnéi balra. l[a azonban valami oknál fogva például a balra
eltliilt gópet a vízszintesbe akarjuk kormán1,ozni, akkor
minthtrgy a hossztengely körül jobbra kell a gépet forgatrri,
tehát a korrnányt is jobbra kell elmozditani. A botkormányt
}ehet átló irányban is elmozdítani, de ekkor a magassági és
a csürőkorrnány is egy§uerle lép múködésbe. Repülés alatt
mindig igy mozgatjuk a boikormányt és nem külön-külön
müködtetiük az egyes kormányfelületeket.

Á lábunkat helyezzük az ol<lalkormányra. Ez egy füg-
gőtreges t_engely körüi elfordítható vízszintes' acélcsó, á.tyt E,
az oldalkormánylapot mozgató kábelek csatlakoznak.' Az
oldalkormány mükó<lóse teliescn azonos a haiók kormányáé_
val. A balláb elórenyomására a kormány baira fordul el és

l sit is balfordulóba kezd. Ugyanígy történik a jobbfelé
fordulás is, de ekkor a jobblábat kell előre nyomnÍ,

A mótoros repülés három rószből tevódik össze: l. A
repiilőgép egyensúlyozása. 2. A mótor egyenletes járásának
szabályozirsa- 3, A tájéktlzódás, vagyis á gépnek-a kívánt
irányban való vezetóse,

A mírtornélküli repiilőgép. vezetése teljesen megegyezik
a mótoros gépével. Minden kormány éppen ú5y -megvan

f?jt?, .mint a mótoros gépeken. Á kimi§asló éredmények
elérésének azonban a mótomólküli repiilés terén nem élég
pusztán 

_a, 
gépvezetési tu<lás. F,zenkívül még jó repülőérzékre,

meteorológiai tudásra, kitartásra, ügyességré és Eátorságra is
szüksé5 van.

oldcl hornrdn;

$
ts

&

ó,

A magassági kormányzás a kereszttengely, a csürókormány-
zás a, hossztengely és az oldalkormányzás a függőleges ten-
"gely körül változtatja meg a gép repülési irányát.

_ 
A, repülőgépek ellensúlyozására és vezetésére a ,kormá-

nyok és az ezekkel összekapcsolt kormánylapok sztllgálnak.
A magassági kormány az előtte lévii csiliapitó síkkai és az
oldalkorrnány a vezérsíkkal a töres végén nyct elirelyczést,
(5, kd".) A ciürőkorm ány a szár*yrrége§en vín. Á korinány-

lapok mozgatásáta a kormányszervek valólr. Ezek a botkor*
mány, a_ magassági és a csürő mozgatására és a lirbkormány
az oldalkormányzásra. (a. kép).

W lutf,I*tlq!<ar a^d

a MAG Y.aR csE RKÉ§z
awihie*l4nk@!

Szorgalmas megf€jtőink valamennyien kapnak jutalmat !
Régi megfejtóink:
ne hagyjátok elvesznl a már elért pontszámaitokat !

A január lS-i rejtvényet beküldésének határideiét íebruár hó §-ig
meghosszabbítottuk !
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.eiiftn §Ání
Ked,aes fíútestvéreim, mai alhalom-

,mal azl ajánlom, hagy aalamennyien
iiljctek a kályhára, mert igen aQía1
gyusztő dologről fogoh monológni.
uayanis elsősorban is áttérek a harrna-
tlii', azaz etső llróbára, Nem ahosodom
ki rajtu, tlc nem baj, mint a nagy tu-
d,ós, Ncu-Lühe-lon, mondja: Lesz még
hutyán butavásár.

-ÍOPietch, rengjeleh és töPrengjetek,
ugyait. miről fogoh? Hát érl nem [é-
]e:h s clóteh állok, mint Antracén, í,
nagy görög boxbajnok s kinionrJom:
éldtmriités,- betegúpolás és egészségué-
delem.

Először a bütlhórságról, űzaz gáz-
mérgezósről fogoh cseaegni, Szóaal elő-
ször is gtizt fcjleszlch agyatok tág te-
rében.

Mi u2 a gáz? Gáz az, amit nem lehet
látni és biid.ös. De azért, h.l az élás-
iPurham.rában büdös atn, nenz bi.ztas,
hogy gtiz, hanern lehet hogy saaanyti-
kúPosztuszag, auagylan sajt óter,

Ázt rnonclja a hönya, hogy a gáz
!égnernű, íztelen ás szagtalan aa.íami,
aigyózat, nehogy valahi a lágnem,űt
összetáaessze a, fehérnernűvel és gázt
öltsön rrmgára. viszont az ümögjét
gyújtsa tneg!

Izetletl ualami. §,z lehet magyar dol-
gozat is! íIogy színtelen, azt sem ór-
letn, mert szÍ.ntelen .n,em lehet?. De
mindez sem.rrt,i. Mart sza.ga az van, d"€

hrl szine nincs. í,ze nincs, hát honnan
tudja meg az alyun hétes eglén, ahi az
orrára sühct, hogy gtiz forog |enn?

Milytn gáz uan? aan harcigáz,leigáz,
gurigáz és lógáz. A gáz előfot,dulhat a
lámpában, a ccpelinben, sőt a lufbal-
m,ok.bart. is, Gúz aan a járművehben
(és az úllrnűuehben nincs?), mert h,a
,nem len,ne, nem tuclnánah gúzolni.

Kotnyeles emberek szerint gázt fej-

leszt a szón és a must is. (Nemcsah
must, hanem máskur is!) Ám én mint
fő sPionihus, azt állítomy hogy gúzt a
bor is |ejleszl, rnert aki a szájúual so-
fuúis szagolgatja a borosflastromot,
va§y mit, hamarosan össze- és szédülni
kezd,. A cserkészkonyhán, ha gáz nincs
is, dc büdös az uan!

A ailágítógóz hi, szohott ömleni. Ez
esetben a lakasban olyan büd,ös aan,
hcgy a leaegő nem bíria szagolni és
kijön. De miael nincs leuegő, a benn-
tartózhod.ó csah gázogzani tud, léleg-
zeni nem, minél fogua elalélilulüI.
Ilyenhor a jó cserkész hötelet höt az
orrtl elé, ecetes ruhát a derehára, be-
aerl az ablakot és kiuételesen nem §z&-
lad, el, hanem betnegy a gázba.

Miután a cserkész bemcnt, gyufát
syjit. Ahun a legnagyobbat durran,
ott ömlik a gáz. Ami ott durran, alrcl
nem ömlih a gáz, azt atya adja és nem
gáz, hanem frűz, Ezután a cserkész
összeszed.i. szótlullott alkatrészeil, me-
lyek a durranás höaetheztében szana-
sőt szétszálltah, majd udaariasan be-
fogja a gázban tlunsztolt egyén jobb
és bal arrli.kát, hogy ne tutljon több
gázt beszini. Azutún |elszólítja, hogy
höaesse, ha nern megy, tigy a luitára
,ueszi és uagy összerogy alatta, uagy ki-
aiszi. Ottkint azután elsősegít rajta,
aagyis, tttivel őmaga nem tud, tíz fil-
lérért lélegzetet uesz neki,

Mint mondám, egyesek szerint a gáz
mustban is előfordul IIa. a mustot Pin-
cóbe öntib, akkor mustosPincében ds

előfordul Áz ernber id.e égő gyertyá-
ual és .Pohárral megy be. (Á pohár ne
égjen ám! ) Ázutón a követhezőket cse-
lehszi: lla a gyertya nem alszih cl, ak-
hor iszih egy serle§, auagy borlog mus-
tot, ha ellenben elalszik a glertya, ak-
hor felhölti, íg7 szólván:

},{e aludj el gyertya, gáz uan a
Pincében!

Ám hagyjuh a gózt, mert még sok
clolog uan, amit meg hell, tárgyalnunk,

Az olajlámPót ne tartsuh nyiluún,
hanem csukuón. Az ecetilény lámPát
senx, ?nrg a Petróol,ajat sem. Marad a
gyertya. Ahi gyertyáh eszik, az elrontja
a gyomrát. Aki ez ellen aédekezni
ahar, az ne egyqn gyertyűt. Áhi mrg-
égeti az ujját az égő gyertyáaal, az
d,obja el, (de ne az:,uiiű) ha nagyon
fój, érirttse meg ael,e a fiilecimPáját,
(De ne az égő gyertyáual,!)

Most Pedig térjünh rá a mesterságes
h,ejd.qrfr?ónhüre , auagy az elektromos
ararnla:

Mi az elektromos órarn? Erre három
cá|-elméletem van.

I.gy Elektramos ólam az, ami szih-
rózik, tehát a csillagszóró, a tíizhő, a
uonat kém.énye és Marcona zir szetne.

2,ő. Elebtromos árarn az, arni ailla-
nyoz: tehút a vezető, a kalauz, az ellen-
őr és a könyöhem, rnert az is aillanyoz,
ha megütöm,

3,m, Elehtromos áram uz, ami ráz,

tehát a szekér, a uillamtlshocsi, a lulis
a szőnyeggel és u hid.eglelós.

Uan még más elehtromos úranl is, de
azt majd. az elektrotehenész hülönPró-
búnáI tárgyalorn.

Az elektromos áramol úgy gerjesztih,
hogy beleöntih a drótba és rázni kez-
dih, noha nincs ráíraa, hogy használat
előtt felrázandó. Á drőtot azután ece-
tes, olajos és borsos áron bázhoz szál-
lítják. Miael á.ra aan, azért bíajáh
áramnah. aan olyan drőt, ami alacso-
nyan és lazán lóg, és aan, amelyih ma-
gasan. í,s Ieszesen. Ez utóbbit magasfe-
szültségű áramnch híajáh,

A rJrótot egy Kóhn nevű bácsi rázza
benn a íődeleiházban, mégPedig tak-
tu§ra. Előfarrtul az, hagy ualaki éPll
akhor akarja a delejes du,góI a elelejes
dugod.ába bed.ugni, am,ilor Kóhn bácsi
rosszul ráz, Ilyenhor a ualaki í,gy szól:

Nicsak - biesah, rossz a kóhn-
taktus!

Erre saját jólfelfogott ujját rlugja
bele u kóhnhehlurbc, avugy dclejdugo-
dába, mire a Kóhn búcsi éPPen jól ráz,
i9 lesz a kőhn,lahtu,s és a. ualahit meg-
razza,

Ez az elehtromas rázús, am.i igen kel-
lemetlen érzés, mert az ember úgy érzi,
mintlta elzsibbadt zlolna,

Ilyen eselben az áramot fólretoliuh
és a aalahit újra megrázzuh, hogy ma-
gához térjen.

I{a a. cserhész nem tu,dja, mikor ua-
Iahit lát, hogy aillany ütötte-e tneg,
aagy ,reln, akkor orJahü,ld,ünh melléje
ualakit, hogy trlgja meg. Ha az is ösz-
szeesik, ahhor biztos fetmfarrlg az áram"
Ez esetben, ha nem tudjuh, mit csinál-
junh, mi is |agjuh trleg é,s essiink össze,
biztosan jön uu.lahi, ahi ért hozzá.

Ez a m.astarséges mh*ő nem téaesz-
trndő össze a uillfi7nmo1, késemmel, sőt.
hanalam.mal sem.

. Ellel múra uégeztcm is, Ieghözelebll
újabb tudomúnyt fogoh hirázii elm,óm-
homályos szöglctéből. _ Zsofha *
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A) A gázv6itfirtrháznt íolv6tele
1. A _csizmák bebújtatása a nadrágba * *
3. Belép_fu a _csizmába,_ e nárlrág }elhrizás*,

nadrágtartók é§ oldalc§atlékok'mogerő*ítésb
3. Gázálarc fetvétele és §zoro§ zárásánakvizsgálata * * -* -* t*-1

4. Kabátfe'lvételn süveg előrehúzás. a kabát és
_ és deréköv begombolása, * * + 110 mp.
5. a) Kesztyűk felhúzása, * ffi *ii,

ö,}_ Keszlyűk ráhrlzá*a a' gázálarclra * *. 8[ mp.
*őbetét bec"gayarása a cárál*§!3__;_:_ :_ag ryP.

O§§ze§en'_*3{iümp.

a ruházatra í§, de legfőkóppen a lógr:ltalmí szcrlgálat
ügyét mozditja elő!

Gu,rnicsizmák lrelyett szüksógkóppen elóg jól vódenek
a facipők is, de ezeknek igen nehég a gázmentesíté§e, fitert
* mustárgáz a fába mólyen be,szivódik,

A vazólinnat átitaiott vastag bőrlábbeli is elég oltal-
mat lyujthat. Vazelin helyett azonban állati ós növényí
zsiradókokat vagy ola;okat használni nem sza}rad, mert áz
még el@egítenó 6 mugl{rgáz íelszivódását! Á vazelin vi-
szont 4árgakeresztes harcanyagokkal szemben igen e}"
Ienát}ónak bizonyult.

. A k6psorozat ogyes kópeínek magynrázata
Feluétel:

1. A gumicsizmák bebujiatandók a nadrágszárakba.
{rgy, hogy a rtadrágszár*k végz$dé.se körülfogja-'a csizma]
szárakai,

qaillág kifordítva_vi,sszahajtandó, Ha mintlez meg_
történt, bg lehet lépi a csizmákba.

_ _ 2. Á pailrág felhirzandó. Nadrágtartó begom}olandó,
oldalcsatlókok rrreg}rúzandók.

3. Gáeálarcot folvenni, szűrőbetét nélkül!
4. Kabátot felyenni" Süvegct'a fejre húzni. Kabátot,

derékóvet begom}olni.
5. Ke§ztyűkel felvenni, gázálareba a szűrőb€tétct be-

csavarni. Kész!

Leuetés:

9. D:.."t kigcrmlroln_i, kabátot _ alrrlról fötfelé felnyilrri.
7. Siiveget a fejrőt visszalrljtani.

. 8- Ka},áío!, _Q _ 
kesztyűkkel ogyritt, óyatosan levetnin

fuy,.hogy.azok külső felülete a tölrbi ruhadarabokat vagy
testet ne érinthesse.

9. Kabátot a testtől távoltarüva leejteni.
_ 10, Nadráglartót felrryitni,. nntlrágot letolni, frÉry, hosy

csakis a nadrág hetső íelületét érintsük!
11. Csizmát lelrrlzni ós nagy tópóss*l eltávclodni a

levttett ruháaattól.
, ^12, 

Gázálarcot lovefnin oiy uródorr, hogy csakis a vérlett
snalagozást érintsiik. (rlolytati§k,

a

§: mp.

80,mp.

s mp.

20 mp,

.a|S) A gázv§ü6ruházat lcvótele .j,l.:

^1. 
Delé,kö.v megolrlása, a kabát felnyitása -?. A kabát levétete

3. A nadrág letolása, a csizmák lehúzása és agázálarc levetfue
összesen *.-* 70 mp.

_ Annjnt tá-tjuk tehát, egy_ gyakorlott enrber, kütönöseb}r
sulykolá_s nélkül, kereken '6 -!erc alatt tucl ielöltözni ésl perc aiatt levetkőznj.

lirdekes kísórteti gázvédőruházat a Stolsenberg
v{{glqnte, rnely sokkal könnyebben vethetó te á ttiUní
védőöltönynél,

30 mp. _[ü rrrp,

cég
gág-Il

l

i_r
l

_ Ez tiszta 8umíból készült, azouban alakjárrál fogva a
benne _ való dolgozás még nehezebb, mint 

- a mraus };nn;
szerüekben.

Gázvédőrutrázatban törtónő gyakorlatok után a ruhá-zatot és ö§§z€§ tartozókai! q teggóndosabban meg keti iisz-títaní ós száritani. A raktározái legalkolmasab-ban külónc cólra készüIt fa tartókon vagy hÖrgokon felakasztva. agymianyagok tárolására áltaÉban etBírt feltételet neiir-tása mellett (közvetlen napfónytől óvni, a helviség ne ]ó-
€yen §e me,leg, se hideg, sem pedig necives, stÜ.) ioriénik.

_.Hq * gumiszöveí _megkeményedett .volna, talcummal
való _g{apos leszórás € d-örzsölé§ óttal isméi punevá Ós
simulékonnyá. tehetó. Legjobb szer azonban i, 

-áazvéOO"
ruhák puttántartására a gyakori felöltésük és a'"bennükvaló munka gyakorlás*. Eá-egyaránt hasznos a visstőie_ ffi

V§TKö

a,

:
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l

(lTolytatás.)
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,A úzieserkószek nagy ünnepsége, * magyer győzelem

Vog elenzang, augusztus hó
Mielőti, o]meirnénk a vize,sek táborába ó* vógigcsodál-

tránk a vizi ünnepséíret, nézzotek körüI eg_y pillanatra iüt
a tá.borban is mielőtt megszólal Bátori Józsel'nek, vízi
rajunk parancsnokának indulást Jelző sípjele, Még a pa-
rancsn0k§á{Ji irM,át nedrr i§meri{ek é§ €zt Szeretnóm be-
müi{rtni. Három sádrrr"ból áll az ir.orla, írógépek kopogna,k
a sátrak rnólyén, épperr rnost bontják ki a postalárlá,t és
renclezilr a leveleket. Az első sátorban van az ügyeletes
tiszt tanyája, itt csörögnek a pénzek, atnikor ,Hajclu Ti-
bor és Va,rgay Zo|tán csapattisztek kiadós holl,arrd forin-
tokra ,váltJák be a pengőket, a másoilik sátorban dolgozik a
kót szemfüles titkár, Győry l,stván és Szentirmay Tibor,
akik egyre a kartotékokkal és a névlistával bajlódnak, meg
a, par:anc§ meg§zövegezésével. A lr,armadik sátor Lékay
Lilsaló ortthona: it;t olva.,llratjáJokel a be6rkezett la.pokat es

ságo,san nedvo§,) De a kajü,tök és kabinok mélyén senki
sem ismeri, rnílyen is a tengerparti holland szárazföld!

Most, hogy van egy kie idő még az indulás előtt,
körülnózhetünk a, t}oTlnebrceki tá;borban. Az első, amit
közösen mególlapíttrnk (igaz-e fíúk?), jól ólnek itt a vízi"
cserkészek! Nezzétek ezt a trajót; ,,Mnrgaretha"-nalq hív-ják, a holland cserkészek legnagyobb iskotahajój,a és a
tnldog tulajdonos a scheidami c§erké§zek első ,,trupp,;a'(,
Mögöttük a rotterdamiaké ál1 ós ezt követi két nagyobb
hajó, ,majd {rjbói vitorlások és mótoro§ bárkák. Az egyi_
ken a lengy.el csapat szállása van, mert a lengyel vízi-
cserké§zek egy kótárbocos shunneren jöttek Gdyniából, de
Zarrdvoortnál elakadtak es miivel egyóbkónt is három-
napos késésúk volt, a hajót (a ,,Feketa Cárnőt"), l,jmuin-
tlenben }tagyták ós átjöttek Bennebroekba, egy hol}arrd
hajó íedélzetére. Talán mondanom sem kell, hogy a hol_
l.and vízesek kitűnő tengereszek is. Nézzétek c§ak ezt a
fi{rt, a}ri éppen most ,mászik fel a tizennyolcadik számri

l
l

t
l

ha, odatelepedtek
a hosszir aszta,l
mellé, akkor eb-
tren a §á,tortlan
úgy érzitek, ho8y
itt va.n a magyar
tálror ktu.bhelyi-
sóge. Yalamivel
hátrább. e pa-
rancsnoksági sá-
torsor mögött,
van .e házi kór-
házunk. Itt fo-gadja Csongor
György bá'és Ba_
kay László asszis-
tons azokat. akik
leütóttók ,a. tér-
düket, vagy a
felsebzett mutató-
ujjuk jód után
áhittlzik.

De vigyázza-
tok: rnost hang,_
zaLt, fel Bátori
atya sípjele, ayizi Taj ,sorako-
zik és mielőtt rlt-
nak indulnak, a

.-!

( Mössmet |elu.)

rotterdami c§apat
otthonának leg-
tetej,ére: a.z árboc
legrrlagasa,bb csír_
csára; ilr*egakadt
a zász|ó, azt

akarja kiszaba_
dítani.

A hollarr<t vízi_
cserkészek mem
hordiák a rni zöl-
des tábori r:uhán-
kat. ['ehór sapka,
kék gyapJúujjas,
kék nadrág. kék,
harisnya és íe_,
kete cipő az öl-
tözókük. Á vezo-
tők hosszú nad-
rágban vannak
és csak a c§er-
készliliorn külön*
böztetj meg óket
a tengerésztisz-
tektől. Min c§o-
dálkoztok? trg/-e
a,zokon a fala,po-
kon, amelyek &
hajók kéü olda_
lán fityegnek ós
hatalm,as sii;ió"

t];,\i

Bi-Pi Kaa§on
rajparancsnok úr
és lrelyettese, Jochs József atya ,moleg intelmekkel fordul
a firlkhoz, hogy senkinek sem szabad elkalandozni, a ral
együttmarad Lűr.ij.n-vizel keresztül! Mindenkinek a tari,sz-
nyájáb,an ott van a, napi elemózsia, ín€rt .a, kiránrtulás
€gé§z napre .szól. }'el tehét Bennebroekba, a világ-
ja,urboree vizeseinek tanyájára!

Lehetőleg jól ki kell lépni, mert a \iz\ táLbor messze
van Vog,elenzangtól, legalá}rb egyórás út a holla,nd tulipán-
földek közölt, csatorhákon és utakon kerosztül. r\ benne_
broeki tábornak van egy enyhe lrumora is: rni, ,szát:áz.'
földiek lehetünk a tengertől ú8y kétóra gyalogolásra a
dünák között, a vize,seknek, ha gyalog mennek, legalább
három kilométerrel kell többet gyalogolniok! A trollaritl
tengeri cserkászek tábora ugyani§ nem í} tengercn van,
hanem az emlí ett Bennebroek melletti Ringvaart csator-
nán. Igen. Úgy, ahogy írtam: a csatornán,Ei- nem mel-
lette! Valórli vízi ,tábor tehát, rnert a fiirk ffiajókon lak-
nak, tehát otthonmaradt, rlerók Robinzon:l<övetők és
egyób tizenötéves kapitányok, szorr,rljon ö§*§z€ a ,szívetek!
Olyan vitor,lásokon és pocakos hollantt halászhajókon
élnek itt a vizesek, hogy bármeJyikkel elinctulhatnátok
akár Ausztráliába, a nyug*tjnrliai szigetekTe, e§etleg az
izlantli halászok nyomában!

Egymá,s mögötí sorakoznak fel a fellobogózott, feke-
tére ,és fclhérre festett hajólc a Ringvaart csatornán, a.mely
nem szélesebb har.minc rrréternél és nom mélyebb, mint
hárpm méter. Víg ólet van a fedólzete.ken és a .sor,s külö-
nös szeszélyéből száraz a vizesek fekhelye. (Azi már emlí-
tettem nektek, hogy a vogelenzangi talai egv kicsit, -* túl-

lapátokrn eml,ékeztetnek. Ezek helyettesítik a kilt, vagy
a svertet (tőkét, úszonyt), mert a csatornákban alac§ony
a vizállás, a Zuiderseeben §em különb és némelyik ten-
geri vitorlás otthona legalábtr ne,gyven-ötven kilourréten-
nyire ven a tengertől, a szárazföld belsejében.

De gyűlnek már a csapaüok, angolok, íranciák, dánok,
norvégek,, mindnyájan,,sea3coutok", vizi cserkészek. Hogy
megértsótek ezt s nagy gyülekezést, egyszorű a magya.
rázat. Ma yan ,& ,,Zeeverkenn€rsdag", á tengeri cserkes7-
'n:ap, de n§m itt, Brennobroekban, hanem a Kager pol-
deren, a Kág tavon. Ide indulnak és mivel pont kilenc

il ór*; v,&ri.: visitani kezdenek a sípok, harsognak 9, trom-
biták.

Kiáltások hangzanak:_- fi,mbark,ing! Behajózni!
_ Megtelnek a nagyhasri holland bárkák, a vitorlások
Pg_. p gtOto*1os lrajók, ame,ly,ek ezrittal a voirtató ,szerepót
!ti.l!it< be. Kátrányszag, olajgőz üli meg a lovegőt, köieiek
húllanak a vízbc, nlagy a sürgés-forgás a kolmányoknálifjú tengcri medvék adiák tóvább a tisztek és vezetők
utasításait és egyre száll a kiáltás:*- l]rnbarking! Rohajóznil

Mi hollandusok (x angolok közó kerültünk. Nagy a
barátkozás, zuhognak a kérdések, a feleletek. A hólian-
dusok kérdik, hogyan tetszett a, rotterdami kikötő és a
,,Statendilm', nevú .oceángőzös, amelyeü ópperr tegrrap
lanulmányozíak végig a fiúk, Kedvcs fogaciiatá,s vÖit ir,
}ra.jón. a lisztek a _par,a.nc§noki hídtóI egá§zen a gépházig
rnindent elrnagyaráztak, majd az éttefemben mégvend61
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,, q.gl_ték a magyar Ngsy_ izg,alma& kí'zdt! Fq{§"dik. ry.qg itr elődöntö ós
fiirkat, De látták ho*sr,ír ideig tart, mí,g el íudják indítani a kajakokat,
rrrár az iimuideni A mieink nyusodtan, biztosan evezn€k, * anrtyira biz-
naitererr"iiei_ 

-*tii tosan; hogy még a bÖllandok is megsokallják ós az esyik
. ,.J .^ffi . ,,***l*.,*f:r11:,,]1],f . a teneere, is liá_ kanyarodónál kézzel _ fogj$.k ry9c e Trunkham-testvél,ek

;ffi$*,,

íajunk tengerészsaplráj át ncm
díszíti árvalányhaj, de ea
most norn számít. Fő a figye-
]em ós a jóindulat.

Kanyrrrodnak a hajók
,és kitánrl előttürrk a Kág
tó. Annyi a h,ajó, a jaclrt, a
tnótoras, a vitorlás, hogy
sr.inte arJ sem tudiuk, mr:lyi-
ket irózzük, nrelyiket c,sotlál-
Ju,k. Á ha,jók orra, a jacht_
klult háza, feló fordul, itt van
a cliezemelvény l]i-Pí szá-
má ra, aki rövitlesen szilrl,én
rrncgérkez.ik. Ilirtrlonéberr lc'-
jegyzek egy_kót hajónevot,
em,}r.rknek. Az a karcsri, fehérjacht rr ,,Prin.ses Juliorna"(egy héttel vz.előtt Bernát
}rerceg erról a hajóról nézte
v6gig a haclileng*rószelq vi-
torlá"sversenyót), a,"Mar_
§írrsth§" is kiveti horgorryát,
nrögötte ü, ".Bontekoe'( ált

gyarlneti múzeu- elórl,öntőben! De
,á5 *"", -^,9"*"":" - eveznl ezt a [aYolsa€íot. llz 1§ §IKeruI: et§oK vagyunk az

rfr 8Yarlneti. múzeu- elórl,öntőben! De a,ho}y rrrúlik az itlő, rlgy kezaiiáit< et a
ry mot. Roüterda,m_ döntő, felfokozott izgálmak közölt, trá;niii.ot kiabáló cser_

É6f, han pedig a írajó- ke"szek százainak liórusátol kísóive, 
-a 

közónség kendő,
J[ z&si mtizeumot. lobogtaiásától tls kalaplengetéselól buzdítva, N[inden nem-
lrU Van miről beszél- zeL saját fiainak drukkol, rle a mi rr,égy versenyzőnk bi-
l ! ni ,s a hollandu- zonyára elkönyvelt€ magának, hogy nekik sztil- trrinrl e
r l sok büsz"kék, hogy huzilítás,,:s)ert. . . de várjatok csakl Kieresztjtik a hrrn"
:., , ' ilyen sok l{,tn_t- gtrnkat, Őm ki,méllük a -lrang,szálakat: huj-hui-lrajrá!.,.
lliÍ.l',li!, Való van náluk. rlörsúnk evezóseink után. Nag.r,szerű a stirrf, előreu-grik a
[1]i,,'§, A haió fedé]zetén 

"ir§iii r<aját, szintá pórririirósötie a ii".,.. ás óTsi,neli

Y fuf 
---?"ffi 

*$gfr;g**l;$$*tm[-ffirÉr!..ii',i 1
kezve. éneklik a sóiteget tart a íiezónen, m ípillanat ná.gyon tinrie-POtYcs,
.,.larrúoree-üalL Mögótte áll a j,amboree-parancsnokság Beirrens táhorrrok
,van §${ .eloenc- és }ia.mbonnet a,dmirálissal az élen. meg a nagy,szárnbanBi-Pi nézi a ver§eIryt o-t.ft§ 

*iTáx'ia **sj*r*,,,, }tolland..el_őkelösogek.
n.tnzot valamilyen *zokását a jon rortpl*t da,llamára. ii;il frii ;-iiuiiiai és á következőket monrijal
nánx, rnaáiáiotira a kovetkező §oroliat taiettá*,: ,,Jönneilt ., . _ _ Ti, m,agyarok, móg _mindig a régiek va$ytok!

" magyarÖÍr, k*r,lapjuk mellett árvalányhaj . .;' lsÁi, iiii Örülök, hogy rnost ig gYŐztetek!

l
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l
l
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Ezután a másodiknak be-
érkezett ho}land kajakosok_
boz fordul, akik egy kic*it
lehangoltak. Bi-Pi kedvesen
megcsóválja a íejét:

* Máskor légyetek erő-
sebbek. Ti is lehettek mó§
el-qök, de csak akkor, ha erő-
selibek vagytok versenytár-
saitoknál.

Á verseny után követke-
aik a nagy felvonulás. Zene-
szó, ének kíséretével vorrul_
nak íel a. lobogótlíszes }rajók,
Maid s jólr,égzetí munka
után következik a falatozás
és a hazatérés a Ringvaart,
csatornán, Akik a vizi tábor-
ban maradtak, azokna"k rnég
e§y szép élményben volt 116-

szük: este villanylámpákkal
világiíották ki a ha,jókat es
szirres rakétá.li, tűz,golyók
szálltak az és, telé.

így míilt el a jamboree viii cserkészeínek
fel, *r ,,Jáva{' ás ,,§urrratr&í' '"

nrótoroi vonl,alók i.s clfoglalták helyüket. uz ott u ,,Geisltu" ._ llycn.volt.
,az .,l\lhíltros" és az a szép fehér ha,jr'l, az ,,Op de fioog". ÜnncPnaPja.

Áu órrie]<lőrlők tizezrei veszik körül a rnesl,erséges
tavat, a klubépütet olőit pctlig íohérsa,pkás, ké§egyenruhá*
vízicserkószck *rorfala áll. Alig lrelyezkedünk el, élos trom-
bitasa<l hallntszjk: a hajókr:r felrepülnek a l,rrbogók, síp-
szóorkán }rasít a levegőbe. Bi,Pi, köze}edik, a világ íöcger.-
kósze, egy sárgára ós feketére festett, yotlealakri. nagy
míltoroson. j\{ellette Wilson kapitány ül, lr:bbra a főcser_
kész lelesóge, mögóttük tijblr holanrl eserkészt"iszt. A rnó-
toros elka.nyarorlik a hajók előtt, azutáh a klubházhoa
sítnul, ahol Rar.rrbonne{ ad,mirális ós Mante, a vizi tábor
parartc.snoka fo8adja, §zóln*k a zenekarrrk, élvezzük a
sok ló,tnivalót. . . és most jörr ;r, meglepetés! A paranc*-
nokság közli, lrogy kajakverseny le*z és kérik a ma§yalü-
kat, lrr:gy vegyenek résri a vízi viaskodágban. l§em volt
tehát tlőzetcs kósztilődós, db a rajnál mógis na§y ez
öröm és az a{yák ,rrzt mondják, hogy meg kell mutatni,
urit tudna,k a |m&8}rrr vizesek. Nem baj, ha máso<lik, va,gy
barrnadik he.Ltre kerülünk, ,az a fő, lrogy résztvegyünh a
versenylren. Bátori at_va kijelóli §zékely András- segéd-
tisztet ás nrég h&rom 1ó evózőst a rajból, lVíirrtlen ,nemzeü
két csórlakot kap, csórra}<onkint két_kÉ,t evcrztissel. Hát
anrí azt illori: seokg,tlanul nelréz ós nekünk lriilönös alakú
kajakelkat ha,sználnak a lrollanclok. I)e rrem baj, fiirk,
rni,nt az öreg tongerész monclja; tetrrrröben ig lohr:t evezrri,
rajtrr telrá,t! .,

A Yer§eDy

18

Öreg tengeri medvék



F--
I

Az elsO cserlrész vltorláró repitlógóp
Huszonnégy éve, hogy egy őszi vasárnap délután furcsa

társaság vonúlt a Vízivároson át a Kis-Svábhegy felé.
Valami sárkányféle szerkezetet cipeltek szétszedve két darab-
ban, A szátnyak fesztáva 7 métér lehetett, a külön épített

'o"' rtol?i"j 1uTo'jT'^, 
"uen 

épkézl áb diák repülóg épszak-
ember volt, legalább is papíron. Illett tudni. hogy milyen
egy Bleriot-gép, hogy sikerült magyar gépen négy nap alatt
Bécsböl Pesire repülni ás élénk Vita tárgya lett e5yik tíz
percben, bogy igaz lehet-e az a szőrnyűség, hogy valami
Pegoud nevü pilóta egy Looping-nak mondott rettenetes
figurát tud csinálni.

Ekkoriban törött össze a Zászl(:nk I" nev{i gép, minden
diák, minden cserkész nagy szomorűságáta, igy hát érthető
volt a repülógépcipelő társulat okozta szenzáció,

MenT a-hír-a csen<les budai diákszobákba, a Toldi
Ferenc-utcáb6| a Yár oldalába, onnan le a Széna-téren át
a Rákóczianum felé, az alagúton át a Kri§ztinába, hogy a
4-es BIK cserkészeknek mégis elkészült a ,,repülógépük".

A csapatszámot ugyan egész nyugodtan elhagyhatjük,
mert akkoriban még igen-igen kevés volt a cserkész és ha
ki nem csapták miatta az iskolából, hát legalább is meg-

hajigálták őket a város végén. A 24 ówel ezelőtti kis tár-
saság próbarepülésre cipelte az e|ső magyar cserkész vitor,-
lázőgépet.-A sárkányt Kiss .}ózsef, a BIK későbbi parancsnoka,
mint VII. gitnnazista örsvezető összespórolt pénzén puha-
fából, vászonból és néhány szál vasdrótból maga építette
egy régi vízivárosi ház török időkből megmaradt bolthajtá-
sos pincelejáratában.

Nem volt akkor sem modell, sem móret, sem tapaszta-
lat, sem jóindulatrl tanács, csak egy nagy akarat és bátor-
ság. mésoedis nem is kevés."' Meii bizÖny nem akármi, dolog csúzliberendezés nélkül,
szélzsák nélkül, csűrófelület nélkül a vállaira kötött kb. 80
kg súlyú sárkánnyal nekirohanni széllel szemben a Kiis
Svábhegy lejtőjén lefelé, közbea vigyázni a magassági kor-
mány drótvégére, nehogy az egész szerkezet hanyattvágód-
jon és ugrani vele nagyokat, ,,hátha fent jobban fog". Mint-
egy t30 cm maga§ és négyméteres lebegés vo|t az első telje-
sítmény. Még néhány próbálgatás több-kevesebb sikerrel,
akkor aztán ieccs, az e6yik szárnyvég a talajhoz ért, a 5ép
megperdült, oda a sok munka, vége a szép terveknek, még
szérencse, hogy a vakmerő fiúnak nem esctt baja. Szomorrl
menet ballag az alkonyati Vároldalban, viszik haza a sérült
gépet, egyene§en a törökpince lejáratába. Ott lógott léhány
,kampósszegen, mint egy kifeszitett denevér és a szép tervek
szövődtek tovább, egy új, egy jobb gépről; szó esett holmi
kxékp*rral törtenő meghúzásról , ya1y izomerővel hajtott
proflellerről, Aztán jött a háborrl, elesett a parancsnok,
Erőss Gusztáv és a mi vitorlázógépépítő Kiss Jóskánk fiatal
ftjjel átvette a nehéz időkben á BÍK liliomos zász|óját és
nem maradt idö az átépítésre.

Egyik nap, mikor rtrár vásznat sem lehetett kapni, meg-
nyúztuk a sárkányt és a vászonra ráhúetuk a csapat fonto-
sabb térképeit, a lécekbÖl meg bordákból kijavítottuk a
szerkocsi megrokkant oldalát.

Az egészból ez az e|íakult fénykép maradt, meg egy
kérés, hogy amikor a Karakán meg a többi cserkész vitor-
lázógép büszkén köröz a Hármashatárhegy felett, onnan
fentről, a magyar cserkészet nagy maga§ságából egy-egy
fordulóban küldjetek egy visszaemlékező meleg pillantást a
kissvábbegyi lankán 24 éwel ezelőtt egy zöld cserkésznyak-
kendő startjelére elindult első cserkósz vitorlázógép felé.

Dr. Horányi HasPel Ferenc

._,.-:

KI AKAR YELUNK JONNI? PÉNZ NEM Sz,ÁMITI
AiMagyar Cserkész a nyáron négyhetes expediciót szervez a finn őserdőkbe.
Lz expedíció zöme a lap felnőtt munkatársaiból együtt van.
A finn_magyar barátság ápolására a Magyar Cserkész egy íhagyar és egy ltnrr
csorkészt venrlégkónt elvlsz rnagával. Tehát az expedició tagjai sorába a íelvételt
az egyéni jótulajdonságok é§ nem a szülők anyagi helyzetc dönti cl.

Pály ánatot hírdetünlc,
ki szeretne ré§ntvenní a Magyar Cserkész finn őserdei expedícióján?

Feltételok : 1. Életkor 14-16 év között. 2. Magyar Cserkész előfizető. 3. Jó cserkész
(parancsnoki'ajánlás.) 4, Képzett cserkész (legalább 2 próba.) 5. Sziilői engedély.
6. Usznitudás. 7. Német nyelvtudás, 8. Táborozási készség (legalább 2 tábor.) 9. Ltt-
honitáborifelszerelés. 10. Arckép. 11. Orvosi bizonyítván.y. l2. Rövid cserkészéletleírás,
Csónakkal, horgászeszközókkel és fegyverrel bánni tudók előnyben.
Itlőpont: Az expedíció jüliusban lesz, körülbelül 4 hétig tart,
Költség: Nincs, legfeljebtl néhány pengő zsebpénz 1evelezésre.
Pályázatt határidő; Március 10. Cím: Magyar Cserkész szerkesztősége Budapest,

Y, Nagy-Sántlor u. 6.
Klválogatást A jelentkezők 

3 l*ilíll iTJo1"":#'ulíl,iü"jl,uJ:9y 
e§etleg egy későbbi

§zorcteil a szabad cserkészólgtet ? Vágyódol az őserdő után ? Mogtuilod szorítarrl a lraltanyo-
lot, vagy szükség osetón n puska agyát ? § tényleg kemóny fiú vagy-e ? Akkor iclentkezzól i
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iíl.ü §,Y$§ fiÉp
Mé6 nern is lrlyan régen az embertk nagyrósze a, nö-

vényt nenr tartotta trriajrlonképpeni ólőli:nynek, §rrc a del,
tevésrc a niivénl,ek látszóla6tls mozdulatlansága arlott +krlt,
Igaz, hogy a növén;, nerlr viiltozlatja a hciyét, mint irz állat.
rle kárpótolja a ternriihely adottságához alkalniazkodó ké
pesséple. Csakhogy a nil","eke<iési ícrlyanrat olyan lassú me,,
netű, ho6y a gondatlan szcmlélő észre sem vcheti í:s csak n

tudomány tudott mibenlététc világosságot deríteni.
Á nirzg-ófényképészet térfoglalása a tudományt tálgyi-

lagos lrizonyítékokhoz juttatta ebllen a tekintetberr is. Ma-
napság alig van m;il mozilátrlgatti. aki a virágok csocl/rlaio*
feilííelését és növekedését ne látta volnii vetítővásznrrn.

Elmés felvételi módszer teszi lr:hctiivó, ho6y a termS
szet rnírhelyének meseszerű tiinclnén,t=eit rnegcstrdá}hassuk,, §gy húsz órát is igén;,bcvevó {ejlódési fcllyamat
pélrtául a virág elnyíllrsa - e készii!ók segítsógévei néhárr1.
perc a}att pere6 le a rrtozivásznon. i,zt a kiivctkez(iképpen
érik el: A filmíelvevlígép hírsz órárr keresatiil néhárryperc"
nyi irliiktizben ugyanazt a tárgvat ir,-lr,nrljuk: virá,gzó nÖ-
vényt) fényképezi le. Mivel a virág kiizberr fe ilődik, mindig
más és rnás állirpot keriil leíényképezesre. }l felvótclek *gy"
rrrás nrellé kerülvén. a telies fejlilrtési frlll,irlnat néhány perr
alatt pereg le ós eaáltal a hosszantartó fei!óciói,t Í*ll1,anrata
san szenrlólteti,

tz igy elég egyszerűnek iátszik, dt a gvakoriatlrarr
nagy körültekintóst, sok nurrkát és rlvatossligot kjván.
Tu<lvalévő, hogy a hideg levegiihöz szokott .,,irligtlk tartlrs
meleg htrtása alatt hihetetlen gyorsaság6al ér)eIik meg l,inl .

bóikat. A felvételhez sziikséges reflektorok r,-edig na§r- me]e-
get sug/rroznak ki. I8y érthet{i tehál. ht]gv iir,en ..,irágielvé
teleket nrár a rnozgíríón_vkópészet gyernrtkkrlrában is tud-
iak készítcni. Az eleirrte alk:rlr*azott eljlirás azonban csődöl
nronrlott, ;rtnikrrl nem diszvirágról akartak felvételeket ké.
szíteni, hanenr magvak csirírzásái, vagy ni',r,énr:ek növeke
dését vették íel, {Jgyanis a rriivén_v fe,|lódóse napvilágr-.t kí-
ván; ezt pe<lig sziikségszerílen besiitótített fe]vevóheli,iséghen
pótolni nenr leheiett"

|_Jjalrll;rn ezirárry,ban is tiirtént feillidés. .\ íelveviigép
a rrrlrinvijrös iiveget veszi segitségúl, tllyar, ür,eget. amilyenl
a fénykópószek is használnak a sötétkanrI,a megvi|ágítás:|rra,
Az ilyen iivegen át ji;ylj íérry e5vrészt nenr árt a ként.es
filmnek, rnilsri,szt pedig átbocsát.ia az ibolvántúli sugarakal
Iiz pe<lig a niivónyzef rrövekedósére rendkívij] íontos. lbrl-
lyántílli sugarakrrál a niil:í:ny épírgy íejliidii:. mint napfény-
nél. A virágfelvéie}ek céliára most tehát rribinvörös űvegből
késziilt felvevőhelyiségct kószítenck. Ebilelr a helyiségherr
még egy elmés gépet is helyeztek e!. arnelv órarnűvel fel-
saerelve, néhány percrryi sziinet után, mindenkor hekap,
csrllja a íelvétclhez *ziikságes vetítiilámpák,r1,,;n6ii|iiirlííleg
megcsinálja a íelvéte]t. nrajd ell;ltja újból a lámpákat. §zek
a felvótelek móg ilyen eljárás mellett is nagyon ,nk irliit
vesznek igd:nybe. üontltrijrrk csak el. nred<lig tart, ami6J .:

magbói nagy, virágzó niivény, nrajrl ternrés lesz. A tcrmi
szetes frrlyamatrlt perlig r:enr lelrct siettetni.

Sokhctes fátadságos kísérlet állapítja meg -- vörös 1ám"
pánál és napvilágnál,-- hu&y az cgyes fejlődési íbl.yanrato}r
voltakópen metldig tartanak. llymódt,n azt is megállap{tjáir.
milyen iclíiközökben sziiksóges az e1yes felvóteleket elkészí
teni. Á íeilődési folyan:rat e5yes iclőkiizei hosszabbak, más
kor pedig rövirlehtrelr. Á íe 1veviligópet en*ek rnegíelclően
mirrdenkor m/rs és rnirs sebességre ke|1 beállítani. Azonkívii!
a felvételck elkószítésórrél figy*lembe kell rnég venni az íg
hajlat és az itliijáriis vátrtozil viszonyait is.

A halliriIall íáradsággal készített ilyerr íilmek készités,,
i6en hál;lrs ielnrlat. Megismertetik az enrbereket a l/*s*óla6
nrozdrt]atlar. terntószet titkaival, Megrnutatják a niivények
nck a, villrgosságórt és vízért í'rllyt;rttltt harcát. a ntagr,;rk csi
rá.zásAt, ir viriigr,k elvirágzáslrt. betegségcket, Milrli,:zl 1,r,lip
netnrqlrk ilil i:rthrlllen. hl:ncltl szóllen és tlivfzrlectrr ic ,t.11.
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Kedues Maggar Cserlcésr !

Keués olgan boldog napom uolt eddig, rnint december
76-a, amikor a vúrua odrt karúcsongi szdm meg(rkezett.

Az az ajdndéIe, amit e szótn rejtegelett magúban. valódi
érlék mínden ol11an cserkész suemében, aki arra érzí magál híualaa
lenni, hógg a liliomos zúszlónak az egész uildgat meghódtlsa.

Tanköngv és történelem,
Tanköngu nekünlc, akrk csak nemrég csatlakoztunk a

líIíam,os zószlók aIú, történelem azoknak, aJcik uégigéllék és
uégigharcoltú.k az első 2ő éu küzdelmes napiaít"

Szeretném és kíuúnam, hogg ez az trás leggen az a |egguel,
mellg el az él etb e n k iu to hat i uk M a g g ar o rs r ág I elí ámad ds ét.

Pécs, 193? d,ecember 21,.

'á,I;"Y:u:,
4?. sg, P. C" F" őrsu.

Kedves Magyor Cserkész !

Felkérésed,re írok az amerikai íil| éIetéről. A eikkem nem
lrossztl. Miuel én a köztposztálgba tarlozom és a körngék lakói
mind a közép osztúlgba lartoznak, én csak etőI az osztálgróI
tudok bőven beszélni. Mielőtt a cikket megkezdem, ualamenngi
mdga M c.serk és znek meleg üdo özletemet küId öm,

A 15-19 éues |iúk többsége középiskolúba júr. Az ískold-
ban tandí j nincs. Az iskola tanításí módia és szeruezete egészen
különbözik a maggar iskolókétól. A különbség ígen nagg.
Fitlk, lúngok egg ískoldba jórunk, eggmds mellett ülünk. Egg
pdr tanlárgg kíuételéuel mindenki azt tanul, amií akar. A tant-
lási rend és módszer nem eggséges a küIönböző uárasokban. Az
én ískolúmban a lailítás |éI kilenctőI |él négyíg tafi. Ez idő
alalt vian tanuldst id.őnk ís. A tanrenri miniién nap ugganaz,
Szombaton és uasúrnap latt|tás nincs.

Tanítds utútt a |ítlk többsége sportolással töltí az iileiét.
Á sporí itt naggon |ontos téngező. Az ískoldknck varuwk meg-
Jelelő sport pdlgálk, még uszodák is uannak. A |ülkat trénerek
képezik lti.

Itt majdnem mindenki este 6 óra |eIé uaesorázik. Yacsora
ukln rendszeresen uag!| útnézzük az uiságot uaga a leckénk egg
részét uégezzük eI. Nóhúngszor este küIönböző eggesüIetek ggü-
lésére megyünk, Tan_ttúsí napokon a le|ekués íde je kb, |éltizenegg.,

Az Egyesüll Allamokban rengeteg az auíó. ,Az autók ára
nem nagaon magas és a benzín is elég olcsó, ígg egges csalódok-
nak hdrom autójuk ts uan. Szükség esetén a íiúk több mint a
tele uagg az apja Daga a sqiót autóiút hasznáIja, A haszndlt
autók elég olcsók, s lgg sok |íú uesz egget magának. A íiúk
ismerik az aulók §zerkezetél. s kiseöD híbúkat kiiauítanak.
Sokszor lehet ldtni használl aútltrat íitlkkal zstlt'ffia.'Ök szeret-
nek ílgen módon autózni. lll a tduolsúgok olg" haggok, hogg
autó néIkül most talún nem is lehetne jól meglenni,

Ne higgiélek, hogg ítt minden szórakozás. Sok |it1 dol-
gozik hetenként egy pár órdt, hogg leggen zsebpénze. Sokan
ujsdgol llordanak kí" So/tan drogeridkban segtlenek, Szom-ulstigol hordanai -ki" Sokan ilr:ogeíizihban se§ltenek. Szom-
baton sok |iú nagg |üszerdrudákban d"algazík. A diákok egg
része a nu(lri uakációt dolqozd,ssal tölti el. A keresett nénz eau
baton sok fiú nagg |üszerdrudrikban dalgozík.- A ditlkok egg
ré.sze a ng(lri uakációt dolgozással töIli el. A keresett pénz egg
részét a bankba teszí, a másik rész pedi.g zsebpénzül szolgúl.

a ngtiri uakdciót dolgozással töIli el. A keresett pénz eg!1
' a bankba teszi, a md,sik rész pedig zsebpéuül szolgúl.
Van uzanban naggan sak szegéng ember- is akiknek az

Jó munkát !
Frank J. Weingailner
uolt l32-es cserlcész-

éIet* nem ílgen rtizsáx,
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'§serkész dlszelőadás ax operaházban.

Március 15-ért este a Kormáirryzö úr ölőmól-
tósóca tiszteletére cserkész di.szelöadást ren-
dtzünk a m, kir. Operaltírzba,rl. A díszelő-
a,dírslrn a következii múvek kerülnek bemu-
tatílsra: ,,Székr.ly íonti" (Korliily Zoltún), Pesti
kar,ttcvii} (Ljszt i'erunc) él Csírdajtlenet (Llrr-
.bay Jrlrrii)"

A Magyar Cserkészszövetség Budapesll
|(erülete jan. 10-érn a Zettentlivósaeti Főiskola
hailgversenyternrében díszhangversenyt re,n-
<lczelt. (llendező cscs. a 31ló. sz, Ktlssui,lt
cs*s. volt.)

A üagyar Kü|itgyi Tár§a§á§ ke;belé,ben mü,
ködő Alsot-Magyar 'lársulat és az Ameri-
kai--]\tasy.rr Tórsulnt védősége alatt tizen-
tgy éve ignnálió angol nyelvi tanfolt,amok a
lI. íélévben is megnyilnak. Beiratásrrk: január
.24-tő1 febntár 2-ig d. u. 5--8 óra közöit aa
isaz.ríatósásnál (l}uda,pcst, V, Markó*rica
18*20), a tanfolya,nrok negkczdése után pe,
<lig az elöarlási óráktlal.

IJeiratási dii an egész félévre 10 P,

Á. budapestl 30ó. sz. szt. Adalbert c§ca.
lelavatta cserkész- és farkaskölyök iclöltjeit,

A !ászkaralenől 877. szl Zrinyl cscs" szesó-
nyek felsegítésére nyilvános karácsonyia
ünnepélyi t.artott,

Az E§zírgrantó Csertészkör hírel. A körben
jarruár 18-án Földes István vetítettképes clő-
adást iartoit a csi}Iagok kelet,kezésérii[. Feb-
ruártran Londonról lesz elö&dás. (t5-én, ked-
dcrr gste hét órakor, esz,perantó nyelverr") Á
A pécsi Eszperantó Cserkészkör részletes bc-
szárnolót küldirtt munkájáról. A kór meg-
§zeíezie könyvtára részére a Bécsben ki-
adOtt e§7-peralltó vilá8{rínrtárt, mely minden
világrószböl, ös§z.esen 106 állam 2565 helyé-
ről tarta,lmaz eszpera,nti§ta círne ket,

Téli tábor a Nyugatmecsekb€n
A 10-es szánr,ú P, Á. R. cserkész§si\pat dec.

27-től 3t-is lletvehelyen taította idei téli-
táborát. A kittlnö hóviszcnyok és Hetvehe,ly
környúkónek természctadta pompiis szépsége
és változetos slterepe leh*tiivó tették az él-
mónyekben gazdas télitábor sikeres lefolyá-
sát. A tervbg vett programhoz hüen egyrészt
rnegistnertük a Nyrtgatnecsek vadre8ényes
tájait, mástészi tletvehely belsö é,letét, syer-
mtjkvilását és nem utolsó sorban egy, igen
kevcsek által ismert történcltlii nevszeiessó-géti tlz Árpád királytlk korabeli templo.m-
maradvzinyát. A templrlnmaradvány besz;Sdes
liizonyitéka a XIIl-XlV-ik század ieilett
ópítö kuitúríjának. Éppen ezéít A jelenleg
pajtátrak és füstólónek használt (tgtt. ótal
Árpád kiráIy-kori tenplo,m nrcgértlemelnó --*.

a már tervbe v*tt ** §zakavatott kezek íItaI
véxrehaitandíl ttjjáalakítá§t.

A télitábor változatos prosramjábd' b6ven
juttltt n falu íclnótteinek és §yermekeinck
egyaránt, A tílbor rregyedik naBján a §yer-
mikek részére játékdélutánt, a felnőttek é§
§yermekek részére pedig sikerült cserkész-
únnepélyt rendeztünk, At iinnepély célja volt:
egy vidám dóluiá,rr keretében a íaht a cser-
készettel mtgi§,rnertetni.

A kitűnően .sikeriilt iinnepély beieiezt{vel
a vendógek egy_egy .iVlagyar Cserkészt kap-
tak ajándékba

A nagyszámú közürsés soraiban megjeletlt:
Auguszt István plébános, Földesi íerenc ta-
nltó, Frisyessy "lózsei íe stőmiivész. Az ün-
nepély valóban e.lérte célját, mert sikerült a
falu téli egylra,ngíl§áaát a belevinni egy kis
kedves, cserkészélettől boldoc § vidám, a
lalu szá,mára pedic ie}ojthetetlel dé}*lánt.

KormányzóI ellsmerés
M. Kir. Vallás- és
Közoktatásüs-y,i. Mirri.szt é rium
l1.465/1937. eln, sziim.

A Kormányzó tJr Ő §iirnéltósása Buda-
pe§ten, 1937. évi november hó 2. napján kelt
lesíelsöbb elhatározásával elöterjeztésemrg
Rotter Lai,os gépészménrök, c§eíkó§zpilótá-
nak a vitor]ázó repülősport terón elórt, nem-
zetközi viszonylatban is jelcrrtős erednlé-
nyekkel §zelzett órdeneiért az ezüst Toldi
Miklós érdemór,met legkegyelmesebbeil ado-
nányoz;ni mélióztatoi{.

Az erró1 szóló iraionrat, a kiiüntetósi jel-
vényt ós aa alapszabályokat nrellékelve, a
nevezetthez juiiatás végett MéltósásOdilaik
az|al a kéróssel küldöm meg, htlgy.azugya,n-
csak idezárt átvételi elismervényi, meg-
lelclő kitöltés és alálrás után, hozzánr visz-
szaküldeni szíveskedjék"

Budapest. t937. évi november hó 20-ál.
A miniszter rendeletóből:

Terbócz ,llIlklós dr. sk,.
rniniszteri tanírr:sos

t^GYAn- LE NoYEL_
c§ÉRxÉ§z íÖR
ffi

pályázatok €lbírálá§a
l. A kijri szervezök részóre kitűzött 9B

pen§ős (cseretábOri kikiildetós) diját Ka§sai
Ernö dr vrilt debreceni me§halalmazcrttmk
iryÉrte.

2" A cseretáborozók bcküldöit pály*mun}ái
leközlésre alkatrrrratlan*l*nak bizo,nyullak, A
lessikeriiltebbet ** melynek szetzője kőheeyi
Endre a 27ülő. cscs. tagia. -.. Pilsudszki Jó-
zsefról írt könyvvel juta},nazta meg ir kór
vezetösóge,

3. A rajzpályázatokat {beér*ezett l8,)
Márton Laios szakvéleménye alapjín a bíráló-
bizoltság a következőképpen d§ntötte el:

1. Palkó Józse{, Kiskrrnfélegytráza, a ma-
gyar-]en§yel testvérisóget ós együttmunkái-
kodást szépen kiiejezó, gondos rajzok.

2" Unyatyinszky Gvörsv 239. cscs. Békés-
csaba, ötleies húsvéti rajza,

3. Kareggilr László, Budapest, sze !}omes
vázlatok,

Könyvjutalnat nyertek: Arató .lános, §zen-
tes (dOkofatív elsondolás) és §zcntiványi
Olivér, Bontzhád (a törté,netrni mult {s jel§n
ügyes összehozása).

4. Irodalm,i pá]yázatunkra eddis befutott
7 páIyanrü. Általirba,rr gyengék és ötletteJenek,
Ünnepólyen, tábortúznél előadható ver§ret
jelt,nctre, c]beszélésre gOndrrlttrnk clsősorban.
Áld"lgozís, vagr, új lrúlyamunka hcküldhetése
érdekében lr pályázatot márc, l-is meghosz-
szablritjuk, amikor ir kitűzött rlijakat f e,ltét-
lenül ,}iiadjuk, §zabad a l,eí§p,ny: régiek ós
ítjek együtt iutnak! Mirrden bcküldött pílya,
niii küli}n_kiiliirt számii,

böl kívánok ,,jó munkát'' llónan, s. k

Mlni§uaetl ellsmsrós
Z3,0ő2lt937. eln, sz.
A Ma,§yar Cserkészszöveisé§

llttöks{cének
te{<. OrszáJ4os

Budapest
Az t937. évi hollandiai jarnboreen részt-

vett magyaí cserkészcsapat parancsnokáboz
intézett iratomat idemsllékelve, azzal a ké^
relemmeJ szátmaztatonr ít a tek. trlnökséx-
nek, hogy azt megíeielő keretek között az
érdekeltnek átadili, egyben elismerése,met ós
köszónetemet munkatársaival és a c§a,pet
tagjaival is tudatni sz,íveskedjók.

Megragadom ezi az alkalmat arra, ho8y
a tek. Elnökségrrek a ma&yar ifjúsás jelle.
ménck, gyakorlati képzetiségének emelóse és
nemzeti céljainkat szolgáló előkópzése tekin_
tetében kifejtett eredntényekben gazdag
munkájáért ószinte köszönetet rnondjak.

Budapest, 1937. évi december hó ?-án
Ilóman, s. k"

Tekintetes
kolozsváíy Béla úrnak

rel. gimnáziumi tanár, cserkészcsapattiszt,
az 1,937. évi hollandiai cserkész Yilásjaín-
boreen résztvett magyaí csapat paíanc§-

nr;kának
Budapest.

A m, kir. külügyminiszter úr értesítéséből
örö§r,mel szereztem ttrdomásl arról, lrosy a
tlollandiában ez úvben megtartott cser,kész
Világjamboreerr résztvett magyar cserké-
szek nagyszerri iellépése, katcrnás ínagatar-
tása, a tábor magl,aros diszítése. vala.mint
az egyg§ bemutatókon sikeres szetepléso cl-
ismerést és megbecsülést szelzett a netrt-
zeinek is.

Amikot ,magyaí cserkészeink küuöldöú
ilyen nasyértékü és jelentöségében is fisye-
lemreméltó sikeri araitak. Tekintetessé§ed-
nek, nint a Jam,boree-csepat parancsnoká-
nak" közvetlen tnunkatársainak és a csapal
tagjainak is öszinle elismerésemet és kö-
§zönete,rnol {ejezem ki, a jövöre pedig szív-

wE§lER§xo- PoL§xle_
l( 0 Lo HAlcERzY

A pályadíiakat a Mag!,ar_Lengycl Csr ,,
készkör a nyertescknek már kikü]dte.

Törtón€lml elöadás
A katrlliikusok §zent Istvín évére va!ó te-

kintettel il Magl,x1_1-.ncye] Cserkészkórben
(Budarrest, V, Alkotmány ucca 6,), íanuár
29-én Okolicsány! László dr, a Magyar*
Len§yel Egyesület elnóke: .,A legrégibb len.
gyel-nra§yar kapcsolatok"-ról tart eiiiadási
a cserkészek és ttozzátaríozóik részóre. Be-
}épődíjat se,rrr,mifóle címen netn szednek. Áz
drdekes előadásra ezírlon is felhlrtuk szível
figyelmeteket!

Lengy91 táborozá§
A iúIiusi lengyel cseretáborra a jelentkezó-

sek rn,ár megkezdődtek. A kimenök olcsói
több ezer kiluméteres, élménl,ekbg1 gur6o*
utat tesznek mes a hatalmas iejlődésnek irp
dult Lencyelországban, Jelenikezltetnek kor-
látlanul 14*20 áv közti cserkészek és öreg-
cserkészek. §íay városból. r,agy csapatbíll töbtl
jelentkeeö e§etón tiszt vagy §. tiszt. mint
c§opOítvezetö sz-intén ielvehelő. A részvéieli
díj mindössze l10 pengő, melyból az illctö
20 pen,f,ö zsebpónzt is kap zlct]!,balr" A jelent-
kezök lelvéielükről 2 béten betül értesítós!
kaplak.

KiilönIeges táborba (repülii, vízi) jele,ntke-
zijk számára ugyanazon kedvez,ményeket st-
került b!ziosítanunk, mint amik a letlsyel
cserkész"ckei mecilletik. A korlátozott szám
miaIt ezekre fiielöbb taná§§o§ jel*ntkezni!
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Beíe|eztél a gylUíOst a sze0eill
,,Talpa§0l" r0szÚre

A }íaggar Cserkész meghatua köszöni
meg a, ors:ág minden részéből a szegedi
,cserkés:ek |elé dradó szerelelet. Sok köszb
nőleuél fekszik előítünk. Taldn legmeg-
,hatóbb R é t, a i J ó z s e f piatista aílld"*
nak leoelc, melgben többek között ezt
,trja: ,,}Ieguallom, e ggöngörű szeretet-
megngíladnul(ts óta tudok csak igazdn
lbeszélni talpasaimnak a IY. cserkész-
töruéngről."

Fiuk, cserkészek ! Nagg dolgot tette-
.tek, alnikor a |úzóknak ruhát adtalok.
De talún még naggobbat cselekes:tek,

Qmikor a ngomorgó küIudrosi f itllt szíuóben
. meg er ő s ít e ttétek a c s e r ké s ze s z mó nllb e. u aló
hítct, mert bebizottgílottátok, ho.qg éI a
,cser ké sztestu é r íség tőraéng e,

U jóla7 beérkezett adomdngok :
N. N, l00 pengő készpénz.
A 2/ö. BKD. ö. cscs. gyújtése:
24 m cserkészing ílanell
l drb kis hátizsák
2,.őv
.3,, íégy§zögletü cserkésznyakkendő
1,, háromszögletű cserkésznyakkendó

, l2 ,, civilnyakkendő
,1 ,, hárornhangír síp
l ,, Hungária-jelvény
l ,, csfikafedő
2 pár harisnya

N, N. cscs: 3 drb nadrág és 1 drb kabát.

rr.l 
=I 

ú oIl
l orerk6azck haehritóia l

riililií ?a/ui
§zERKEszTÓ§ÉGl HlRszoLGÁHu lelgrurt

... hogy vltágsz€rto nagy vlsszhangla v8n
Szent-6yörgyl prolesszor, a C-vltamin elö-
állítólának lapunk karácsonyl száruában kö-
zölt clkkének. A ,,Gondland" nevű holland
é§ s ,,scoülen" nevai §Yéd cserkészlap szósze-
rlntl lordításban, a §zerzö arcképévet, márls
közölte. De egyéb külíö|dl lapok részérö| ls
élénk érdeklödés mutatkozlk.
... hogy ÁaKv az öröm vltorlázórepüíő.

körökb€n. Rotter La|os mélnök, cserkész-
tlsztet, klnek írá§alt lapunk olvasól lól lsme-
rlk, a Toldl Mtklós-emlékéremmeI tüntet-
ték kl,
... hogv Lázár Andor lgazságügymlnisz-

teí, kl a Cserkészszövetség lubileuml köz-
gyű|ésén olyan gyönyörü bo§zédben üdvö.
zölte a hormány nevében 8z ünneplő c§erké-
szeket, néhány napra rá súlyos műtétnek ve-
tette alá ,ma8át. Verebély prolesszor és .llla-
tolay tanáí vakbelét és epehólyaglát egy
mütéttet vették kl. Örömmel adunk hlrt, hogy
őnagyméltósága gyógyultan hagyta el a §za-
natóriumot.

... hogy lapunk szerkeszlőie alaoos ooe.
ráclón esett át. Érdekes körülmény, hogy
sikeres rnűtöorvo§a, Ilorváth §yöígy tan*r.
segéd, neurcsak cserkész volt, hanem laounk
munkatársai közé tartozott,
... hogy §zentlványl Jeíőíek, lapűnk bel§ti

münkatár§árak megielent lesúlabb könyve,
{ .Kőbaltá§ cmbeí' mlndeDütt nagy íeltűlÉst
keItett-

)o
KAP|JATÓK
MlNDtN
cl2loN
MD|óKERűrcodlÉr

NI
n§§Ét
HÉT§ÉGBa !

htí!, soK MAG'AR csERKÉszlÉz

I{ edu es C s erkés:testu ér eím !
Esténként lelkíismeretuizsgúlatot tattotok, Sokszor bizony

a napi jótettet sen csináltótok meg. S nem eggszer a II. cser-
késztörtténa, a kötelességteljesílés ellen is alaplsan Bétkezlek.

Enged"iétek meg, hoga egg idősebb cserkészlestaéretek,
az élet küzdelmeiből részét múr kiueuő bólgtitok szóIion Hozzálok
nehóng szót a |éléui bizongíttlúng alkalmdból.

Nektelt, ked,ues f i{tk, az eggedüli kötelességetekalanulds.Hogtg

|ogjdtok dtuenni az oIszóg uezetését apóitok kezéből, ha nem
készültök fel rú? Nem olyan sok az a tanulni való, ha napon-
ltént rendszetesen megtanuljátok |eladataitokat, mara.d, még idő
bőuen szórakozásra. A tanúrok is tudjók, hogg menngít birlok
el, ők ís tloltak kís diákok, annlJit nem ad |eI egg lanár sern,

hogg ne birnátok meglanulni. foíinden ember anngit ér,,,
mint amenngít tucl. Csa/c az éruéngesül, aki tud.
A legtöbb helgen csak |eluételi vizsgátlal uesznek múr fel,
,tehót nem elóg a bizongltudng, tudni kell.

Ezt akartam nektek fiúk megírni, de zlpm soraimal,
mert nem akarak több időt eluenni tőletek. S ha léléukor nem
sikerüIt a bízonyítuáng? Fel a fejiel ! Jauílsátok kí azt a
elégségest jóra, azt a iót lelesre, még egg egész |éléu úll rendel-
kezéstekre,. De vigyázzatok, mert hamar elmulik..

Gondoljatok arra is, hogg menrtgí örömöt szereztek nek-
tek a szüIeítek, Iepiétek meg ti is őket egg ió bizong{tadnngal,
meglótititok, nektek ís lnsznotok lesz belőle.

Jó munkdl és tanulúst kívdn bátgdtok:
Rakadí'Emil

Az ldet rövld hús-
vétt vnkácló ellertóre
ls megf€nilozzük a
sztrkásos rtr§zá§o§
őrsvezl>íől íálrorurr-
kní.

És ozen a táboron
To ls résztvehotsz !

A m. klr. vallás-
ós közoktatás{igyl mi-
nl§ztsr úr 1t-5.3e8/
t937. XI. §zám a|.rtt
az alábbl rondeleteí
adtn ki:

,rMlndazokra a budaposíl ós budapestkórnyókl lskolákrnó'
\ézve, nmolyekborr az lskolaópüleírtek az te3ü. 6vt ouch&íl§z-
tlkus kongresszus lileióro torvlrevett lgényberdtole urlatt a
nagyhét első három naptún tnnltás !.an, mogengedem, hogy
az lskola lgazgaíóia a nagyhét elsö három napiára szünetoí
adhasson azoknak a eserkésztanulóknak, akik a Llagyar
Cserk6szszövots6g húsvótl hfushegyt őrsvezotől táborozá-
sára |elentkeztek ós azon lgazoltan ró§zt ls vesznok." ([Itva-
talos Közlöny, XL!T. éví. l. sz.)

Az országos őrsvezetől táborí 19$8 áprllls hó 9_.1d-tg
taTtjuk a Hfushegyt Csorkészparkban. A ielentkezés ró§zleto§
tudnlvalóit a Magyar Cserkósz legk0zelebbt számúb&n
kírzöljük.
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Barnum, az amerikai látványos vállalatok és a nagy
,cirkuszok szewezője, a ,,világ mulattatója", ahogy büszkén
nevezte magát, megszervezte a világ legnagyobb cirkuszát
és bejárta vele az cgész világot. Volt Budapesten is. Amerre
csak járt ,,a világ legnagyobb látványossága", ott megköny-
nyebbedett az emberek pénztátcája. A világ mulattatója ki-
.csalogatta a pénzt a kíváncsi emberek zsebéből. .7:!:,..4 

#

Az emberek valóban nagyon kíváncsi természetüek és
.csak kis ü5yes reklám kell, hogy a parázs lángra lobbanjen.''
Ki ne akarná látni a ,,levegő királyát", a maga§ trapézon
tornászó akrobatát, a kígyóembert, a kardnyelöt, a táncoló
paripákat, a kerókpározó majmokat, a kínai óriást, a fene-
vadakkal komázó állatszelídítő|, az égő abroncson ugráló
lovarnőket, a törpéket, a bohócokat, a lovagolhatatlan sza-
marat?

A cirkuszi mutatványok legérdekesebbilte kétségklvül az
állatszelidítők múködtetése. A vadállatok idomításá már az
ósrégi idökbe nyúlik vissza"

Az első hivatásos állatszelidítók azok az egyiptomi
papok voltak, akiknek feladatuk a különbözó állatistenségek
ápolása volt. Ezeket nemcsak külön ételekkel táplálták, für-
dették, mosdatták, illato§ították, gondozták, de irrivel ezek-
nek az állatoknak megvolt a szertartá,si jelentőségük, amely
alatt meghatározott mozgásokat kellett végezniök, €z nem
tőrténhetett idomítás nélkül.

A szent állatokat eredetileg a templomokban tartották
és gyakran nagy pompával vették körül. Némelyiket arany-

Jegesmedvék reggeli gyakorlatai

tetövel borított külön istállóba állították, Heliopolisban val-
lásos zene hangjai kíséretében adták a táplálékot a Nap
templomában tartózkodó istenoroszlánoak. A görösöknél
Dionisos-istcn tieztelete fejlcsztette aztán tovább az á|lat^
idomítást. IVlinthogy DioniJos a reg€ szerint megfékezte a leg-
vadabb állatokat is, az ő tisztcletére rendezett ünncpségek
fénypontja tehát minüg a vadállatok idomítása volt. Kocsi-
hrlzó elefántok, oroszlánok, struccok, szarvasok, tevélt, sót
medvék, leopárdok, zsiráfok voltak az ilyen állatcirkusz
főszereplői. De ebben az időben az állat már nem állt val-
lásos cerenróniák magassá5ában a néző elött, mint az egyip-
tomiaknál. A rómaiak cirkuszi játékai is továbbfejlesztően
hatottak az állatidomításra és az ettól kezdve állandóan
fejlődött, szelidebb lett. Az állatidomítók rájöttet arra, hogy
jó bánrásmóddal sokkal nagyobb eredményt tudnak elérni a
legvadabb állatoknál is, mint kegyetlenséggel,

Az idomításnak ezt a módját napjainkban aztán Hagen-
beck Károly valóságos tudományos megfigyelések, állatlélek_
tani kísérletek alapján igen kifcjlesztette. A lényeg az, hogy,
az idomltó az állatot nem tekinti vad bestiának, amit vas-
dorongokkal és korbáccsal ltell megtörni, hanem él6lénynck,
amelynek szokásai, egyéni sajátság"ai vannak & azokat a2e,lr-
közöket alkalmazza oktatásánál idomítaskor, amelyek leg_
inkább célra vezetnek. Ma már az idomított állatokirak csák
a cirkuszok porondján van jelentósége, ahol a közönséget
nem az idomítói teljesítmény, hancm a mutatvány látsz6-
lagos veszélyessége érdekli. Az általánosan elterjedt tévhit-
tel szemben - hogy kiöregedett állatok nem veszélyesek -az ellenlcező igaz. Sőt minél öregebb, annál mogorvább, csö-
könyösebb, akaratosabb, veszedelmesebb. Természetes azon-
ban, hogy az ál|at fiatal korában is lehet veszedelmes, hi-
szen minden ragadozó vad egy-e5y egyéniség. A vadálla-
tokat rendszerint 2-4 éves korukban kezdik idomítani.

Az idomító rendszerint nem €8,y állattal dolgozik. Mind-
egyiket úgy szolrtatja, hogy bizonyos megszokott távolság-
ban maradjon tőle. Figyeli mindegyiknek jellemzö, meg-
szokott mozdulatait, fintorait, morgását, fogvicsorgatásait.
amiknek mindig megvan a maguk jelentősége. Nirrcs két
idomítás alatt álló állat, amelyilr azonos módon viselked-
nék az idomító kiáltásaival szemben.

Az idomltónak tehát sok mindcnre kell munlrála köz-
ben vigyázni. Mindenekelött feltétlenül uralkodnia kell a
szeme előtt lévő állaton. Bármelyikkel foglalkozik is, vala*
mennyinek a mozdulatát, viselkedését telje§ figyelemmel
kíséri, mert akármikor, néha csak ártatlan állati szeretetból,
ragaszkodásból, hízelgésből, egyik-másik a háta mögé kerül-
het. Ilyenkor válhatik veszélyessé az állat s noha csak ártat-
lan szándékkal lopakodott az idomító háta rrögé, az megijed,
elveszti fölényét, hátranóz, vagy olyan mozdulatot tehet,
amit az állat támadónak vél és megvan a baj. Az idomlt6
munka közben a nyugodtság maga, legyen és idomítás alatt

ÁttATtlK lIl0MlTÁ§A

Kéregető oro§zlán, Ez §em mindennapi látvány a cirkusz porondján
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.IóI betanított elefánt gyermek

§emmi íelesleges. han6. fény, zörej, mozgá§ nem zay_aíhatja
az á|latat. me"rt'azt ái"aeri, szokailansá§ izgatja és kihozza
sodrából.

Tehát sehol sincs annyi önuralomrá, megforrtoltságra,
gyorsaságr.r szükség, mint áz állatidomításnál.- Es még kell
Íáe valaini, az állátok iránti szeretet. Ha az állat remegve
gyúlöli kegyetlen durva idomítőját, a baj aliglra _keriilhető
iÍ, a" álláiokat valósággal tanúlmányoziri kell és semmi-
féle ielentőséget sem lé§et figyelmen kíviil bagyni abból,
ami iz ő együitélésükben mutatkozik. Minden nagyobb szám-
ban együtiélő vadállatcsoportnál bizonyos idő után akár
küzdeliin, verekedés árán, akár anélküi, kialakul a társa-
dalmi helyzet az ál|atok között. Valamelyikük kiküzdi az
első helyei, amit azíán nem enged át s a többi ,ennek enge-
detmesk'edik, §,zt a vezetőrangbt az idomító is tekintetbe
kell. hosv vesve.'Az"iáomíib 

számára a legnagyobb veszedelem, ha ál]1,-
t;ri között marakodás, verekeáés 

-Úmad. Ilyenkor a küzdők
nemcsak teljesen érzéktelenek maradnak minden kívülről
iövő fenyesétéssel szemben, hanem izgalmuk átragad 'a'
iOlli, eaái§ csendes á|Iatra is, Minden állatnak megvan a.

rnaga ktiliilr támadási módja, arnelyet az idomító bármilyen
jól ismer, néha nem tud kivédeni. Erre legiobb példa
Trulrka, a jelenkor egyik leghíresebl,r idonrítója. Tizenhárom-
esztendei ídomítói múködéa alatt több, mint hússzor sebe-
sítették tneg az állatok, úgyhogy orvosi kezelésre szorult,
Ot sebesülése után hónapokig kórházban feküdt, Feje, arca,
vállai számos tigrishara§ásról tanuskodnak. A tigris áIta|á-
ban az ember felsőtestét támadia, de Trubkát lábon is ha-
rapta tigris. Igaz, hogy akkor már öt tigris a földre teperte.
Trubka mondja, hogy őt tigris előlről is támadta már, noha
megfigyelések szerint a tigris, ellentétben az oro§zlánnal,
miridi§ hátulról támad. Szóval szabály lrincs s ea móg nehe-
zebbé teszi az idomttó munkáját.

Minden idomítás titka az állat tudatába átvinni az el-
végzendó feladatot és annak elvégzésére az á||at ösztönét,
érdeklődését felkelteni. Mivel az emberi értelemben vett be-
széd nem segít, az idomítónak külön nyelvre: a mozdulatok,
a hanghordozás, az indulathangok nyelvére van szüksége.

Az idomítás, a betanítás első része: megértetni az álat-
tal az elvégzendő feladatot. Ennek első eszköze az idomító
lehetőségig szemléltető mozdulata, kifejező, megértető kiál-
tásai, Természetesen az állat felfogókópessége esetenként al
állat kelra és az elvégzendő feladat bonyolultsága szerint
váltakozik. De h,a például az idomító eszközeivel rákény-
szerítette az orosz|ánt, hogy a porond közepére állított
emelvényre fel kell ülnie, illetöleg az oroszlán végre felült
erre, akkor az eszközök ismételt alkalmazásával az á||at ezt
a mutatványt mindig megcsinálja. A legnagyobb nehéz-
ség a megértetés és ez mindaddig fennáll, amig az állat nem
tudja, mit akar tőle idomítója, Ha erre rájött, hiba nélküI
ismétli feladatát. De a begyakorlásnál is űgyelni kell az ál-
lat egyóniségére. Egyik előbb, másik kósóbb veszti el türel-
rnót, unja meg a munkát s idegessó válik. Bkkor aztán a íel-
ingerelt, idegessé,lett állat tehetetlen dühe bajt okozhat,

Nagyon gyakori e§et, hogy valamely állat, különöserl
az elefánt minden eszköz és büntetés dacára, nem érti és
nern tudja elvégezni a kívánt mutatványt, Ilyenkor már be-
tanított csoportba állitják és akkor társai addig lökik, ta-
szítják, míg a tanítvány maga elótt látva a mutatványt, ter-
mészetes ösziönétöl hajtva, fajtájabelit utánozva, a feladatot
szinte észrevétlenül mégis megtanulja.

Tudományos szempontból felvetődik a kérdés, hogy a
betanítás. a fegyelenr. a kétségtelen idegmunka milyerr
irányban befolyásolja az állatot. Egészségileg haszirál-e,
vagy árt neki? Á krrtatások megállapították, hogy azok a
vadállatok, amelyeket rninden idomítás nélkül, ereileti kör-
nyezetükből elhoztak és valamelyik világvárosi állatke*
egyik ketrecében helyeztek el, minden ápolás és minden jó-
karbantartás ellenére búskomorak lesznek, tünkrem,ennek, el-
pusztulnak, Mig az az áll^at, amelyiket valamely cirkusz életébe
kapcsolnak, új környezetbe, új légkörbe kerül, ahol a nagy
munka biztosítja az étvágyat, a szükséges, állandó figyelem
és idegmunka pedig frisseségét, Valóság6al új életcélt, élet-
tartalmat és a fegyelenr dacára örömet, játékot talál au ál-
lat az okosarr, szeretettel végzett idomításban.

Az viszont tagadlratatlan, htrgy állatot másképen is le,
hetne tartani és szórakoztatni, mint idomítással, amely mégis
cÓak állatkínzás, legalább is az idomitás első idejében, ami-

.rkor.3z állatot engedelmességre kell kényszeríteni.

Eb€k betetentésének és az ebadó befizetó-
sének ,hirdetése jelent m,e g a budapesti
utcúkon, A buielentés idcie január Jl-én_ júrt
le, uhatlrit április ,30-is lehet bgiizetni. Allat-
védökrrck leltűnik a íalragasz szövegében,
}ogy haszoncélla tartott €bnek tekfutik rlem-
csak a lrírzórzijt, hanem a vontató kutyát is"
lgy iehát kedvezntényben részesítik az áIlat-
l,iinzókat azit]tal, hogy az ilyen kutyák után
*sak 2 P-t kell ,fizetni. Házórzönek pedis
csak_ lrly kutyát tekintik, nelyei nem tarta-
lak }a'kásban.

A debreceni rendörség, az állatvédelem
§zolgálatában. A Tiszántúli Madárvédelmi
lgyesület nregható ünnepély keretében jtttal-
üazta meg é§ tüntettc ki llaraszti La.ios il-
!amrendőrségi íőtörzsörmestert az állatvédc-

lem terén szerzeit kivádó órtlcr*eiért. Az
egész §zolgá]atban nem ]evii rcndűrtisztikar
jcIenlffien vitéz Bosk(i Mihálr, föíeliigyelíi
intézeff beszédet a rerldőrökhöz, Dr. Nasy
Jettő, az egyesület ügyvivő c}nöke na§y ün-
n{jpi előadásban isrnertette a tlaza\ és kül-
lö]tli íl]atvédclntet. Ezuiárr a fíítöizsőrmcs-
ter köszönte meg a kitiintetést, 'l'usier Joiátt
e§yesületi titkár olvasta fól ,,A ló kérelrne
g.azdájához" cimíi röpiratot, vé,síe Sesztina
Nagybákay Jenő elnök szavai után zsákay
.}ózsei rendőr,főtanácsos mondott köszönetet
az egyesüleínek.

tloldosi Bállnt l ncve artnak a hős magyar
iiünak. *ki az atlgol királyi állatvédó társa-
sác legnagyobb kitüntt:tésót, a Wheat]ey
Margii-érdelrrkeresztet nyelte el, Miután

szüleivel átmenekült Sangháj bombázot1
várr,rsriszéból az an$ol kattlnaság védelme
alatt átrló területre. visszaszókött a tűzvtrna-
lon ílt rési otthonába ós elhozta onnan ott
ha,ayOtt áIlatait, Szerencsósen meg is tudia
nrenteni két kutyájái, csírkójót és ,hárcxn
kanári,madarát" Az angol és rnagyar lapok
közirlték a }rős fiú arcképét.

Esy évig tartott üllsko|con az ebzárlal,
tle el is tíintek Miskolcról a k<ibor kutyák
és az ebzár|at idején végrehajtott hatósási
kutyairtássa,l megszünteite a város a ve-
szettség veszedelmét ós a jövőre nézve nagy
kiadásokat takaíított meg.

A Gyermeknaptár merrendelésével sietní
kell, míc a korlátolt kósz,letbiíl van, nert
nrár több mint 7000 példány clfogyott.

L-
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Könyveket és térképeket
GRl LL-íéte xÖ rqwxenesxeoÉs
GERGELY R. r.-t._nál
Budapert, V, Dorottya u.2. vásároliunk !

u;ooxsÁcox l
-F'alk Gl|za.: Á naqgar nutzsika ,nesterei I' i1.80
aitl,E li'ara(]ó lld.e: l'arlótűz.^*'l'liborlíiz P 3,8a
tr'öIil J tttö, : _I I ogg a n uide kezziink a l ó11 i-

ttilttutltisok cll?ll? (Gliloétlt:lnti la-
núcstltlti) ,..... }r 1,20

l.ÜrsÍ. -,lÍúslilxrrski : ,1: llki ur]/rj g xotltii 1, 6,*_
l1ullglr sltttis:lífui zstltl:öttuu 1l37 . . l> l, -lrilóz li|sői ]'Iórit Iiúlnqti: l|us:ti:u-

tlos küIlxllitíliu P !í,itl
Nyírő ,ltiz.se| : .1 siDói bölów (lörlí,-

nelni rellétty) .. P ő,60
Iladuányi liá.lmdtt., ('scrkis:tilorr §pa_

nualíöklón .. .. . I' 2.40
'I'tlburi ]'til.: A nemzelközi ör,s ,. .. , , 1' 4,-*
l'rocstinyi Z,ollúlt: Rirdnllttltis lr nlo-

11garrmllba .,..l)8.--

Az állatok életkora
osak kevés vadon élíi állat érheti el azt a

kort, mely természete szerint eléihetii volna.
Nemcsak megbétegedések és ellenségek tá-
madiisai, hancm gyir.kran iáplálékhiány isiFézi elíi az állatok időelőtti elpusz.tulását.
Évszázadok {olyamán megis siIreiüii- bir;
nyos tlncgíi§ycldscket gyüjtcIti, ntclyek ]ehc_
tövó tcszik az ál]uttlk életktrriitlak lne*iil]a-
PjtáSát. llrjgy a nagyon szavahihető szetn_
ianuk áll,ításai az állatr;k különösen magas
élctkorárril m,enltyibett rne,gbizhatóak, teriné-
§zetesen szigtlrúbban rtetn ellenőrizlretii. A
kövctkező óleikorokat adják lneg:

. Fasyottlábú és taratú baromílak kezelése.A fagytltt lábat és tarajt színváltozásairól
ismerjük meg. A {agyus részcket ltóval, hi-
dtg. vízzel, majd pedi* vazcIinnnt vagy tl|aj-jal_ töllbször be ke|l dörzsölni, a da§inat()krit
llokolkövel bcdörzsölni va§y pokulkűo]dilttaI
|c.tnosni. Ha ncm kczcljűk a fagyos részcket,
kisebcsednek és leválnak. Nagy-hidctl idcjéna tojásokat is gyakrabban kell Ossi'eszcriui.
únert megíagynak és mc§rcpednek.

Veréblítá§. Kecskcmétcn kegyetlen móclját
választották a verébírtásnak.'l'űzoltófecs-
kcndíivel öntözték te őket a nagy hide§ben,
A szegúny verebek tollrnhájára ráíagyott a
víz és ezrével hulltlttak el tehetetlenü!, kíno-
san vergódve. A város pollaársá§a;Je!hiibo-
rrrdva kutltja, ki lehctctt a kexvetÍŐ verób-
irtás é,rtelmi szetzíite. Ezzel kapcsolatban
Morbitzer Dezsö székesíővárosi kertószeti
igaz§ató ftijeJentette, hogy Budapesteí nem
engedi me§ölni'a verobóket, mcrt a muslicák
és szúnyogok ellen szüksés van ráj§k,

A magyar kutyalattákat tenyésztö borsod-
vármegyei e8yesülct Miskolcon vitéz Bor-
bély-Maczkv Emil főispín díszelnök é§ IJó-
nis AIatlár ltlispán elnök vezctése alatt köz-
syüiést tattott, Ez alkalomma! elhatározták,
hogy ezentúl puliktrtyákat is íornak tenyész-
teni, Az ecye§ületnck l51 kuvasz és komon-
dor fajkutyája van,

. _Mac§kák védelme. Yannak azért jóságm
lclkek, akik nrcskönyörütnek a szenvddő ál-
latrlkon. Egy szegény takarítónö, névleg
Kiss Valéria, pélrlául tcjot ad Budápest utcáin
az ébel,íi, cnzdl.tlAr ntacskáknak.

__Etessük a madarakat és erdel vadakatt AMa44rtaní lntézet felhivást -t-tt - rOirO ,inapila!rtlkban, hogy a közönség u ,urd 
-tgii

ldi)bel|, nagy_ }ó és rondkívüli iasy beteiberr
Kulono§ g()nddal elessc az itt tOlclő mrda-
r.aka.t, de kenyér,morz,sát ne tegv"r,ei tti'-ejá-d€Iul, mert megsavanyodik és bélhurrrtcrt
rlkoz. Hason,ló felhívást tett közz.é a rádió-
ban_.lr Ma§yar Ornitrllóxusok SzOvctiet|Ó-li.
A. Nimród Vadászrrjsás pedig arra sz'ólír ja
fe,] az_ or.dészeket és vadáizorát. t,ogv ii, iil-
séx^ idcjén gondrrskodjanak a irasz.nöö vácák
éIelmórő1.

. _ A_ macskák mellett és ellen. A Debreccni
ujságban cikk jelent mc§ a macskákróI. esy
német macskabarát mcgfigyeIéseiről.'E;i;
9r. Na{v Jcnó, a Tiszántúli Madárvédelmi
Esyq\ütet clnöke, adta elö, ho8y m,it kell
tudni .még a macskárr'lI, nrint .r 

-nradárvilág
ellenségéröl. Javastllja a macskaadó bchoza-
l.oLa,t 9s .u macskák éjjeli zárvatartását ápri
listól ,júliusis, vagyis a hazai madárszapórót
dás ideje a]att. A madárbarátok még kegyet-
lenebbek, mint ezek a kis ,,véreng7ó, iága-dozó fenevadak". De az icáz, ,hoÉv 'keiite
nem valók a anacskák.

,Patavédelem gumlpatkósarokkal. A tlajdu-
náltási ujsís ériékes szakcikket köziii a
sumipatkósarok népszerűsitése érdckéúen.
Nem új, de nehezen terjed el, uz az ilazság,jrogy 

_a cumipatkó lobban védi a patát és iló egész lábát, mint a vaspatkó.

A lopott kutyá} é|veboncolása ellen töme-
ge§en tiltakozik a közönsé!a a napilapokban
és a Ma§ar Állatvédók Országos Egycsü-
letg, mgly nemrégen alakult me§, kérvény-
nygl fordult e tár8yban a minisztériurnhoz.

§zamár
dromedár
íned},e
orrszarvú
§zarvas
vaddisznó
oroszlán
tigris
kutya
farkas
macska ,

nyúl
patkány
esér

Elnlősök
eleiánt
ló

Évek
l50--?00
40_50
4ü-50
40-50
40-50
40":50

30
20-3o
2D*2s

Z|Ll

10-.l5
1G-l5
9**l 0
7--a
3-4
}*,4

Évek
16tl
150
ll8
l04
l02
l00
68

60* 70
60*.-70

60
50
40
?(

ls-20
lE

10-I5
7 -1ll
3-5

ú
4-_5

1/a

50-100
25

30-,3U
l()
9

l0
lo,-,,1?

Madarak
stilyr.rm
Dapagáj
koselyú
k(isz:ili
hattyú
holtó
bagrlly
ga lantb
strucc
kr'lcsag
darú
kakrtk
éneklő
tyúk
risíl

ntadirrak

Reptiliák
tc,knősbéka
krokodil

200--.300
40

Hallk
ponty
csuka

Rovarok

t50
15{l

hangyn (syakran)
futóbosarak
ptlk
csc rcbclgá r
s,tázlibű
méhkiráIynli
ttotsor.ii iléh -. * .- .__ __
ítrlyarni ícstékkirgy lr'l *.
actinai
íolyami rák
tcngcri sün
réti csi!ia

Férsek
íö]di railiszta
saland,fóreí- _" ". :.-, _:

Á|latvédelml iatragaszalnk ,hirdetik a lö-
városban a közölségnek, Itagy ar. íiltatkínzá-
sokat a Magyar Cserké,szszövetsé§ Állaivé-
dclnri }Jiztrttságá.nak je lentsék be, V, Nasy
Sándor_utcir 6. 'I-eleíon: t1l-?U. A falraí{a.sz
esy t{tlterhqft lrlvat ábrázol, melyct kót ke-

&yetlen ember ütlesel, A sikerült kép mesz-
sziről íöltűnik és bizönyára megtcszi a kí-
vánt hatást meg.e!őzö tek.irrietlben ís. A hir-
detés költségeit az állatvédeledn ismeít bó_
kez,ú pártfo&ói viselik.

26 Az r,ÁUatvódelenrí. T6szt Fodor Árpárl rzertreszíl.
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A mársoiiikos polgáristák
nagyrekintélyii osztályvigyá-
zőja tr feketrrszernú Barna
Jóska volt. I{a ő vigl,S2plf,
a fiúk úgy:. ültek lielyükön,
mint a kőszobrok. Szigorir
volt, nern leheteút lekenye-
rezni sem, cukorral, sem
lopott dolgozattalr,

cscndben, rerrdben ültek
o fiúk, Mindenki ei volt
íoglalva a nómet leckével.
Mert nérrret óta követke-
ze:tt. Igy senki sem lette
észre, hog}, a n_yiíott aJtón
keresztül 6 fol1-osóról hí-
vatlan vendég surrant a te-
rembe, § küszöbön nlegá,]lt
,egv pillalratl'a, körültekirr-
ttltt, ma jd liirtelen elhatá-
rozrissaI a tlr.,1,o§,l felé r,ptte
fürge iitját.

Egyszer csak vósze_r kiál-
tás törte fireg a csetldet.

*- Egér! Bgér1

Az egész osztály talpra
ugrott, Irle-orla szaladoztak,
kiáltoztak a firi]l némell-ek
pedig ,a paclok tetejérr állr.a
hangoskodtak:

- Fogjáüok uneg! Fogjá-
tok meg!!

A .kis egér meg rémüIten
menekült, a fiilsiketítő lár-
m,a elől, ijedten szaladozotí,
a padclk közötrt. Rövicl fut_
kár:ozás utírn egyene§€n a
lligyáző felé tartott. lláug-
rott Jóska eipőjóre, majd
íelkirszott a fiúr c§upasz
lábaszárán, amíg vég,re i.s
na.drágjában kapaszkodott
rn€g.

Bartla Jóska fehór lett.
mint a fal. Tjecltében ]rifu.
tott az osztályból. Közben
az egét a pa,dlóra potíyant
s í8y a teremben rrraradt.

Mosí kezdődött csak az

táblát, hogy §ezal tartőz-
ta-ssák fel a menekülö álla-
tot. Csak egy kis szőke fiú
figyelte komoly nyugalom-
mal az egér fuükározását.
Egyszer a meneküló állat
éppen fe]éle tartott, A fiú
most leguggolt s pillanatig
1]ark,asszemet nézetú a §ze-
rencsétlen cincogóval, majd,
nyugodt, de gyors mozdu-
lattal nyakonc_*ípte az ege-

dis szívesen részt veü.
Sot, rengeteg sok jóékot
ismert, amire társait is szí-
vesen megtanította. A cser-
készgyűléseken tanulta eze-,
ket a játókokat, mert a
szőke Jiú kiscserkész volt
rrrár egy év óta.

I-raseanként a gyávák is
behitzódtak a folyosoról ós
kíváncsian nézegették ,a,

nyahoncsípett eg€Iet.

Mngyar klscserlrécz im{ia
Nem rrolt,r.,k búnO"ök, máséra nem vógylunk,

Csak azt védle kardunk, ami a sajótunk.

Letíport az ármány, aa ólnoLság gyózölt:

Idegen szél szalldos, bús KarpatoL folotr.

Uszko" ,omol lö.,én slegetl [e;el ;árunk,
Teslvéreink ,alrok, porbu hulh orseúgunL,

Bánat veri szívünk, zobg u m lellünk
S c.onku ha}órinka kö.,.,yezve tekinhink.

Nem Ler;UL a mósé}, csok ami miénk volt:
Rogyogjon felet]trnk ujra mo3yar egbolt,
'fiszla szívvel Hozza<l *pudve kiáhu.,L,

Kegyes, ;ó Islenünk, odd vissza orszógunk l

Add vissea szép hoaónL, arcilrét Árpódnak,
Ne legyen"k .abok, Lilc L"bltink.. vógynolc,
Régi szent hazóbon egyesüllön népün}<,

K.gyes, jó lstenünk, ásedezve kOrmk l
r. .1. ., Azóry Enll

,,Iilo§TmTT
igazi hajsza a7, ijedü kis
állat után. De nemcsak az
egér ijedt meí{, Iranem a
sok lili is, Ez,ek a gylr.vált
is a folyosóra seala.dtak, s
onnan rrézték a zajos egér-
fogást, Egyesek íejosvonal-
zót ragad,tak, mások rajz-

ret. Az osztály egy pilla-
natra elnémult s u Lczőke
fiúra }rámult. Megcsodálták
társuka,,t, anná,l is inká,bb,
rrrert eddi$ gyttvának tar-
tották, Ű ugya,nis sohasem
veszekedett, sohasem lárnrá_
zott, de ,a jó játékban min-

Ekkor lépett az osztályba
a tarrár úr.

- Mi varl itt? Miórt nem
üItók a trelyeteken? * kér:-

dezte rncglepőelve.
Az egyik íiúr tüstént el-

beszólte a történteket és a,

tanár írr bará;tságosan ,mo-

solygott rajta, Egyenesen
a kiscserkószhez fordulü:

- tl,s 1e meg merted fogni
az egeret puszta kézzal?

-- Igen --, válaszolta er

szőke fiú tisztelettel, - az
eg,ér nem bárttja az embert,
a fiúk meg.., megijedtek
tőle...

- Ítrs a vigyázó...? ííol
van a vigyázó, hol van
Bartra Jóslia?

,* I(iszalarlt rr, teremből
az egér előt - mondták a
fiúk.

Batna Jóska előál}ott.
*- ígaz, ho8y nregijedl,em

az egértől, de. .. már iti
vagyok megint, - rrondta
szégyerrkezve,

A tanár úr most rijra a
szőke fiúlr<rz fortlul{:,

"* Bá,tor gyerek vagy,
fiam. . . Meg is iutalmaz-
iak órte, . . Esy hétis te
leszel a vigyázó... A bá-
tot:ság szép tulajdonság . ..
Aa egász ttsztály €gy-

szerre kiáltotta:
_* frtjen!,

- Az egeret pedig átad-
juk a természetrajz taná,r
irrnak, ő mnjd tudJa, mit,
kell csinálni vele - mondta,
a tanár úr, amikor irjra
csen<l ltltt,

A szőke firi a terrnószet_
rajzi szertártra vitte az ege-
reí, a firik helyükro rnentek
és rnegkezdőtlöt{ a német
óra,,

N,uers Elclt..
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ttek: Altá| Biztos rossz fát tettól a tiizre, Ki vel*!
(Ráugrík lenyomja.) §{.ondd meg rrrirrdjárt, nrit tettól?

Llbul: Jajl J,aj! Ne trá.nts. Még nem te.tterrr semmit.
(Ii)lek eleroszti.) Csak kcllett vtllna. A parnok űr ,aat
morrdta, lrogy ünnepélyt ke1l rendezni, Én meg azt so
tud,onr, hol kezdjem? Nern tudonr (bőe}. Rrühiihü,hűlrü.

Elek (átöleli): Hát ne ,sirj öreg koma! Ne félj semrnit.
ha mi ketten összefogunk, olyan ünnepélyt rer:ldczünk,
}rogy városunk nrind a ??6 egyesüleúe mogirígyeli.

Ubul (felderül): Ez az! Parolát koma! (Kezetcsapnak,)
Hát ,most rrrondd gyor§an, tlogy mi kell?

Elelt: E|őször is prólógot id,e.
Ubqf" Porolókat? Minrljár,t hozom'az össz porolókat.

(F;lfutnafde Elck vissztrlartja.)
Exek: Ó, te kis tökfej. Nem porolók, rte prológ kell.
abú: Hátr ,az mog mi a szösz?
Elek: }Iítt az egy olyan műszó.
Ub,rl., Múúszó?

abul: Szont, Penkala rnűirszó? Sohse lrallottam, Es
jolrb a Csiknél?
ülck: Érts meg, prológ egy rnúszó. Pro - elól ,és lóg - '
izé, hogyis : tóníereg.

I]but: "Iebát prológ az a rnűszősz, arui elől ténfereg?
Bődítő!

.EleJc: Most jut eszembe, hoí{]r már montltam is proló-
got, mikor bejöttem" Szóval ,most jöhet a beszárnoló.

Ubut: tseibeszámoló v&gy ha§b€§zárnoló?

ünnrepúr,,yr EruNDBziTmIí
l)tek (felbukkan): I-Iipp, hopp itt vagyok. Keóosoko-

lom - szerbusztok (taps vagy csend). No mit szóltok
hozzánr? Semmirt? Hát atikor tapsoljatok hazzá,m, azí ta
lán csak üudtok? (Elkezd tapsolni, míg a. közön,ség át
nem veszi.) Ezt már szeretem. Igy érzem, hogy nem íá_
radtarn ido hiába. Körülleng a nópszerűség részegító ri-
valdafénYe. (Szipog, óriási babos zsebkendőt v€§z eló,
ttisszög.) Ogósz moghaíódtam (boveri a fejét). Hoppl Tór-
júnk észre é,s térjünk a tárgyra. Mindenekelőtt és mind-
úntalan: hol vorr Ubul? Hát láttátok rnár, hogy ő valaha
oüt vol{ mikor kellett volna? De én már tudom miért
teszi! Népszerűséghajhászásbó}! Azt akarja, lrogy kihívják,
mint a tökfilkót a kár.tyá,ban. Hívjuk csak, ,mindjá.rt itt
lesz. Ubu]| -, No segítsetek ti is gyerekek! {Jbul! Hango-
,§a.bbanl ttlbuuuul!!!,

übul (kidugj.a az orrahesyét).
Elei;; },Io mi az, itt van? (oda,fordul, rnire hátanregett

lruklran íel l"Itrul" A jáíék isrnótlődik, lmíg §lek elkapja a
íütét). Isy íiacskám, hadd lássuk azt a szép kis krurnpli
tlrrod,at (,a közönseghoz), Háí ea ő. Lehet tapsolni. (Ubul
lrailong, közben E.leket egészen kiszorítja a :színről.)

!|lek: Igen. Ehhez értesz, de most mondd mog, hol
bújkáIúái?

[tüul: J,aj ! Ne is
de lJlek elfogja),

,1-t*IJs^kn*.,
L€c*

kérdezd, m,er-g}futok (rnenekülne,

4c,{z,
ké.s=o-n-' -bevo^ wo,

e-zűste q.,pírra.{
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Elek: Y,gész egyszerű kis hangulatos beszánroló.
Ubul: Hát 3ó, az lehetek most én. &lajd beszámolok

(beíordul, olkez'd számolni) 1, ?, & 4, 5, 6, 8, ?.
Elek: E|ég!! Ide nem ez kell. I\{ondd el. hogy nrit csi-

náitá1, ez a beszámoló.
UbuI: Te Elakl Hagyjuk ki ezL a számr;f. r{

multkor Kutyáriszty tanár, úr is azt kerdezto, hogy mond-
jam el, ,mit csináltam és tudod, hogy rossz r,ége lett.

Etek: Hát akkor mit csináljurrk, ha nrinclent kilragyunk,
uriből lesz itt ünnepély?

abú: Hát tudod mit? Ád,junk a jámbor közönségnck
egy zonoszá.mot. E}rhez hozzá .varr.^nak szokva § ol}iaükor
jól tudna^k beszélgetni,

.Elelr: Sopp' Hozd ,be a szájharmónikámat.
abul: Hatnlónika (el,, visszatér óriási szájharrnóniká_

val). Te Elek, ez ,már olyan nagy, hogy nem lche,t Móni-
kának becézni, ei egy közönsé,ges ,,sz,áj_lrar-marxi.

Elek (elkapja a szerszámot, végigfut raita. Skála).
Ubtlt: Iő| szólr ,a Manó! No játssz,, én majd kisérlek.

(Elek kötüejárva ;átszik, Ubul kíséri ,- a szó szoros ór-
telmében),

Elek: Kész, iehet tapsolni (tapsolrra,k), No (no$t egy
duót.

" Elelt: Fogalmarl sincs ,a firo,mabb rnúszavakról! Ha
egy ernber íűj, az szóló, lra kettő az duó, ha hfuorn, az
trió s lta az egész közön,ség irgy tesz, hogy: fúl! Az fiaskól

UüuI., Egy f,&j, az szőIő, kettő fúj: tlugó, három fúj:
trigó, nrindertki fíri: flaskó,

Elek: \e sokat filozaíálj. Gyere ide és fújC (esyik
egyik felő}, másik másik lelől fújja a szájharurrónikát.
Zema, összeakadnak az orraik. Szünet. Váltanak. Zene,
Tánc),

L7btrl; Pomlrás voit, ezt szat}ad,almaztatjuk^
.&lek: N,íost jöttet a szavalat.
Uöul: Níiféte szavalat?
Etek: }J.át látrál te már únnepélyt szavalat nélkül?
Ubul (gondolkozik): Nem, móg nem látíam,
&lek: No látoü hái akkor ,sz,avalj. ' #
Ubul: Jó csak fellépek. (Hátrál,. nekifut eléugrik.)
XV. László (lásd: 'fegres. Tábortüz;i könyv 1P., olda-

Elek: Gratulálok. Ha a csehek el nem teszik lábalól,
"ettől biztos felfordult volna Y. Lásztó, * MOst ;öhet a
iábortűz.'t]bul: 

}J.át az, hogy jón?
Elek: Tizet imitálunk, Képeket vetirünk. Nótákat nye-

rítünk. A közönség meg úgy únja, ahogy akarja.
'Tbul: Te, Elek, Azt a vetitést, hagyjuk el. Enge,rn egy-

§ucr €8y oseréppel vgti,tettek kópen, mondh*tom. elég vott,
Ha pedig a közórr.ségnek mindetr áron urratkoznia kell,
legalá}tb rni szórakozzunk. Yan egy rögeszménl!

Elek., Nos?
Ubtll; Süssünk szalonnát!
ület: ponnpás, hozd a sütnivalót (kis tűzet inritátnak

gallyak"bóI, piros papírból, Ubul lroz egy nyár§Ort sza}on-
nát, má,sikon kenyeret, Pirítják, Énekelnek. -- A bojtár-
nak jól megy dolga *- dallamára.)

Ubuléknak jól megy dolga,
tlnnepélyhez nem"i<ell sirjtga.
'füzet imitáJu,nk,
Nyársakat c§inálunk,
Ha .megúntllk odébb áIlunk,

(Enek közbo egymást eüetik.)
Ubul,: Kész'l Me,het! (Eld_o}rjak a nyársakat.) Azi lri-

szem nri is nrehotünk, Jöhet a zilrő szósz,
.Elek; Iíogy is mondta az egyszeri osztrák ezredes?

EZEL GYULEST BEKERESZTEM (első kéí szót laggart
keresgélve nyögi ki, lrarmadikat hintelen rávágja.)

(Fejjet lebuknak,)
Fügtlön.\l,

Megjetrlyzés.
Amint a fénykópekről sejthetitek, ezúttat LIbul és Elek

,,teljes életnagyságban'( lépett színre. Azaz két eleven fiú
maga volt a baba s óriási fejiiükel, merev m,ozclulataik-
kal oly,an jól utánoz;ták a bá,b,okat, lrogy sokan lefogadták.
ltogy tényleg azok voltak. A fejck vívtlmaszkok voltak,
kalikó vászonnal bevonva, festve. !'ülek dekliliől. Orrok
fából kivágva, illgtve Ubulnát esztergályozva, belűlről
hosszit srófok fogták a maszkhoz. A szájak sö-
üótjénél ,az É}nyagot az,sitrozták - al,az. a szálakat rrregrit-
kították, hogy ezen át a játszók lá,ssanak és - levegőt is
lrapjanak" A szemek íény,es gombok. A nyakkendők na-gy
piros-kék ílanellből (igen olcsó) kószültek, fele piros, fele
kék színben, A kesz,tyűk merevségét is kiszabott dekti adta
meg. i\ ltátul laza kalikót ráva,rrt spárga kótötte a
nyaltril s p kalapok is jól mes volt,ak kötvo. A szájliarurt-
nika piro§rq,. festett íából volt, ezügt papírral bevonva. A
szalcrnrra deklire szögezett fakockákból állt, a kenyér is
fából volt. A tá.bortítzről ,már szóltam, úgyszintén a zseb-
kerrdőről, amelyik többször is előkerúlt

A darub különöserr olyan hely,en órhet el lratá§t, ahol
isnterrik a bábjátókot. Egyóbként rendes babáklral ís el le-
he.t játszani. A színf,alak mögött jó szájharmónikásokra
es ügyes kellékesekre is, szúkség varr.

Tóth Sanui btí,

tr; ]

Ubul; Dugót?
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Felhők tornyr.;s{rltak a korom-
§ötét écre... Jeges szél sűvitett
át a tájon. , Valahol egy falió,ra
iizenkettót ütött. Most ,hirtelen
kitáruli a hata]mas kert kapuja
és az ab!akból kiszivársó ,i&ry
megvilágította az utat. melyen
lehéz terhet cipelve egy bő kiF
penyeges alak tartott a közeli
erdőreageteg lelé. Lába a,latt itt-
ott megzölrent a kavicsos út, de
lóptei zaját ehyomta a zima.nkós
szél. Mégegyszer visszanézett az

;:l elhagyott ltáz felé, melynek ódon
lalai siváran rneredeztek a ks"
íOrí§ötét ó-nek. Körülötte vége-
láthatatlan erdórengeteg morai-
lott, zúeott, kísértetiesen hajlon-
sott a íéggó der,medt löld felett.."
.§gyetlen keskeny út szelte át az
erdót, rnely egyenesen a'ma&á-
,nyos ház felé vezetett.

Ez az {lt volt a kárhozat írtja.
Aki ezen az,úton elindullt a ma-
gányos ház íelé * az uzsorás
hÁzí,}a - az csupán a halál vagy
az utolsó men,ekülés ,között vá-
laszthatott.,Mert, jaj volt alnak,
,aki az uzsorás karmai közó ke_
rült. Akik egyszer ott itártak,
borzadva neséltek az uzsoriás kl-
,séíteties házáról, vérben iorgó
szemeiröl. De az uzsorás nem
törődött a róJa szállingózó hfrek-
kel. Öt csak egy nyugtalanította,
egy bántotta, az a tudat; ha
egyszeí távoznia kell az élók
sorából, kegyet!en szívtetensés-
.gel, ördögi grrnoszsá§gat össze-'harácsolt pénze má§ ember líe-
,aébe kerül, Ezért rakta minden
génzél abba a vasládátra, melyet
hóna alatt göí§sö§eí szolonga-
tott, hosy :rzt elássa az erdő
rnélyén és eJtüntes§e a föld szl-
néról. Mert inkább zárja örökre
,a föld az ö vagyorrát, semhogy
azt ,mások kaparinthassák rneg
az ő halá|a után

Az uzsorás mo§t ós,szébb
húzta bő ,kópenyét, magá}toz

' szorította ládáját s ördögi vi_
gytlrgással az atcán behatolt a
sürü crdő fái közó, . . Ne.mso-kára slért egy va§tag fához.
.mclytlek koroniija jóval maga-
_sabbra -*ltIt a többi fa ágai fö}é.
Etti}l a lától jobbra, a harmadik
odvas íánál megállt és csá.ká-
nyát.kczóbe vette. Első csákány.
ütésót az odvas {a északi oldalán
lev_ő c§onttá facyott földre
méite. Ekkot iszonyatos erövel
végisvágtatott a vidéken egy
szélroham, melyet újabb é§
újabb <lrkán követett. Borzalmas
sűvltéssel nyargalt .íöl és alá sa hegyoldalna,k ütödve, kongva,
bósve ordltozott, rikoltozott a
sz.él. IJgy látszott, ,hogy nincs

.erő, ,mely nagyobb dúhhel tudna
őrjönsení és nincs szél, mely na-
gyobb ordítással, robaijal tudná
lticsavarni az évszázados fákat,
Az uzsorás egy erős szólroham
következtóben elvásódott és
löldre tapasztott fülével tisztán
,hallotta" hogy a íöld belseje
zíl§ott, nxorajlott, meg.megráz_
kíltlott, anintha ki a]rarna törni
belóle mindirr eltenetett goilo§z-

IRTA: BÉLA BÁcsl * RAJzoLra l ÁaRÁN

ság, minden álok, Az uzsorás most
tisztán vélte látni, hogy a távolban
a iöld negrepedt. Ó! Borzalrnas
volt ez a látomás! (émülton ka-
paszkodolt az életbe, hogy ideje
legyen jóvátenni hibáit. Rémül-
ten hátrált és aikái velőtrázó or,.
dítás hagyta el ,. . Most hirte-
len térdre bukott s égnek emelte
tckintetét. Esdőn kiáltotia az
Egnek:,,Istenem, segits, szaba-
díts meg és h{i szolsád teszekl
Istenem, &egyelgml" Hangja hö-
rögve csuklott el. Nem tudta
meddi§ maradt így, de mikor sze.
ineit kinyitotta,. a szakadék et.
homályosuló törvonalait látta
csupál. A föld moraja elcsendese-
dett § a vihar lassanként elá!lt,-Az uzsorás rnost megtóíteí,
inogva fe!állt, majd hóna a|á
vé,ve ládáJát és csákányít, ro-

gyadozó léptekkel elindttlt visz-
szaíelé az e,rdóhól. tía mo§t
,}átta volna valaki, nem ismert
volna rá ebben az alázatos te-
kintetű, m€§roggyaül öíeg om.
berben.

De nem sokáig haial,ínaskodott
iellemén az isteni csoda, az isteni
kegyelem haása. Űjra lelébredt
lelkében az uzsorás szellerne s
vissza akart menni az erdőbe,
hogy mégis elássa kíncseit. A sii_
tétben már kibontakoztak ódon
házának tornyai s ali,g, hosy el-
gondolta Istennek tett ígéreto
negszegéséi, az erdö mélye újra
rnorajlani kezdett és egyre erő-
södve, z,úgva közel.edett ielréje az
órült szél. Az uzsorás mo§t ro.
hanrri kezdett háza íeLé, hogy a
vihar odaérte előtt bejutha§son
elátkozott lakasba. A szél m,ost

Ilolla-houa Mu,lti koma?
iyíncs a holdban rntír több

c§orI02Ldttól mintle,nt7 Nincs nldr

Mít ió aolna §zenxTrr,rníffY.''A rakéta teredd. tár?
Hazafelé indulndl rndr? ., .
Dehogy haza! Csak maid holnap
Hagaia ott &z öreg holilat.

Most cs&k röaid hirúnd.ultls
Résztaeaője Mukí paitds.
Yele oan u hold-kirdly is.
Jaj, de uígan szdllnak mdr ís!...
Muki koma nem. í,s tudia,
Hogy holsa ui§z a, gé7l tltia?
A rakéta míért puffog?
'A ltold orra Iniért szuszog?

Yan ega csillag a hold nlellett,
Mukíéhnah íde kelte,tí
Repútníök, hogy jót ltisstilt
A hold. képe ,udltozdsút,

A csíllngnak egaik §arka
Redmutat é7l1t a ltoldra.
Itt ülnek le: e ió helyen,
Muk\ meg a feiedelem.

Lecsücsülnek a peremre
És a holdnak fejedelme
Magyardzza: nailven csodas
A hires hold|oggatkozds! ..,
Lassanként a hold.nak képe
Elueszett a sötétségbe,
Míndegyre csak sol)dnaod.ott,
Vékony kiílillé atittozott.

kettőzött iramban, írju]t eróvel.
,iülsiketító ordltással rohant,ie-
léje. Borzalrrnas volt ez a ver-
senyíutás az orkánnal. Az uzso.
rás elótt most ítira rneglelent a
szakadék minden borzalnrával.
órülten rohant hazafelé, de a ki-
lincset már nem ér-tettg el, mert
kivásta az aitót a szél s öt a
hatal,rnas vihar ereje tóldhöz
vágta s iejét nekivágta csákánya
élének. floltan terült el a íöldön.
A beszabadult szél pedis órült
táncot lejtve vágtatotl föl-alá a
házban ...

Resgel a lelbukkanó nap bc-
vilísított a ,letépeti ajtó helyén.
sápadtan nézett' a kincsesládára,
melrrről messzire gurult az ösz-
szetartó vaspánt s a ládából ki-
szóródó paplrpénzt vastagon át-
itatta az esővíz . . -

l
i

i

A Magyar Cserkészszövetsé

Kiadla a Magyar Cs6rké§z§zövetsé8.
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1. S-nrngü képel uúg a Matgi

Fój a |oga, iaj !
,.__\'gisd ki szddaf' - sz.tll a d,oktot,
.,lússul,, mi a baj !"

3. ,,Jaj, ne udgi ilg bamba képel !"
- Szól a doktor - ,,píui'!
Most kapsz egg injekcíóeskál
De hozzd ne nyúIj !"

. . ,,,.,í}l',i'l'"'*.* . ],,,. ,,,, ,,l
'

,:,
-

Malgi |élrehúzza képét.
Dolttor búcsi nóz.
,,No mosl ngisd ki múr a szódal,
A zsibbaszlús kész !"

2. Doktor bócsi, ttem |og |ájni ?
Npííua már a szúm !
,,Nézd, a zápfogart de csúnga,
Ki keII httzni, ldttt !"

' 
''f:, 

,,..', ,' ] -],.-. -_ ..

,FIeccs, c |og múr kinn aan régen
Ma4li ofuja még,
Hogg a szdjngiltlgalúsból
Mikor lesz elég.

5,4.

'6. ,,Ngomd a ngel-
oed a helgére,

Keménget ne
- rágj,

Es mdskor, ha
fogat fulzatsz

Rtlt képet ne
udgi !"

7. Matyí boldog,
|oga nem túi,

Arca mosolgog,
Ilisz |oga, a Iút-
uclng,múrcsak

Zsebében sajog!

--- asoíka *-

Nyom.tott Tolnel Nyomdet l.|űlntjzet 6 Kiadóvállatet R.;T. Budapcrt, mélynyomó körior3ógépein
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bg*ín W- éá, tríIíóE§{Iu,-
tefuí ia a %gufttarzűsírűsl,!

Üsszes szöveteink 140 em szélesek. Mintáink
tjs_szcs 

_ 
fiókj airrkb an és hizományosairrknál me g-

tel<inthetók. I{ívárrságra mirrtákkal lrülön is szol-
g1llurrk. Rendeléseknél a számmegjelölés fontos.

Isktlllrrulrírrrr küliiniiserr alkllltlrirs trő1 §l,rfipil-
guiivattlk l

'-'-'é,l{a iiiil, spriccelt barna.
§porlrubírrn frist:osztlrü l,avaszi 1;vapjúrn sziívttek l

lIA, íl!r.$77, sz, l<iizépsziirlitl, }rclcszótt fel<tltel
ú:s 1lirtrs ritl<a piil;Ll,iik]<t,l ; llA. !l5.;t78. sz" ziiltl,
*őtótziilrl kocl<ákkal ; [IA. l)5.;t7$. tz. lrarna,
söt(:th:irna kockírkkal ; 11,1. íl5.;l8ü. sz,.sziirli§,
stit(rtszürke kocliákkal ; ll;t. ír|i.;}lll. sz" sztirktl

[tA. ír§.:l7I. sz. kriv*}rarna tónusit, halszálka-
szcrii nrintájit, felr(lrrel licvcrt ; ltA. tl5.1l?{. sz.
\ugyanaz, szürke ; MA. íl;í,;}7:t, §z. lrasonlri,
.qiiti:tcbb, csíkozott ; ]ttA" 96;-172. §u. u§yi}t}.lii,
sziirlie'; [lA. . §.:}76. sz. hasonlti, rrrintázás ni:l*

Sprrríszövrrtrlko liiiliirriisen erős lrrinííség : "V
jtlA. $ií./r{l5. sz. tlrnplr ; jt1.1. íl.T"/106" sz, zőlt| ;

]l,íA. .95./107. sz. kól<, sziit,Iitr kockál<kal; }íA.
í}!i./r{lll. sz. világosszürkc halszálkanrirrtás. ; }IA.
$§./r0$" sz" sötetszürkc, lralszirlkanrintás ; }rA.
!}5./ríl$, §z. világos drapp halszálk*rnintás;
[íA. $5.rr0{. sz. világosszúrke hal-
szálliantirrtris ; líA. 9í./1{19. sz, fíntrm
rnirrőségú sziirlie kaslra (ktiliip narlrá_
golihoz), rnétcrc.nktlnt . . .,

Irrrprcgnált feliittő vagy körgrtllórszöv*t,
lótltrn, siitóLszürke (lclkósztlk rószóre
llü€lyoü alkalrnas) §IA. t}5.3!0, sz.
lltt*crtrn Iiilltt

I}oublo feliillőszlivotek l
iltA. $5./n0. sz, világosszúrl<e ; iltA. $í./ríll. sz. leii.l

§lí;ü;ix*iti;,§t;il;i'j;,:i?;,-[iiií-llT:ll;h
selyenrszál csíkozással MA. íl§.lri}§. sz.
tnótererrkértt

F'aliiltíísziivetolr l
llIA. !l§.4lr{l. sz. sötótszíirke halsZálka_
nrirrtás ; §tA. $§./rr'*l. sz. sötótbarna ;
MA. 9§,/*4l. sz. középszürke, rayb_
mintás, móterenkérrt ., . .

3:_ ?*v4

i:ij:}1.-}jT,lJul'#,;".T,l,niT:"li*:ruY:4h

ii ií ;,,l ii*i;X" i,',,,lr,,J,liii, ; ": 
u 

:,] 
*:,]: 

: :: l lll
,,-|l:rrrlirlrrk ós lriilgvr.lilttli r.1;1,rrríiltl lrlkalltrtts,--fnrtó
il":l lrirleltszr.rü s1lollsz.iivt{r,k :

;i4 lI^. $5.:lí;!. sz. pasztellztilrl ; }íA. $§.Íl(i. . sr
i tr klivóllltrltlt, sötótixrrrra lioclrírkkal ; tlA. ít§.:}{i4

; ] :1. :l,Ji.ll:,.,,,]" i,.,l|i;, 95..;:tíi,;.- sz,- söt!!í:tltl

il*}$::m*d}dfim,,J ]l[l. íJi1.39l. sz. r,iláí{osziilrl ; StA. $5.i]$il, sz.
;í r,illigossziirlic ; ]ll;\. í}í.:l. :}. llz. kiizópszürke ;

T ]lll;,,]1,"'íi:i:, l,'*l,í;"l;i' llmí 
íD§ rtngrll, kot,kás 1liros llcsziir,ússcl, trt(:

l renkcrrt,...r §rrrrr!rziivrrlr.lr l.,iiliirriillrrr oníí. r,lirríí*


