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§nslfrmu|ú il rn ll§ r" ül mnlrűl
Pályázatunk r,árakozáson íelül jól sikerúlt" A beküittók vala-

mennyien jó nrunkát vógeztek. ha minclnyájan neNr nyerlrettek
is díjat, jutalmat vagy tlicséretet"

,{z ekó diiat, aü perllltit 'f iit.l,nyi l-ászllír nes kapta {í3uilrlp*sr, l&. cse s.),
ó§ 'furrlbísz §yul* k;ipták {Keszth,ely, §gy*egy szép könyvgi lraptak ió üü$ká.
79, c,scs.}. iukért a következők; lialoglr János (l]uda.

A ríá§odik dilat,20 peilgőt i,fj.Kovács pest), Jivo: fil,i;ro, {Salgóbánya}, K*m'ir
Jtizsui kapta (Kecskemét, l18" cscs,). Józsei iPtstúilrely). §ranku lstvá.rr (ürcs-

A ftarmcdik di|at, l$ pengőt Szebeny Dé- háza), §z,en,iil,ányi Árpád (űyékényes}, i'a-

ld! .!likli,s (Ercit, lrj. Ungváry Jr'rzstl
(:.ikIór), Várn.ri G5,. {tsia), Átvai Pí1 (Vr:erús).

Dlcsóretet &rdemeliek ki: Berta Sárid*r
{Pestszentiynrt}, Fábiál F. Ir§rs (Szekszárd),
ll,sák {iyula {Budapesl), Kékesi Nándor
i(Debrec*n), Zsix,ry László ('l'iszaíür*rl).

TUDOD-§: ho§y á tenger hu|lámzásának
lecsillap{tására ola|at hasrnálnak. l'4inden nrentö_
crónakban me6ta|álható az olajoskanna és a
srivacs, mely uróbbi olaiial átitatva *§ botra
gr6sítye r crónak íara íelett e|he|yezve, lehulló
<söppieivel límábbá te§ri 1 tajtékró hullámokat.
legutóbb r dán haditengerészet végzett kísérle-
teket s ennek *lapián a halzsír, így például a
csukamáiolaj ls, lényegesen jobb et olainál, l liter
ha|zsír 24 liter olajet pótol.

TUDOD-EI hogy Crnnbell híres autóre-
kordia már a multé, Ar arnerikai nagy sóstavak
mellett az angol Éyston kapitány §02,436 km
sebességet ért el.

TUDOD-El hogy Amerikáben egy év elatt
l0.730,000 ember iárr szerencsétienül, §rek
közül meghalr ll1.000. A legtöbb baleset az
otthoni munka közben történt, azaz 38.§00,
követi ezt mindiárt az autóbalesetek száma, mely
37.&0 vplt.

TU§OD-§I hogy öt éy alrtt ar cmerikai
egyetemek és tudományrrs intéeetek tudományot

célokra 244,8l?,968 r*illió dollárt kaptak *ián-
dékba.

TUDCIü-§r hoay úia§ban tókéletes*n harr-
nálhetó íérn_s{k kerülnEk forgalomba. }{ár régeb*
ben próbálkozta,k ilyennel, alonban exeknek az
vclt a hibáiuk, hogy tr3lságosan csúsztak" Nemcsak
l*íelé, hanem felfelé is, S hiába próbálta valaki
viaszolni, nem tapndt raita §ernmi. Az {llgyárt-
mányú íérn-síknek a felületdn ,,pórusaik", azaz
az ember b6réhez hasonló kie nyílásaik
vannak, melyek lehetóvó teszik a via§zolást,
lgy gyors, keményálü és elnyűhetetlen sí került
íorgalom ba,

TUDOD-EI hogy r legúirbb sráraeíöldi
repü!őrekordot a némete* tartják. Dr" Wuster
német mérn6k egy Messersehmitt íend§z€rü 8é-
pen 610,2l km óránkénti gyorsaságot ért *l. A
ré5i rekord 576.1 l krn volt"

TUDOD-Er hogy a !övó háborúiibln l
kiizdő katonára 8 munkás e§ik a mögött§§ §r-
szágrésrben, §gy kisebbíeita tankra állandóan 4ó
munkást, e8y vadászrepülőgépre pedig állandóan
60 munkást kell számítani,

T{J§§P-§l hogy úlabban megáiiapították,
hog1 r. íarkasvak§{got az A-vitamiB hiánya okozza"
§ így ae A*vi*amin *dagolással a bet*g illapor,
mtgszűnik,

TU§On-n! ho8y Anglia nemzeti kára az
ott olyan gyakori reumatizmus kóvetkeztében
évi !7 rnillió íont, rnegyar pénzben 340 millió
pengő,

TUDOD-§; hogy agilisztík a vórós íény
iránt telj*sen érréketlenek, míg a lehéret észre-
vesrik, annak ellenére, hogy nincsen szemük.

TUDOD-El hogyan szóit a§ijrgöny, mellyel
Szent-Györgyi professzor értesült a Nobel-dii
megnyerésé16l ;

,,A Carolin lntézet tanárl karl ma égy hatá-
rozorr, hogy u idei élettani és orvosi Nobel-
d{iac Önnek ítéli ode, azokért r íelfedezésekért,
melyeket a biológiai égésíolyamatok kör§l tett,
különös tékintettel i c.viteminra és * fumarsav-
katalízisre."

TUDOD-Er hogy cserépkályhában l*gi<rb-
b*n a gyertyán-, bükk-, c§er- é§ tölgyía ég.

ailnn{l.ilÁn
a kitünó szotnj c§il Iapitó-
nak, egyetlen kulacsból
sem §zabad hiányoznia.

*

Jó} cukrCIzva üdítő
és e§é§z§óges ital,
rn€ly küIönó§en
hosszab}r tírráknál
nagy eltenállóké-

kölesónög.

*
Kizárólagosan hüni nyer§-
anyag0kbÓl gyárija 8

pe§§éget

FnÁNffiHailnil{ FlAInr.
nagykanizsai és rrlo§üil-
szontjánosi hazai gyáraibarr



íYIAGYAR c§ERKÉs z
xlx. ÉvrolyAM, ll. szÁt,t

előrxrrÉsl D[l §GÉsz Év§E 2.& p

EGY§§ §zÁM Ám rr rtllÉn

SZERKESZTI :

DR. §zTRll-tcH pÁl
llls. rgrnuÁR tr

MEGJELENlK l xó t-Étt És ls-ÉN
c§FKKszÁMLA: 31.428

,rryift, ("í, ű Wfe!, a ftnxasna,,zung,!.'
(TobarzÓ"akalolikusmaggarcsetkészekhezqXXXIY,NemzetközíEuchartsztikus Kongresszusésa Szentlitadnéualkalmdból)

A esuzimai uíltightrű tengeri ggőze|.em (1905. mdj. 2?.)
előíti napon Toga admirtilis a iaptín ftotta tengerészeihez
íntézett parancsdban íöbbi közt a köuetkezőket mondta:
,,Fiaím, a iaptín haza sorsa a ti kezetekbe uan letéue; A iapdn
nemzel szeme raitatok lügg. Eludrom, hagg a legutolsó |ütőíg
mírulenki teli esltse köteluségét !"

Kal. maggar uerkész|itlk t Nem naggzalds az, mikor
a nagg iapdn admirdlísnak parancstiual mint taborzóual |ar-.dulok hozztílok a közelgő XXX/V. Nemzetközi Euchaitiz-
íilcus YíItigkongresszus alkalmtlból, Mert bdr jóI tudom,
hogg a maggar haza sorsa mo, nem a li kezetekbe aan letéue és
közuetlenüI nem ís |ügg aa emlltett Yikíg Kongresszus sikeré-
íől, ,sőt bdr azt is tudom, hagg az Eucharisáikus Yikígkon-
gftrsszus síkere sem |ügg elsősarban tőIetek, megis btitran és
,emell |eiiel ismétlem meg |elétek a |öntebbi szdrngaló pllűn*
csot: ,,Fiaim ! Kal. magyar cserkészek ! A maggai naza
.ror§4 d ti kezeíekbe uan lctéae. A magyar nemaet, sőt a |öli!-
kerekség mínd,en kat. nemzetének szeme rajtatok. Eluárom,
hogg a közelgő Eueharísztikus Yiltígkongresszus alkalm{ibót,
az utolsó szdl apródig és |arkaskötgökíg minden kaí. maggol
cserkész megteszi köteluségét !''

Megísmétltm pedíg e parancsol előttetek annak magalz-
losan szdrngaló szelleme míatt. Ez a szellem pedig a legszen-
tebb tradiciaruílís örökségek és a leg|ölségxebb imter7 eUt-
céIok önzetlen és dtitozatis szolgdlaűak Jzeileme.

Tehdt az, amíben minden ígazí cserkeszszolgdlat és cser-
keszjótelt érdeme rejlík.

Mert az eggik legszentebb tradicíoruilis örökseg a haza,
nekünk az ezeréves drdga maggar haza dldott lalttje. Ezt a
töIdet örizellenüI w dldozatkész léIekkel uéd.eni minden ma-
ggarnak5 tehdt a nlaggar cserkészeknek ís elsőrendű köteles-
sdge. § az eggik leg|öIségesebb emberi éId,cCI a nemzetí, nekiimk
az ezeréues uérziuataros, tragíkus es mégis olg dicsőséges
maguw nemzeti élet. Ezt az életet önzetlenüI es dldozatkész
M3I1keI gazilagítani és toudbbfellesáení minden maggarnak,
tehű a maggar eserkésznek is elsőrendű kötelessége.

De a maggar |öld. és a magaar nemzetí éIet mellctt aan
|:.!ü"k yég egg mdsik épolg,:.szent örökségünk és egg olu
|öIséges éIetcüunk. T. í. a mi kétezer éues kat. szent nttan-*
ás a mi kétezet éues |öIseges kat. egghdzí étetünk.

S ennek a hítnek s ennek az életnek központidban ket ezer
éa óla díadalmasan att ragyog az Oltdríszentsig, az Eucha-
fistía,szentséges mísztéríumtínak napja. Ez a csodtilatosan
és tílokzulosan raggogó nap ez éu májustlban egg héten dt'Imzdnk 

|őudrosdra s ezzel együtt az egész drdga maguar hazdra
és nemzetre |ogia sugd.rozní öftk detelésének dIü sugarait.

Erre u szentségesei titakzatos delelésre nekünk, kat.
magyűt c.serkészeknek i.s sytíz szdzalékíg |et kelt készütnünk.

Fel kell peilig készíilntink először úgg, hogg a lelktinket
készítjük elő e szentséges nap titokzatos sugrirudstínak minél.
gazd,agabb és mínél boldogabb befogadtísdra. Ezt az előkészí-
tést minden kat, magagr cserkész a saitit csapattinak pűranc§*

,noksdga réuén |agfa megkupnt, Több kat. parancsnok és títzt
f elai dnlott munkdj tíI íg éngb euéue, híszem, ho gg értékes ang agot
és útmutatdst togunle e téren adhatni az egges csapatoknak.

De |eI kell készülnünk mdsodszor úgg, hogg a VíW-
kangresszus. uezetőségének és rend.ezőségének mtír mostantóI
|agvu is, de főképpen a kongresszus ideie alatt önzetlenüI és
úldozalkész lélekkel mind,enkar és mindenben rendelkezésére
dllunk. §z a rendelkezésredlltís pedig maid annak íiteién a
Cserké.szszöuetség ós az I. keriilet parancsai atapjtin log meg-
történní, A Cserkészszöaetséggel és az I. ker.-tel mdr meg-
dllapcdtís iött létre e tekintetben, mert úgy uéItem, hogy a mtir
meglettő két kitünő szeruezet mellé egg úiat |ekillttaní |eles-
Ieges energiapazarkis lenne, |őként akkor, amidőn a két szer-
aezet telies keszséggel uesz részt minden ió munkdban.

Kat. műgaür cserkész|i.úk és uetkészuezelők ! Nent
kriliztildst és gdncsoskodtist, hanem önzetlen es dld,azatkész
szolgdlatot kéribzk tőIetek. A lcgnagyabb (}rnak, a leg|őbb
Főparancsnoknak: a mi Urunk Jézus Krisztusnd,k, (u
Istenembernek mosolggós, örucnd.ező u mdsokat ís megöruen,
deztető szolgdlatdra hívunk títeket,

Mindngdiatokra szdmítunk, de csak úgg, ha elsősorban
kut. magyar cserkészlelket hoáok magatokkal., A tegönzet-
Ienebb és legdlilozatkeszebb cserkész |őparancsnok: az eucha*
risztíkus Ur Jézus Krisztus udr íisztelgő snlgűatru mind-
ngdiatokat.

Hdtha ualamikor, akkot mo§t dobbanion meg a sztaetek
a cserkeszinduló patlagó ütemeíre : ,,Fiúk, |eI a |ei!el, a har^
sona zeng !"

Nem kétetkedem, hagg az cgész kat, magvar cserkész-
Idrsadalom minl hatalmas kórus |eleli: ,;Jöuünk !''

Kcd"ues Cserkésztestu*eim ! I|iak és öregek, ualóban
iöiietek és most ne csak azérí, mert a cserkészetnek egy ftgi
harcosa és munktisa htu benneteket, hanem azért is, mert most
egg mtis minőségben ís szóIok hazzdtok. Őeminencídla md.r
éuekkel ezelőtl megbtzott az Esztergom |őegyhdzmegge terüIetén
Ieuő kat. eserkeszcsapatok irdngttdsdaal s a munka aroszldn-
részet most nekünk kell elaégezniink, iölietek tehdt, hogg
munkínk ígazí ió, cserkeszmunka leggen ! Szeretettel adr
kedu e * M i nd,anng í ato kat

WiIz BéIa, a M, Cserk. Szöu. tb. elnöke.
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3e §T,ótset6s il,u, Őrsí §a,rolíba,rt
Bikíic: Józsi bá! Hohó! El ne szökjél! kel megelőzik a reális valóságokat. §.zért- a gyorsabb Üte-

|ózsi bá: Halló, Bikfic! Gyere no! Mit akarsz? mért és a még nem érett álmok lelkes hajszolása miatt

Bikíic: Hát már "ii"i"at.a, 
ho'y gyúlés után velünk mondják, hogy az ifjrlság radikális, Érted, ocsi?

kell hazajönnöd és folytatn oő az iíjtság épületes csepülé- Órri: Aii hiszern, értem. Az élet országtltja és rajta a

sét? Gyere, Bunci, fogd meg a másik kezét, mert még c*,t- különbözö nemzedékek. . . Igen , , , Tudom, mit akarsz mon-

íosan itt hagy bennünket az utcasarkon, dani,

Sanyi: §zabad ezt a beszélgetést nekünk is hallanunk? Lackó:De Józsi bá, aziÍj{rcáglakigaza van, Csak nem

Bunci mesélte, hogy milyeu érdekeseket mondt{l neki a tün- totyoghatunk *iir rlgy,.*int az Öregek? Ök gYerekkorukban

tetőkről meg a tömegpszichológiáról. Jó ezekrú komoly szót még lostakocsin _utaziak, 
a mi áramvonalas gyerekkocsink

hallani, mert ebben a kavarodott világban úgyis olyan nehéz íöldtt'pedig repülÓ5éP kÖrÖzÖtt, Más világ ez és más embe-

,rétir*"rrri az igazságot az üres frázisoktól, rek,

|ózsi bá: Én szívesen ve§zem, ha jöttök, de én most |ózsi bá: T,,r{od, LackÓ, amikor a mai fehérhajír Öregek

Bikfic és Bunci tehetetlen foglya vagyok. Hozzájuk nyujtsd húszávesek voltak, akkor Ók riettek a nagY országút szélén

be a kérvényedet. 
;il§!l !vÖr/g v*6'v'r' l' 

és 6k szidták,a középen lassabban haladókat. És hrlsz év

Bihfic:Kegyesen megengedem, hogy akár mind velünk *ol,ru ezek a mai rohanó fiatalok fognak ott járni az Írt

jöhettek, de kérdezni crlk Érrn.irrak van ;;s;]r*ü"k, közefn, ..ráll,rko. az é|et terhével Ós a tÖrténelem felelőssé-

Bunci! 
l c§aÁ UuuUru.§ f*ll 

geo"i é" akkor a mai pólyásbabák lesznek a radikális újítók,

Bunci: !6zsi bá, mi az, hogy: ,,reformifjirság"? a szélsóségesek, Ez az idő és az élet örök haladása , , ,

Bí.hfic: Van Reform_főző, amely a köűto.r" tenyészik Bunci: De Józsi bá, igazán hiba, hogy ,az 
Őregek lassít-

egy na'y boltban. És a reformifj{rság a körút aszfaltján nó, ják a tempót, Ázokat ott kellene hagyni és az egész min-

Ji* u"go-6a eső után. tgy *"natJ a Bergengoc tanár úr. áenség hajrál gyorsabban elÖre! Igaz-e, fiúk?

acri,Inkább u,t mo"áá, Jőnsibá, miért mondják, hogy Sólymok: Igaz! Persze! Világos!

al, iíjúság radikális? " .. Ióni bá: Úgylátszik, ti Wallace.],*f:iku kÖnyvei"-n

Bunci: Ne radikátj itt! Nektek nincs jogotok kérdeznil ,r.rr.ik"dt*k. Ott olvasom, hogy a kannibálok a tehetetlenné

Nézd csak! J6zsibá, "i 
e., taraeremre feleij,*ne az Ocsióre! vált öregeknek kinyomják a szemét, kiviszik Őket az erdőre

!ózsi bá: pszt! Nyu-ga*lom! A két ké;dés olyan közel é, mag,ittebetetlen ott hagYják a vadállatok Prédájául"

íut egymás mellett, hog,y összemu.kothuto* Ji-Őfi i;i;i: De a iannibálok nem ezeráves nóP, önálló nemzeti multtal'

hetek rájuk. Nézzétek: képzeljetek el egy nagy országutat, nagy célokkal { 1elz.lti lélekkel, A nemzetnek kincses ér_

amelyen sokféle errberek *.rr.t"lrr"k. rorcpJi.r*"f rep- téki ezeknek a különbÖző korú nemzedékeknek a szintézise'

tckkel mennek a felnóttek; ők viszik a" éleiterhét és'a rnai e8yüttese, A..1aslarsignak szüksége van bölcs öregekre,

idók iörténeti felelóssé5ét. ott mennek u, éá.ruryák ir, ui.Ír u, életból sÓLat tattat és meggondolt tanácsokat tud-

játszó gyerekekkel. ott ballagnak lassan, toiyogó jfuissa| aa nak adni; szÜksége van nyugodt, keménY férfiakra, meleg'

öregek, akik az élet n*y munkáját *á, b;í"j;Ét e*, *ort szívü édesanyákra; de szüksége van a tüzes ifjúságra is"

cscndesen igyekeznek az élet célja: ajó Isten felé, Az rlt amely belső, forló_felfűtéssel rá,lmodni tudjon és nagyot

rzélén pedig tülekszik, siet, rohan e!őre az ifjrlság. ók min- akarni és bízni és kezdeni.-. Ezek egYÜtt: a nna8yar nem-

dig a széleken járnak: jobbszélen, vagybatsiélen] ahol hely zet, És akármelyik.biályozna kÖzÜlÜk, azkatasztrŐÍát jelen*

van a sietök számára és ők mindig gyorsabb ütemet akar- tene az ország számáta. oregek bÖlcsessége nélkÜl egYha-

nak, mert túl lassunalr találják a felnőttek és különösen az mar falnak rohannánk; felnőttek ereje nélkÜl Összeroppan-

;;6;;*ró;ii. la"ari, tete1ket gyönyörü álmokat látnak nánk; ifjúság tüzes üteme nélkül meglassudnánk és végÜl is

magyar életről, ma*yaf jövőröl es nekik nincs türelmük ellankadnánk az rltban. E8észséges élet és Íejlódés csak ott

várni, mí5 az álmok valósággá érnek és a megvalósítások lehet, ahol ez a három nemzedék széP Összhangban egYÜtt

ideje elérLzik: lázas törtetéise1 nyomulnak előre és évek_ dolgozik a nemzetért,

f'r.é'f,
Az ígazsdgszerető, idmbor .. Eke,

ttitlldn, Éoga -az a"nxúga is ,éutizedek
óta töbetteŰ, guepen az lbol,yd.t Tüs,

, ttah. Pareioh'Ís 'Bagá,ncsoh mennyí.r.ekak. Paréjoh 
-é's -Bogdncsoh mennyire

ilnjornlaÉ- - el,\taidrozta: felszdntia
a faa,Öt, hogu uiból falcadaa és a_fö.lil

'iiir]"Űati- - 

- el,iaídrozta: f elszdntia
a faa,Öt, hogu uiból falcadaa és a_fö.lil
j aő aíb ól' mai d, e il at ormdn r é s ze s e du.én,i aa aib ól' mai tl e ilat ormdn r é s ze s e du.én,
E iauenueU 

-miná- 
ig azsdg o§an, egaí or,

fltltó,s*potIelllelc
- Na Kama, hdt te is csak itt_f e",

iezted be. ahol é:n? Pedig rnilgen íileti-
iísan uoid,otltoztdl minilig a halhatat,
tansdiról és mennui,l hírdetteil azt! -Áonaia a szemétilőmbra herült Mackó
áz uliyanod.a jutott Grammnf ónnah,

* Hdt igen - adtaszol,ia qlnqz,-
testileo én is idekerülter^ Deled ega
iűÚ"i tett em azonban toad,bb él a h"a,

iátoűa zenflett dalaímban mind egé.sz
ai' lteűmaelg, amíkor I eltdmadunk!

mdn g{arailailhas sanak,
És meg is tette.
ŐŐ Ulrőnu 

"z 
lbotaa ekko_r is kícliF--'!lFsM De bizonu az lbol,ya elíhul is Élc§i

marailt. a Bogenclok, Parélok -é§ 
_ Tür_kö_h _p__ePig csa;k,
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hír ű;Á. " 
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-,r:iói 

s z dmdrá, akíkb en o an lftl,ek,

Azok, a,hí,h életühben annd,l \7l!9bbak, aoltak, mennél
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ŰŐgrár;áiráUálaozni, h,a ig azsó,g ot akarsz!
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Domzrmry János



üsodagytrmekeknek általában azokat a g,yermektkct ntvezik,
akik tcsti, rle főleg seellcrrri tekintetben korukhoz mérten fel*
türtócn'íeilettek. Ái{*lános lejtettség ritkálr nyilatkozik me6,
inkábtr csxk bizorryos irányú.

Mivel a ctodi:gy*rek cltérés a rerrdectói. a lcgtöbb idó tlőtt
kilxcrül, ítjlódésébcn rnegáll és az élettre:: senr boldogul. Nugy-
ríszc pt,di6 fiatalotr hal meg,

§rre talán a iegjobb példa iJirristian Hcinrich Heineken.
:Lit mindcnki csak a lűbccki csotiagycrcknek nevezctt. (i72i-ben
sziil<tttt-i Ny,llchóna1los korátrar: Heinelcen már egyes szavakat
.1,il ki tr:tlott mrrtrrlani. egyéves krlráb*n pedig nemcsak beszélni
tutlrrtt fnlyi,k,lnyart, hartcm tanítójátói mcgtanulta Mózes 5, kóny-
vi,t. 'l izrnlrírrlnt" i,s tizcnllégyhónapor kurában perlig rnrgtanulta
ar {,lj-Testalníílt§§rot is. }lgí:s* idó alatt tgyctlen tápláléka iej
vo!t, m.ás *tc}t nem valt hailandó rnegenlri, Á szűlei rá akarták
szr;ktatlri egyélr ételrr: is, de ó cvós lrelyett rsak az egyts ételek
rrtvci után érd;:klődótt. Anrlak tllenére, irogy állandóan érdek-
tódött ós ti:trull a gyerck, jókedvó *raradt. Csak akkor vált
komorrá, ha l:en tkartak neki íe}eletet odni" Tizenötlrónapos
kotától kót {s íéiir-cs koríig rncgtanulta az cgész ókori tórtésel-

mutatott semmi kiváló-
ságot. A liesgáit ugyau
sikeresen tettc le. de
soha ne§| emelkedett
az áilagon i*lü}" Igy
az cgykori rsodagyelck-
bó1 egyszcrű, jelenték-
telen fclrrőtt lett, Ma
is ól,

lrui, számo}ni alig
tudó pienronti vándor-
zenésznek volt a fia
lnaudi, a kiválti szá-
rn<llóművész" A kis
kccskepárztor érdeklő-
dése a szánrolás irárrt
haiéves krrrában hirte-
len óbr*dt fcl. §zámoló
lredv{ben szülófaluiá_
nak egész külónös sta_
tisztikáját állítottaösz-
§ue, Fíétéves korában
pedi:r rnár páratlan
fcjszámoló" Szinte ha,
tárta],an gzámemléke,

.Piitil{.r §l.tó, rrki máf 2ü lrúnaptlx kotá-
bxn [tdott olva§ni

ífuauil fióri*, a {i óv*s szánrrri*t*rx1l*
{1886)

}leútekr:lr li.ristrií. l l"il;tg lcgtríresehll csodirg3r:rmcke, akiróI könr.r-
litrn\ i }iitt_1-\,It l}l3k

*rct, úgyhog;, Jz ellc.voxatkozr! kórtllsekrc a lcgporrtosabb vála-
rzrrkat iudta adni, _Ni5yéves korában a latin-és gót iroit és
nyönttaiott bctűkct loiyékonyan rrlvasta. Irni nem tuáott, mert a
ht,zri ttagy,lrt gl,cngék volta]<. Az fgyszcre8yct folyókunyau tudta.
slorozni. tlsztani, kivonrri és összearilri is- jól tuáott. isrnert és
irlúzett 1500 latin morrdást trires latiu .r.."őktől, És ani a ieg-
érrltkescbb.. a térképen_ min<lca kirdelleit várost megialált. 1i?3,
lrtrr otvosi tanácsra Kopenhágába_utaziil dadájávjl, együtt. ltt
.L kirily i_5 |1,g,a<lja a kis'rsrlda},verckct" §zc* a í-ogadáso'n Heinc-
ken tIiiszilr Jclköszölrti l\', Frigvrs kirilyr, tnajt1 ictti3 lrehivatl.i
,'la,láját. lki rrir:grtttte, lIajtl hc:rrrutorra Töltlraizi iu.l;ir.it. a,nir'.]t
rrrlulatll;t c,itr.ttc hallgatriit Hazáiiblr való visrzatóré§c ut;I} azun.
lran rnir iil.}lrrrdóarr btttgelke<{ik.'Á srellerrri nregeróltetési a ir",s|t
ncttt _bírt.r i.s i]2i július ?i-trr nrr:ghall 3 ís ii"lőves k*rában,

K,rr,,ire tt gr,..rr.k Ott<r P,;hl(i, ]l{{)2 lugusztrrs 2t)-írr rrülr:-Irtl. .íl}int t,gr btartttsthwcigl trrc.z.rr,rsrnrstt r gvcrmrkc. ,\mik,,t
ttzt rlhttltrirtaplus vtlll, lragyarr.vjávai sótálgrl,i*tt az uicán, aki
,,gvt,ukt tll m(Fll(r(.ltt, uz, útkiizhcrr lúrrltr tilgy*kat, Ig;- harnir.
r!,\.tt ln(,8latlult bcszi.lni. rna irl hLiszh.iIrapos kÖrában mii .lrasnii: jál {trdoti Krriiirriis cIijszt.rttcttcI viscirrtctr a tőrt(uclerrrtuJc.
rnárry iránt. Nem v*it rriyan évsziirm, arrrit a kis Fólrl*r ne tudot!
vcilna, lsr*trtc aronkiviil J nil§}- háhvrúkat és nz iisszes hadvezé-
rrliet, ir" t)lyan nagy íclrfi,resi'-LclrLtt h3tJlma§ tiirtónelrni tudá-
,.iva}. 

_ 
huiiy az ,rkk.r i bcrlilri cgyclclni tarrár. SrtInrp|' nrt.g i,r

r izsglrlta |9l{'.l)t n brir;ttktrzuíi ai, rgv"rcmrc. dr ckkoi n,á,, ll..rn

zetóvei négy-ótjegyú saárnadásokat pillanatok alatt oldott neg,.
Továbbképzósérc azonban minden kisérlet }riábayalónnk tlizonyrrlt,
Algebra és gcornetria iránt egyáltaláD nem vúit órzéke" §elrlőttk<;rá-
ban is mint számolómúvószt mutogatták, §gysz*ri haliásra 25 szá*
mot nle§ túdoti hibátlanul jegyezni, Á, bemutató előadások zúl-
zavarábarr is rncgjegyzett minden kérdóst ós végén §orjában el-
mondta a lelartatok:rt megol<lásukkatr t6yiiti" §rnlékezetból mixt-
egy {{}l| szárnot s§rolt íel hibáilanul"

Hasorrló szárnrrló csotlagytrek voll a pécsi születésű, Fralki
Mlrric, aki rnár rli,g_r. és fí,lévcs kr;rában eiáruita számolóképes-
sógét. Ham,arrlsarr Bé<,sbe keriilt és eliisziir a Neut Freic Presse
szánr<rlt br: róla. anrikol a szerkesztósegbtn i378-ban az alig
iitóves szárrrolónrűvész nel,előji,r.el lncgjelcnt, Élii számológóprrek
ncvczi u |rat-hótje5;,ű fcladatokat pillanatok aiatt mcgoldó csorla-
gycrckt,t, Ugvanebben oz évberr bemrrtatták af 0ro§z és német
kóveinck. Mcgkérdezte őket hány dvestk és pillanatok alatt
rnirsodpcrcekLrerr mond-
ta mcs korukat. Egyik
városból a ru.ásikbir
hurctrlták bemutatásra,
ami pe rsze káros v,rlt
az amugy l§ 8ye§8c
gyereknek. Nemsokára
újbói Budapestre ke-
rült, ahol erkölcsileg
ós szeliemiieg is telje-
§€n elzüllótt" Róvid
idöre elrnegyógyinté-
zctbe került. nrajd pe-
dig Arncrikába váldo-
rolt.

z*nboni az olasz
vasutak éiö menetrend_je volt kitúnő szám-
emlékezetével.

§zámolórnű vészclr
egyr:ltlalú számelnlóke_
zete minrien rnaterrrí-
tik*i itészsóg nótkill ie-
1eltktzik. tlnlékczr:tteli
rcljesítrnérrvrik pc<lig
egyi,b tc,.rlctckrrr az
átlagot oen {rií t},
Cycrrgcclrnójú g}cre-
kek is kitiintck már
srámcmlékezetükkel.
l9l7_ben túnt íel a
sakkoz-ó csodagyerck;
Samucl Rzewsk'i, aki
batéves &orába,n'Varsó
kormányzóját, Bcsler
gencrílist is mt,gvcrtu.
Miután |ílattot adott
hatalrnas elierrfelé*
nek. esak rnnyit

§§ővédn§künk ti§zt€letére márciu§ l§.én dísze!őadás lesz az Operában !



! ,.,

t!
,:t

.1

,\lrna (]atarina szinttin Tgy sul_vos cstldagycrek volt. 1ü4 kitó-
III. Fcrdirrárrrl császárrtnk is lrernrrtatlák, aki értlemrenddel

.t liyritzi csocl*gycrrnek, aki l}ctegekct §Yógyitott fieg

mondott: ,,Liivöldözrri ön tud, sakkozni én turlok." Á lengyel sak-
körök ny<rlc órmóvel kcriilt Berlinbe. Itt kávóházaktlan egymás-
után vcrtc meg ellenfeleit. de a komcrly sakkmesterek kózé soha
ncm jutott föl,

§zámoló csodagyerekck vriltak még Zacharias l)asc, aki már
l4 óves korában a legbonyolultabb számtani feladatokat oidotta
nrc5. továbbii Arurungán és a szcrlr Subric,ki, aki hétéves koráva]
a legújabb számolóművósz.

Feltúnó jelenség, hrrgy ezck a számoló esodagyermekek más
tud<rmárryok iránt alig fogékonyak, úgyhogy ncvelésük és tovább-
képzúsük majdnem lehetetlen. Fel kell tchát azt tóteleznünk,
hogy nemcsak eg!, €allékezet van, hanern az egye§ emlékezések

§)a i* egy c§odegyór€k. §z azonbqn nem *zelletni képestégcivel,
hanem tiitsulyávái ttnt tel. 2 óves korrilran ttstsulya 1í5 kiló volt"
Ho{y tz térryieÉ igaz volt-e, kérdéses ? I1z a ídgi met§zet n 1?, szá-* - zad köiepóből szárlnazik 

*

l.iintel.tt. ki

sokfélesógéből tevödik i:sszt: az általános emlékezötehetség. Ha
tchát az cgyik (póldául számemlókezct) túlícjlőÖött. ak[or a
másik nerrr tud kiíejl(idni. vitán felüli, hogy ez az agy*ak tretege*
állapota.

Egészen más 1apra tartoznak a feltűnőcn nagytchetségű gyer_
mekek. akikben hatálmas tehetségük korán kezci bontakozni.

Ilyen számolócsorla volt a híres Arnpere. aki nógvéves korá*
ban már kitüOiien számolt, Bólyai mcllett a 19, százaá lcgnagyobb
rnatematikusa a német Gauss is. aki hároméves korában már
cgyes számtani feladatokat nreg<rld.ott, továbbá Wren is (a lon-
doni Pálltemplrrm ópitíijc), aki !6 {vcs korában az asztronórnia,
statika ós mechanika tcrén _iclentiis íelfcdezóseket tett.

Nagytchetségú íestiikbcn is sokszor korán jelcrrtkeaclrt a
ielretség, Ilyen volt Dürcr. akinek viláí{hirű, 1$ óves korábóí
szátmazil iinarcképt a bi,csi Albcrtinában látlrató, Raífael, eki
kilencéves korában került Peruggi<l iskolájába. Lukas von Leyden
kilencéves korátlan pedig :negfesti az ,,Ecce homo"-t. Van Dyck.
\Matteau, Merrzcl, Makart s a szobrászok közül Rietschel és Jarl
már gyermekkorukban kiválr'lan rajzoltak.

Á mai kor is szóp szárnmal rnutat ilyen korán fejlódő tehet-
sógeket. Bengt §troemgrcns csillagászati munkáját l927-bcn ki-
edta a svód tudományos aka<lémia. pedig Stroemgtens ekkor
minrlóssze c§ak ]6 óves volt. Munká|át azoqban már l3 ilves.
korában kez<{te írni és hét óvve| ki,sőbb lre is fejezte. Nók is^

szercpelnek a csodagyerekek között. Igy például Hildegard Fer-
rrandez Carballeira l l éves kcrában a madridi e6yeteme§ tudo-
mányos előadásokat tartott, a 1ö óves Jacynth Parsont festmé-
lryeit pedig nag;, sikerrel áilítja ki a londoni Medici Galeria",
Ugyancsak sokszor korán jelentkezik a zenei tehetsóg. Gorrdoljunk
csak Mtrzartra, Lisztre és a többi lralhatailarr nagy§á§ra.

§ok nagy ember alkotóképessége viszont csak kósón bonta-
k<rzik ki: gycrmekkorukban kiválóságukat semmi sem árulta el"
§ok gyenge <liáknak és nem éppen csodagyerek szüleinek szol-
gált biztató vigasztalásul az a tény. ho6y Darwirr, vagy Li§í}i
sem boldo5ult az iskolában, suszterinasnak adták, Liebig, Hum-
boldt sem volt jó tanuló, Későn és kcrülő úton bontakozott ki
Franklin, Grabbe, Dahn, Hebbel tchetsége is,

Á nagy művószek. lán6elmék tehetsógének gyakoíi gyefmek-
kori megnyilatktlzása mellett azt tapasztalhatjuk, hogy az egye§
fejlótlési szakaszokat az átlagnál gyorsabban érik el. de állan-
dóan tovább is fejlődnek. Ezek nem csodagyerekek, ezek emberi
csodák. akik már gyermekkorukban kimutatták páratlan tehet-
ségüket, amely aztán óvról-évre teljesedett bennük. Á csoda*
$yerekek cgy bizonyos életkorban szokatlan szellemi teljesítmé*
nyen túl nem jutnak. §ejlórlésükben megáilva korán letörnek és
clhaluak.

ütry&,§úild?
A Magynr Crerkész finnorczági ő,serdei
*xpcdlciójának ielentkezósi fglhívá§át előző

számunk 19. oldalán.

{iorrdollrüru*ál ra,j úa,?
Vaj|on megfelelsz-s r feltéte|eknek s a szüksége:

tngedélyeket rnegkapnád-e. A határidó márcíus l0.

ltít szólsz ln'olzrá?
Ar expedició érdekli lapunk minden olvrsó-
ját. Minden magyar cserkésztól szívesen

veszünk ötletet és jótanácsot.

3,rI§§ ü§§ttl)t{I nxI|mDtOr{}
ó



A ltílll..ya, az irszta.ltrtr vtrll, tle
qran.y ,tc)In volt nrellctte, (:§ak r;gy
csún)ó papirosszcletct láttaln, tnind-
ez-t. (.llurrlr uldalán. A}au aztlrrkívül
szfirósatt rlóztít, mint aki ninos na-
gyon nrcgc.lég{l(iye á rlrrlgokkal; ben_
nem siitét gyan{r keztlet[ ágaskorlni.

Ncm íurleru, lrog_v elég
trős vagyok-c trrár mrlnrltaut
Alant,a nózve, --. a kevés pénznek,
a§link vatt, rrtrtlg me§§zi írton ktlll
kitart ania.

Alan bcszívta a]síl :rjltá{ ós rr
fö.lrlre rrdzett,

a pénzl
valliság,

--- .i\ te
kellett volrra
ságonrat.

--*. ._ló1 van no t -*" szólt Clrrny. -.^ Az egész bolonrlság
volt, ntinetetr r:salr barlarság. "íerrnósietcsen visszakapja
pénzót és nrégegyszer arrrryit ltozzá, ha e.z a kivánsága.
§gyszcrű rlrrlog lenne rncgtartanonr. Nent kcll azt gondolni.
hogy érr alrarlály leszek ilz {ilrök htlyzttébtrrt lcvő rrrak
{tljábarr, cz nírgyon fnrcsa volna ! ,-. kiírlíolta és r,öriis
kópptrl keztlte kilrányni az aratrvaí. zscbóbií!.

Alan rrctrt szólt, csak rrézte ,a. patlló{..

Az ón pénzcrnt,t. is ? *-- kérdcztem.
pénzedet is "-- nttrnrlta Álan nyögve. ,.- Nem
itlcadnorl" }la kártyát }átok, elvcsztem józan-

Biztos vagyok benne, hogyba
Cluny vataha gyűtött clrrbert]* az
Balfour Dávid vott. Ellensóges szenr*
mel nézett rám és láttam ajkán a
kiltívást. I)e aztán vagy fiatalságom
íegyverezte lc, vagy talán felülkere-
dedett benne az igazságérzet, Rizo-
nyos, hogy végzetes iigy volt ez
nrindenkínek, akit ért, rle főlcg
Cluny számára; annál nagyobb érl
derne, hogy nriként cselekedett.* Balfour írr, -** mon<lotta, - -

ber .é-s má_s r"ttoga.t]"t T;"-?,."#,,lifJr1" Y'§,frT;
gavallér" szelleme él iinben" Becsületszavarnla, azt a pónzt
elfogadhatja *-- ezt mondanárn fianrnak ís -.. és itt a kezórr rát

Xxlv" Ii§J§ZaT
Meneklilós a harrga vtlágában : q veszelredós

Aa éj teple alirtt átvezett.ek bennünket i,och [rrochton
és anuak keleti partján mentiink el egy másik buvrllrelyhcz
Lorh }1arrtloclr közelében, ahová szintén a fészek egyik
errr}rere vezc,tett el, l|z az ernber vitte az egész podgyászun-
kat és Ál*n rragy köpenyét a nrálhára bo*tva. Uey jart a
telr,errel, alrrell,nek felénél is kevesebb engem föltlig hrlzott
volna, nriniha kenrétry hegyi lóra pelyhet*málháztÖk volna
fel : o1yan legény volt, akit, mint mortclani szelkás, az cruber
lt térdén kettétörhetett,

I{étsógkívúl rragy körrnyitós volt t,erlreiós nélkül járni,
enólkiil a, kiirlnyltés nélkül és a velejáró §zal)ad és könnyerl
mozgá§ ttólkiil ,talán rrem is tudtatn volna rrrcnetelni. Most
kelte nr fel a bet.egágyból ; a jelen lrelyzetben §emmi §e
ösztiikélt nagyob}r erőlköclésre, §kócia legelhagyot talrlr' siva-
tagján, felhős óg alatt rnene|ett_ünk ós az utasok szivóben,
elíerrtét vttlt.
. Hosszú ideíg nem beszóltiink ; minr]enilr magának

rrrentl,telt, akár egyrrrás nrellett, akár egymás nrögött, rnen-
tünk; en§§m n harag és a 9ő6. ez a két kemény és biinös
órzés fiítött, ; Alan haraggal és szógyennel'volt telve, mert
szógyelte, }rogy elye§ztette pénzerrret és haragurtott, hogy
annyira rosszrróven vetteírr.' I}ennern lioi_v*torr erősbörtött az clválás gondolata, nten-
uél inkább erősötlött, annál jobban resteltenr-.Yalóban fínom,
neme§, nagylelkű eljárás az lenno, ha rnost Alan hozzánr
forclulna és azt mon,claná : ,rMenj, én most veszetlelemben
vagyok és'az ón társaságorn csak rröveli a te veszeclelmetlet.'.
De hogy forduljak én egy baráthoz, aki bizonyosan szeret ós
hogy nclndjam neki í ,,Te nagy veszólyben vagy, én nreg
kicsiben, a te barátságocl terhes nekem, eredj, vállald a
kockázatclt és a bajokat magacl" --* nem, ez lehetetlen;
ennek még gondolatára is arcomba szaladt a vér.

Álarr úgy viselkedettn mint. a gyermek és (ami ro§§za}b
ennól) mirrt €8), alattomos gyerek. Kicsalni pénzemet, arni-
kor fólig öntudatlanul fekszem, alig volt kevesebb a lopás*
nál, nrost itt ítöcög oltlalanron és amennyire látonr, e§ész
könnyeclén eltörlí az egé§z pónzdolgot, amellyel arra kény*
szerítet,l gn§em, hogy könyörögjsk a pónzemért. §zó sincs
róla, kész vcltanr vele felezni, de az ttiihítctt, hogy láttam,
ő szánrít. erre.

I.'olyton ezek jártak az eszernben ; ha most meg§uólalok,
csak sötóí. kislelküség sül ki belőle, §zé:rt a legrÖsszabbal,

kcservcs
számítra.
nyét.

íoglalkozás nenlesrrubcr
De még várom vélcmé-

l

L

Dávirl -".- nrt;ndta yégr{, ---
t,lvtlsztcttern, e,l a c§upa§z

--- N'tltrr lt:ltnc ke§ycs (16;!. percr€ kijíilrni,
- - ntorrdl,aIn.

Cluny azl [clell.e, hogy nagvon szívtsctr
követett, <le íeJlrtrvü,lt és nragárrkívii.l vrilt.

, . ., lis nrost urafi} - "- montttarn kirrrr, -*"
el ]<cll islnernenr rragvltrlkűsógót.

vt,lcItt, rtratn ?

ós .készségcserr

lrtintlentke lő[l

- * }3arlarságtrk h:rdarságrr ! -- - kiabált- Clurr_r,. , - IloI
itt a lragyltltltíisóg ? I-iz cgy szcrericsétltrn eset, de hát nril
tegyelr , , ntiktlr idc vag.ytrk sziirníizve, cbbe az érr darázs-
fészkcnü_re " -- rui nrást tehctok, nrirrl tr*rílta|nrntal rrekiiilni
kárt3,,ázrri, lra tllcsi.phelcrn líkel ? l-ta petlig vesztcltck.
I)er§z(). trtrtrl ktr}l azt gondo!ni. ., és el}raligatott.

- ., L]gt yarl }ltrrlreltalu itn. " ,, }ra azok vesztetrck.
órt r,isszaatlja pónzilket, lra pedig nyerlek. azok zsebre-
vágják az önét és elviszik l Azért nroncltan az etííbb. lrogy
rneglrajlok rragvlelkűségtl előtt. rle irz én számrrrnra, urant,
.ez kú]ijl"röskdppcn kínos ht:lyzct.

Kis sziintlt kijvetkezctt, anrelybtln Cturry többször
látsztrit rltegszótalrri. d(. )négse rnonrlolt §cmnli'l. Arca foly-
ton pirosabb le{t.

-,- lin fiatalenlbcr vagytrk ,- mondgttam ** és tanácsot
kére,k öntő]. l1eszéljen velenr ugy, míntlra lia volnék, Az
én barátom szatráll.szerűcn elvesztette pénzernet, miután
előbb sokkal nagyobb iisszegel nyert iint.ől ; visseavehetem
ezt ? §zabad nekem ezt- terrnem ? l3e kell látrria, hogy-
bárnrit, teszek, az nehezére esik az olyan ernbernek, akiben
vall e§y kis büszkcség.

*- Az én szárrromra nrég nehezebb iigy ez, I}alfour ür,
- -" monelt,a ilIuny " . és arnit lreszél, minrlinkább írgy tűnik
fel magartrnnlt, rnint aki szcgóny emberekr,ü vcszlükrcl tőrbe
csal" Nerrr ákar+tn, hogy barátaitn bármikor úgy jüjjerrek
Ittlltaárn, lrogy kellnmctlcrrstlglren lcgycrr részük; ncm aka-
ronr azt . - liíáltotta hirt,clcn lranaggal, -. .. de azl sem,
hogy őt< biurtsanak !

-- Igy llolál.}ratja llran -. xtonrltarrr, ---" hogy varl
valanri a,lapja az fn rillíts;xlntlt:rlnak ; a seertlncsejáték
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tettomo lrallgattam, még rá se nézteur társamra, ha csak
§z€mem sarkából lopva nem.

Yógre Loch §rrocht másik oldalán, egy puha, szittyós
íészen, ahol könnyü volt a járás, nenr bírta tovább és
mellém jött,* Dáüd * monrlta, * barátok közt nenr kellene eny*
nyire zokon venni azt a kis esetet. Bocsánatot kell kérnem,
ezt most meglettem, Ha ezek után még van valami elintézni
valód, jobb ha most szó]sz..- Ótr -- mondtam, -* nincs scmmi.

§rre mogzavarodott, én rneg nagy elégtételt éreztem,* Nincs ? * mondta majdnem r€megö hangon. -* És
ha azt mondom, hogy csak gngem érhet vád ?.* Természetesen érheti vád ** modtam hűvösen, **
4e azt nem mondhatja, hogy egy szóval szemrehányást
tcttem volna.* Nem tettél * ismerte el, -* de jól tutlod, hogy annál
sokkal rosszabbat tettél. * Mondrl : el kell válu§nk ? §gy-
szer rógen említetted. Most újra mondod ? Domb és hanga
van elég a két tenget kőzt mindkétféle, Dávid, meg kell
tnonclanom, hogy nem nagyon akarok ott maradni, ahol
nem kívánják je-
lenlétemet.: Ez rlg} ha-
tütt rám, mint a
tórdöfés és olyan
volt, mintha a
magamban hor-
,dott hútlenséget
kiteregettékvolna.

*AlanBreckl
-- kiáltottamo az- !|tán hozzátettem: ]* Á,zt hiszi, hogy
olyan vagyok, aki
hátat Inutat szük-
ségben ? §zt nen
lett volna sza-
bad a §zemem-
be mondania. EzL
az egész viselke-
tlésem megcálolja.
|gaz, hogy el-
aludtam a lápon,
de az a kimerült-
ségtól volt és nem ,

szép, hogy ezt§ a
íejemlrez vágja ...

*Amit azon-
lran sohase tettem
--* mondta Alan"

* aree l .. . mondta Alarr, ne beszétjünk róla többet

,*y§§q#

kellerrretlenség föt,iitt, ;iob|r ltlln*, ha rryu6l*d*i exgctllld a
d<rlgot, ahelyett, Irr:lgy rljra felpiszkálná" Azórt, anrit csele-
ketlett, csa}ris sajátmaga ít€lírető cl, nem keilelre l-elrát nrdg
veszekeclósl kezrlenic nriatta.

-"-* Jrlóg --- mondta Álarl, --- ne beszé}jilnk róla ,t,őbhei"

.&{egiltl az előbbi nónraság követltezelt, rnügérköztiink,
tnegvacsorázlunk és leíeküdlünk anélkül, hogy egyetlen
szót beszéltünk volna.

A következő napo§ a vezető hajnali szürkületkor Luch
§anlochorr átvezetett és legjobb hite szerint eligazitott,
}Ienjiink mincljárt a be5*vek gerincére, aetán kerüljük meg a
Glen Lyont, Glen Lochayt és ülen tr)ochart, majcl Kippenen
és a§ortlríelső vízterületén át kiérünk a síkságra. Álarr netn
igen örült ennek az rltnak, nrert halálos ellenségeinek, a
Glentlrchy Campbellcknek hazáján át vezetett, Kardtls-
korlo,tt, hogy ha keletnek fordulunk, úgyszólván azonna} az
Athole §tewarlokhoz jutunk, az ő nevét viselii rokorr törzs-
höz, ha más is a lőnöken amellett sokkal könnyebl; ós eny-
héb}r lejtésű rtton érkezünk el rendeltetési helyürrkre. 1}rr a
veuető, aki egyétlként Cluny órszemláncának 1rarancsrroka
volt, éléuken érvelt, megmondta, hogy az egyes tartonrá-

nyokban rnenrr5ri
katorrai erő van
és vógül hivatko-
zott arra (arneny-
nyire ureg tudtarrr
érteni), hogy sehol
sem fognak olyarr
lieveset zaklalni,
mint a Carnpbel-
Iek lrazájában.

Alan végiil
engedett, tle csak
kelletlenül, ,,Ez
Skócia egyilr |eg-
ronclább tarlomá*
nya ^,*Tnon<lotta,
aruelyikben norn
isrnerek senkit és
nincs benne rnás,
mint hanga, trol,líl,
tneg Calrlpbell.

Azorrban látorn.
hogy szalrért{í, Irát
legyen trteg az ak**
rata !"

Iiszerínt ha-
1atltunk tová}rb"
hárorri napignag1,-
;,észt íólclnres he*

* *dzonkívül is * folytattam -* mít tettem, ami fel-
jogositja arra, hogy ityet feltételezzenrólam ? §ohase hagy-
tam c§erben barátomat és nem akarom önnel kezdeni.
Vannak itt olyan dolgok közöttünk, amiket én nem tudok
elfelejteni, még ha őn tudja is.* Osak azt akarom mondani, Dávid * mondta Álan
nagyon nyugodtan, ** hogy én régóta tartozom neked
életemmel és most pónzeddel is tartozom. Me§ kellene
kisérelned megkönnyiieni ezt a terhemet.

Ez arra yolt §zánva, hogy megindítson és hattitt is
rám, de egé§zen másként. Éreztem, hogy helytelenül visel-
kedtem, most nem"csak rá haragutltam, hanem magamra is a
tárgyalás miatt, ez még kegyetlenebbé tett.

--- Azt kérte, hogy beszóljek -_- mondtam, ** Jón beszé-
lek. A,zt állítja, hogy én rossz szolgálatot tettem, ellen kellett
volna állanom, én n.ern tettem ebben az ügyben semmi
szcmreh,ányást, sőt fel sem említettem, amíg maga fel nem
hozta. Es most engcm gyaláz azért ** kiáltottam, * hogy
nem nevetek és énekelek örömemben, hogy rámtámadnak.
,Már csak az jöhet, tórdeljek Ie és mondjak köszönelet tzért.
Másra is tekintettel kellene iennie, Alan Breck ! }Ia többet
,gondolrra másra, talán keveselrbet beszéln€ magáról és ha
egy jóbarátja, aki szereti, szó nólkül napirendre tór §gy

patakok völgyfőin át nrentünk , *r-§I;f 
-'J,:i:itu':

köd, majdnem szünet rrélkül í{rjt a szél ós esett az eső,
egyetlen egyszer nerrr érl napsugár. Napközberr. a ned*
ves hangában feküdtünk és aludtunk, éjszaka negát}ás
nólkül kapaszko<ttunk nyaktörő }regyekerr ós rneredek szir-
teken keresatül. Sokat gyalogoltunk, §okszor olyan sűrű
volt a kód, hogy meg kellett állnunk ós várnunk, amig tel-
szakad. Tüzet nem gyujthattunk. Minden ételünk z*bliszt,
pép ós az a kevés hüs volt, anrit a íészekből hriztunk. anri as
ivást illeti, Isten tucíja rniórt, de nenr kellett az ita1.

Borzasztó idő volt ez, amelyet fokozott még a rossz
időjárás ós a kopár fölct. §olra nem volt nreleg, fogam vacr;-
gott, torkom úgy f<tjtogatott, mint a szigeten, folyton LáiL az
oldalam és a fájás sehogyse akart elrnú]ni, nrikor nedves
ágyamban íekütltem és az eső v€rt. alattanr meg az iszap
szivárgott, kópzeletlien újra végigéttenr legrémeseb}r ka-
lancljaitnat **- láttam a §harrok tornyát vil]ám világánái,
}áttan Ransorne-í lehozni a hajóba, táttam Shuanl haldo-
kolni a kerekház patllóján. rneg (:olin Campbellt, arrrint a
köpenye rnel,Ierészén kaparászott. Iibből a nyu§talan álom-
ból pirk*datkor felrisztottak. íelültenr rrgyana}rban a síirű
sárlrocsolyában, amelyben aludtanr ós hideg zabpópel
reggeliztenr. {}-olytatíuk,]t
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Jff}'lnORtt
rÁBoRTű7EK,
KALANDOZÁS
H § LI_AN plÁnRn*

Y a g r,L*nzrm.11, agus ztus ltó
lloql, }tí}gv ljl váge frIc közeledik a nap-

lri111 ,i5 |ltss;t.rtkéttl i t álrolozásrra,k is r óg"e,
gyitl.lanak ki ezglicn a, sorokon n ;l,ábór-
tüz'ek. Majriregr rlirrdon e§te rór*zlvotíürrk
v*la,rn,oiyik 1áblrrtűzrré| de az r:gtót rie, vc-
§y-í}íOk _ .gzószcrin1_, .mert a iüzek ,nrrpvilág-
1tlt!" ső| nóha, rn,ajrlrrem napfónynél- gyui"
la,dtak ki ;rz a.ltá,b,orok k(izepén" Arrgusiílrs-iral, i1,1 l-Ioi.larrr]ilrilri..n t,sul( féllrz-.irtiirr kirszÓna, l}e .á ilarr: .l,í,rrrltrrtlrcn. }_Iágábann Rotderdamlrarr ós Amsterdam"

}lll_tt, a fővároslrarr" lllmentünk Wa,terlandl:a és meglálogat-
iuk a, d.orr-hclrteri }rariikikötőt, §gy tengeralattjáróa i§ rn€g-
rnrrtaitak nekiinl<. kezdve i,} parii,nc§noki toronyíót, a gép-
ltiizr,rtt lil cgészen n torpedót kivotő csőig,

:,\rneitei:darnbó} a. ,,Jan Nívegn" gőzösön, skótok és an-
golok.lársasíl.gá,ban elmentünk a 7,uiderseere, hogy rneg-
ismerjiilr Fíollandia ő,si halászkikötőit ós a reg,énfds Mai-
lérr _szige,tét" 0lyan ez a szigoti városka, mintha -a 

mesék
birodalnrában ]etiünk volna, amikor otí ;ártunk. Ragyo_
Eltiart tiszta, zöldre, *árgára ós barnára festették a fahái:a-
F.ot. + trázak elíitt ugyancsak fo§ieit deszkapalló, a,m€lyhez
lépc§ó vtrzet föl és a deszkákon iilnok a rnarkeiriek, áogy
felálljanak akkor, amikor egy-két cent kedvéért' rnr§i-
rrrutatják az 6rkező idegeneknek otthonuk belsejót, A kic§í
szcbácskák a :,égi rrta}rról beszólnek, a,zokról az időkrŐl,
amikor rnég a rrra,rkeniek me**§zc utakat tettek es onnan
hoztírk el az inrliai cserep*ket, kina,i és japán csószóket.á ]§zekl:ényeken és sublarlokcln ezüstlről tOdzÜtt kancsok Ós
teáskpsz}etek" a, íalakcn régi hollandiai tányórok, csipkók
óg szőltesek, Es mindegyik 1tázban zengi meirúetiejret
játszó, muzsikáló óral Áz ágyakon is elcsodálkozhatnátok:
p {a}ba vanrrak épitve, úgynevezelt szekrényágy&k, ame-
iy,eknek ajt_a_ja van - azért, mert télen kegyiilon hidegstivií errefelé, rnindent ál;iár a szél. a szobá[ilól kiviszi á
k_orncnoe_ melegét és.j,sy csak a szekrényágyban lehet úgy
ahog1, ,nltölteni a téti ójszakái. A kikótőben vitorlásotiilt
táthattok. .Á logöi&jén már nincsen rajta a vitorla, rnert
a_ nra.rkcrriek,_az _irlegerrforg,alornra. rendezkedtek be.' Meg-
f]nek a kiilfölcliekből -* minek nrenjenek a tengerrÓ?
I.]lrnek az életntlk az ollerrkezőjét láttuk a tirlso párton,
Yolendam_barr, n rná.sik halászkikötőben. Amikor a hajónkit Jan l,iieven volendam íelé kanyaroriott, máris ines-
v,áltozoti ,* han6Julal, a táj ós az Ógész környezet képÓ,
volendanrba akkor futottak lre a vitoriások. hai,nalban in-
tlultak el hajászatra És tnost 1öttek vissza. csűpa jókóÉű
9s j9ke{vr1 *engerésszcl a bárkák fedólzetén. .i rrajOt et-
jenzésseJ fogadták a volendamiak. Amikor kilóptünd a fe_
délzctről, külön-kúiön közrefogtak bennünket.^Csupa óleü
itt min9cn: dolgos emberek tanyája a halászvárogk'a" akik
reggeltői estig nem i,srnsrnok mást. rnürt a munkát, Á tOr-
íiak a iengeren járnak, vaí{y a zuiderseen. kiveti a hálót"

sitüé{sóg é* i:r:órt |lizany liekürrk kissó szokirt}art voll.
}tog1, 1á.l;ir,r'l íiznél iiltink ,ós ir, nríísor kr:ztltisekor. a,
lá,ngokat irrkájrtl sejtjilk" nrint líitiuk. A r.ogelelzatt-gorti já.mborca tátrar.tüzr:i való<li'escrkószliÜok vol-,tak. Kettő il<il(:elóvel_ csak c,serkószek .ie}enh*iteli meg,fr€íl! íasy, rnint Gödöilő:l, airol a közörrség rrrinderr
eslto elszórakozbatutt ir. sok láínivat(lrr" Á,tig g_vőz-
l,iink elegei lenni a sok, rrrep4irívrisnak akkor. amik,or á- mi
altá.borurli<brtll l}em gyullaiit ki * testvóri 'túz. Á külfö}-
"dick elsős§rb,a,n iírncairrJrat akartáik látni ós ezért, a tárrc-
c,sopot,t jófoltrlárr meg á. vílcsorát sern {,uclta bekaprri, mert
a,szírrhrizbó] roiran}ratott, c*izrnásan,,meritósen, isá}ti,sar-r,
*z{il,rcl és lolrogó gatyával úja,bb sáereptósre, 'De rrgyan]
il5,oa közketlvcltsógnek örverr,dett minrlc.rr egyei+ 

'}&pon 
e

cigá.nyzenekar ó* a firvó,§zen$kar, valanrint'-á,r árvilánv-
hajas tá,lior iisszes cscrkósze, atrikor felhangzott a HaL-rnási Póter. §irjrrrási P&l , ,,. virg}, v;rl*me§ik rrrás dá-
lunk,, amii a kűlföldiek is könnyón megfanilltak iő}ünk.
Azutárr n* feled,kezzünk ul :rrról sen1 htlgy *, jóbír,üntiön
kivúl volt_nrég egy másik ,.iitőkár.tlánk.. i§ - róth Sanyibá' sseilólyébell. Ki az közülgtek,"aki nem lsnlgr"i a. mi
§artyi bánkat?! ,"{zt ttiszem, senki és igy vrlntlak vele a kül-
fölrliek ,,is, ttlpri alig órkcztünk meg {'ogelenzrrngba, máris
kincv,czl.ék Snnyi |rái altá borunk iábortüzi ví,zntö je\ é. Esrlicsckvé-q nélkü1 rrrrrnclhat,iuk, egy§z€rr{_i }rir§seÉ lettekazok a.tiizek.,_mclyakei ő vezsielt. Meg is kapt;r a ,,'|.íiz-vltrrizslri" főlröki r,íme_t! Fclcjlheletlen e-tórtk iott, amikora tengyelekkel ,és amiknr" egy rnási]t a,lkalomnral 'az 

ame-likaiakkal . r,rr}turrk .együtt. De talán a legnegyobb es'-ióé-
sz.ebb mégis a bilesútá,bortűz, volt,: közel a,-'ten!-erhez., a di]-tlák köz.ött. tlgy_)ratal,rnas katlan}ran, a,raikor, 

*majdnem 
az

9gesz jam0olee_táboT §egj€lont pokrócokkal, viharltabátok_
&al,,takarókkal és körbeli hetyezkeclett et á tá,bortűzi da-
3xrgó elciti. Lelrettet vagy ,hú§rezron! Ánrikor. innen vissia-jöttünk, kart barha téis ónektrltiik az ilton:

$qXd rw, ral;d ,m,eg csarkész7la.jtds art a.&tíizet,Isttn tud ja., niltor llí,tunk m.e gini i.tuet .. .Ils ne lelc{lkezziink n,cg arról sem, lrogy több atka-
}ommal xzerepe_ltűnk. u, rár],ióharr is. Né§yszÖi: átlr rrróg a,n}asyar :ta,bor közepén a rádióautó, hosi lemezre ve§ye,vffgy_p9{g közvctitse a Raclio Paris, a. Íilversumi aaŐ-Oéa natlió Luxemburg hallgat<iinak cig,ányzenekarxnri Os e.ner<_karunk ,műsor+lt. Kiilörr esemé,nye- voit a tábornak, aúi_ko1 1z_ e_gyik _este lregördülí a. hilvers,unli autó, min"Óto-
nokat helyeztek el ós kábeleket. hogy :r truCapeiii aOraiiÓ-
filáso"n keresztill trallga,tbassák nie,g-az otthrririak. hogyan
lelnck Itapjaink 6s ilogy érezzü.k magunkat }Iol1ar:diilian.§z volt az o]ső kiiliö}di r.árlióköz"vetiiés a, nragyar 

"serké-.srek határokon túli útjáról!
I}elrtla,ndoztuk Hollandiá,t" .lrirtunk il rragyotth városok-
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\!ill kt,l!\li!],{,l i rrr,l,r i.elr,I {rylst,cldaíni lrí{l

J lrtlltrld!
sl(' l lrl i}i í).l!:

}|ilstso,tiilt !,k jt, sz(,nl fol(ol,a tt)hf fl(,1. irlJlc[} lli|1t .:]:l
,{rr,tili, lr1,1l t.i,ilI|, lttt,rl,v,,ti fi ,iítt,Iiál,jkt,ti tis, l.}iJsZkt'íl 1jrrUa
lltiirlilIl l,?ttli,t i :l7 il },3llyl;ntcr,,t<et, ültl{'l}-9kk"i u t'eltqz,{tlÓt,l

;i;;',:'"ii...,;;;Í;' 
'i,,l, 

i ";i;;,i;l í,.".ttcgtnnuttuk' a f,rll rlsókoir, , 
nri

tlrittr,lr,lt l,i:szi!|lr,,i , i;r|i 1,rt.+1,ilril,irl és háUi'sclbu]: KillítP}
i:i,]i,.,Lr' ,i*" iirii,itorr *i,tiir,iii. 

-í]l,sztil,akrlzlunk a t&ni]l§áíao§
r:vllt,ttraltl{l,i .litl.tztjlilli ira,,l,alnrail tii.,képévcl, aho] csíiii e§Y

i;lii,r,i,i,;,r]ii_ l.,,it ,." 
- n,irls lii6i_lrrttad,}ak a látlpácskirk,

i,ii"r;"j;rcii,,.ir: i,iva, .tlt,i,l"o i:s iía.elura szigeteil] itt varraak
:, 'r'i]ii.urrillrtr rl.r,ois, arrrcii ir, vi.rlkárrok, a culiortelepek, t-r

i,,ii.'l,:,,, ".',, g,,,,,,i,ittltr:,ittr,clr.,\z enreltrlcl<en hllzi csz-
i;iir*Ü;r, ,,Ogl li,iűi- gall,á.tr,ii. badi {e3*y_r,creket, ]á,tturrir,,1}?
i,iuui.r*l,t il.,rttiirrli rl, iilriz*.nirri valósí§ban a falu is. Ivíeg_

,,,ir];i,,'i,ii, ,,i,íi,,ii,rir..rr. i,i,tlt,,,, rilnck c jlrvuic,li. 
_i]._ 

líliti;i_
itrk ttt'iir,,,rrlk i5 117rrk ur ilt,sztti ftitisPk,"_a varázsltlK C$ í},

i,*.irirJiir,il*r. Yan egy terit,nr. lrlrol }rollrrrrtl-inüiai gyl}l_-,

irI;rt,lk ,,í{t,,s rilrlekr,srllrb 1t,tttjrltlttiirittak daraiiiri vlLttitak
lri;'rllilrrr ,.. BciÍrrtrk \1111,{"t"lirllrtlí; btt,tczititt[< :l t('nrPlo-
ir,iiÜi,ii.-ni,:gir;itlix * liilil,}v,i ,i]irloiái,ó" ?1 Étalik utcáB {í

,"r"iioi;r.""á§r-eü,,i,ittturi a,i,a,,'iir:g}- fii{}.llijtrk lne§ j(i1 iiu11

l.tz lilloptll t1,1t t r,,tilijslrrir r1,;i115lilivt]l.*- 
,- 

-i 
1rLrliip alrLt1, -, rnori,_it,a a v+:zcliink, *-" eg,1, §z,tx,uli:

l,er; tri}itil. irki la liirr tlég},, !3g},, ótszáz évvel ezelőt't lrir,li
i:r",*] 

'_i, 
r-,.,lt ir ltir.ilnstigi. }rog.r: az ui,ca ior§atagáhan ke-

;:iiliirr'iirük'pitrpll(jrt, ú;- a rrói,illr:n kő fel,ett, jár,j*nak kr,-
r*rzl,ül ar. ttrrbet,ek.' "iVi,itorr,sOrrrrkri; 

ültürrk, lrit-rel_v heltlll*trdtlz,ia 1,eliink ezt
a liliiörliils viirosl. "rz északi Tekrreói. A Juliana doklitran
,,rir,- i.i*i,r,:tt sőztia.]ot :iézhetiünk \,í|giíl: ül, .ldírl,'i!.} r/as_

rJ,lr,,r*i,]i"irú;...iü.i a, rrr_ul-rkások ci -az 
ale{r l,ésr.ét *:ri,_

l)itl1l1ol§ tosté}ilipt j<rnriék a tettget,észt}i""-*"Tii 
v,Jgiit, mirrt általános 1rollanrliai_ kóiltrrcl, ignlnr,-

;rr*.r:iiii:t'iiic§'* szólrnainr.cklia1 és c,,raiorlláklcti,}. .\. szólxnal_
riiix*i-"r*1..},,;r_i,t,orrroi, irLusa,:i +lótt ]ftltrntorl t_is elcsoclál_
i;;;ói, }űirn,rrr ian l{oilrtr,riliári.rk trtrll-i gabo.rája,? Ámilr<lr
ii"üirn lirier:lc.tiri l,]ir::ál.sirgba ket,ü}.z |,zzel ,á iölildei, akkg.r
megtrrulirat,:,1, lrogy ;r sz.e]tlralrrroli tttlll _ iir,öltrel< galrottút_

§,ifi*iuii"i, ]iriii;,üőmu ix tcngel,pafti .'.és7_t r:,<iriorrlá,klra,l

irl ,]ii,iirat,ilrrott. ftlngrlttől ó* riiircsirakirl] el iró,litill t *y.átaz,
inionr. .iclgjá,tr xrizii. }ít tteirr vezetnék ]c ,t jlttrjdriiii vizot,
iri,*iii; lr'iirigd ós tt, trtoc§ii,r ir.iból s)őz.,,]t]nrt,skctltrélr, Á
i;,;;,gi .;;"üiiii sziiari1,,r i} széllllalí,l'll_: tt,,t,t. <,,r,rri sokbt, ál-
i"i,jii",i 

",iorí{oiik 
isókat, ór, {,l l,{,} íi{ r,i,lattr kclepel,rssel

ú§*ir,rrirr*n'á viu{i ós őrrti ái, r.r 1ercr"tii,,sa,Iorní}kbii, P€r-
.zi, igl: .ir,ári ?t csi]l(Jl.})il, lrocv lr;it,k;It:, i,átt,lrrt,ol .t, l,;1ilus,
,i"r,iiio,;u-lri,riö. a, fir31,1i,it,,s,.,,z l,iitj- ,]s pclt,rilaumar,us,

ffstórrkérr{; ,,lrazillóriink" a táiirlrlrtl s fájda,lomnal á{on,
rlr:luntr atr;r" iio§y nólrliny ltl,tp -lnillva cz már: neffi l$sn
.,oi.thrrlr", csrrpán pu§ztil fijid.

ir lrolgol rls iíly sztlrtili ll}tií ;t, r!tlll!!+llt}1,1!li iiilllljl+k(}í, ,,,t7
iisizrrrii,,iX eIráiják l, jr*zirtrrLtrk;1l, >{.}! l!I!,g ;ij, rti,l:áirli,i, js
ióriiit,'lrir*v cjiilrrilrr lllgycrl ll iill,rl;r, i;3,tlr{l$.cillk :: l;ti:t,liirí,
lrtllrv r&!rvtiÉ{*ru.l j,,gvtlriák ir lrix, v*lt:rtd;r,irri lr;rziirllk, l{tig
oril!,ti,tir 'iiajztrtr t<rrri,llil]i;ka,t, ii9 l.,ri.1,1ilrk, rll;ishoi p.rlig tlifr*,
csrlrrrué,|riil r]is:zgt irkttit., rlíszcs liíil1,,1ráiilli,. .,\ icrnilltlitlrtl< szétrt

és .iriioozáns: dúlutir,rr v*!1. it.rniklll lxdrigll ilrrk. t7t: 1,1n ls|t,i,tt,

eiiitt íöbtrclr iérr,li,lttlk, yallrisosuk t!§ Istr:tllttlt,r vt:ir:ii. }tizit._

lOnt'nrirl melt_n*;k 1<i ttalt tr:,1l lll;}n :} r,izrc! ,,,
Óniási r;r,ktár],i!Jkiit, kikijtijkrr,is itli,l'tn1át,t'r giíziisökid,

r,:sodál{rrnir n.lcg ílrltÍ*r,rja,rlrlllrr,t iis .Átnslerrlilnrtrir tr. Atrr,
giera",rr, világürtrs, viliigkikirl,ti" fr-iviit.r;sa_ í1o1la,nriiánl'k *]ls

a, ho}]an11 gfrrrrrr*tók,rrlr tt. M;r jrl rrri trtlcgyi íi 
_ 
itÉza töiöpt)kt,t

irpúl,t, (a t<i_-r,";itvi pirlotá.t, lt;l,tvittlollzcr clrliip tírrnogittiil ), vaJ,-
tirrk oiyarr ólrilleiei, :rrucl_vek valósírg$a,l clő,l,{ldii]tttili iltúr.
lilert kikeudio az it}ő ó*-,siill.ytrlnr-lk a, p,lerr:n<lák. Yannlrk
utcák, áhül §{yl}l0go§n"rr l}elli l,ii,í)gittl,r,l,t.iú,k !tiiza,ik:rt,, rrlc1,1

ll' jar,ta trel"v§á víz, ftltl'rlog;1,1. .\l:,.ri,kr;r,_ lrrlllat'a,ngrrli:trk rt, ki-
XaiOt, at< rx olya,rr iizleteli is \t"ttrltiglii}i.lrllr:iilttk r:]étlk.
aniiivenek üsilli ü]essíil lrll]tterl l.,a;ttná,lr. \iitr rrFíy k ín* i
nogyird,, ahoí iecshefésztlltlcvesl is lra,1llrai ii,z id+sfirt, .r-ii}}
inriíai lregyerl, *hol .T;-lv;r, Sztlrtrlilta ,il _,í]r-rllttllt {,ermókr,it
ós népi kÓz,irárrnkáit ]ehet nt,,gkirlrlri. Jlirl.unk a, csr,ld11.1H,-

í,oe g$ar.matiigyi nrriz.eurrrbiltl is l'ls igl errltipai kirárrdu-
lást':i,rlttürrk Í{ot]rr.n,rl-trrr]i/l,birri. }]]szódültiirlk, r,tnr!.lrt_rr: bc,
lóptiirrk §. ütilzeunr "lulli.jába,: négyan!{1l{j-t_ i,íril,$á,s, {y9-
,n$i_lríi, üv€ggel fetleii lrr,lyislig nz" nhol szikrrizrrak l szí-
nák, i:a,l4y,o[iia,k a hlrtnz- és nlattytltt_c}, ak,. amtl}-pk ]i8y
iidv'öztili'-a"inlí}pőt. rIlin{h;l vn,lrlhiln 1{elqtlt í,rl<r,zr:t,t vo]lta.
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&lpÁr yAcy§IttxsÉe

Minden cselekedetünkkel így yi-
a* gyunk. Végrehajtására kitaposott gya_

logutat építünk magunkban. Minél
többször hajtjuk végre" annál gyor_
sabban, egyszerűbben és természete_
§en m€gy, Csak rá kell lépnünk a
gyalcgút elejére s különös f igyelés,
megerőltetés nélkül egy-kettőre a vé-
gén találjuk magunkat.

A csomókötésnél i§ §z a helyzet.
Nern elegendó, hogy a csomót

felismerjük. Az is k*vés, ha hosz-
szabb*rövidebb gondolkozás után
éppen hogy megkötjük. A minden-
nap használatos csomókat úgy kell
rnegtanulni, úgy b* kell idegezni,
hogy rnég bekötött szemmel, sii*
tét éiie!, a Fekete erdőben, feiiel
tefelé, lábunkkal egy faágon függve,
is sikerüliön.

Eddigi leveleimb,en me8tanítottalak,
hogy kell az egyszerű kettőscsomót
a kofacsomótól nregkülönbözretni.
Megisnrentettelek. nniért szabad csak
egyszerű kettőscsomót használni" Most
két olyan egyszerű megkótési módot
közlök, melyek közül bármelyiket
begyakorolva, a járt ösvény bizton-
ságával kötheted meg a jól tartó
csomót"

Ar első megkötési módot {rajz} a
mindennapi életben jól felhasználhitod,
a másodikkal (fénykép} az orvosok do!-

goznak, amikor is operáció közben kesz-
t},í§ kézzelazelőbbi mód nem alkalmas"

Bizonytalan terepen minden lépés
után tapogatózni akarsz vagy Jól ki-
tapo§ott ösvény vezes§en az Útig l
Válassz !

§zeretettel ölel a Nagy Fönök.

?lr
[í, Áz cayrztrű kettő* rntgkiitrÉ**"

]
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Vl" A sxokás hatalma

Kedves Fehérarcú Testvérem 1

Bizonyos tekintetben valamennyien
rabok vagyunk. a szokások rabja"

Ezen mást kell érteni, mint azo-
kat a nyomorékokat, kik akaraterő-
hiány rniatt a ,,tüz€§ víz"-nek lesznek
pu§ztítói s állandó mámorban stmmi
komolyra sem használhatókl vagr az
,,Ordög biblíájá"_nak folytonos'íor-
gatóit, kiket az egész világból csak
a ,,nyertem vagy v€sztettenn" kérdése
érdekel. De még csak a pénzüket füst
nlakiában az égbolt íelé fujó emberek-
ről sem lesz szó. Ezekn*k szomorú
§or§a nem közénk való.

Sízonyára iártatok már gyalogösvé-
nyen, melyet az uthasználó emberek
capostak ki maguknak. Ez mindig ka-
nyargós, sohasem e8yenes. Amikor
az eíső ember e lindul, kiváf ogatla,
hogy lrová lépjen : ,,ltt kicsit furde
,8 pált"n haíadlunk arrább ! Emitt süp-
pedékes a pázsit, lépjünk odébb i''
Zeg-zugos |est, de rnire kitapossák,,a falusiak csak megindulnak l"alta s,nern néanek sem jobbrat §gnn balra
s mégis pompásan *ltalálnak haza"

/

I

fz ;lvrztrfi.kcttős mcgkÖtérc. a) A sárakat kerésr,lerem. A balról jövő s:ár íelém esík,Ínet'o8on iobbkez€mmel a bal szárat s t6lcm hátraícléátvetem.e:en. b)-Jobbkezemm"r Áeg_kerÜtÜm a má§;k szárat. c).,Jobbkezemmel meghajliiom az erad*tileg balról kiindult sx*ur, Úi_
|11ii1 .muta.t{-. ,és hüvelykuiiinak ,segítségév"i t8i"ii-r,,*t."ful* ii"itt3r" , .ug};g",n ert a slárat"
Yl'*^oTl:l _i?!?,kfo*J * ellenkező_ szárat ragadtam meg. Tehít kexdetbea a-ba*l szóroi iolur.Üml, e 

'öbDat 
brlkéríel ío8t{ífii a. vég§n mindketc6 kic§erdlédött: a iobbró! iöv6 rsineg izárát *

iobbkóz, a balró| iövőér a balkéz ío6ja.

fiFővédn§ttiink tirzteletdre március i§-án dísrelőadás lesz ae *peráb*n l
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RüL§l:

Magyar Cserkésztestvéreim! Bizonyára jó meleg szobá-
lran olvassátok ezeket a sorokat, mí5 odakint hideg szél, eső,
vagy talán hópehely rakódik szobáitok ablakaira. Elviszlek
titeket a tavaszba, az örök napsugár tronába, kék ég alá,
ah<ll nem ism,erik a telet, nincsen fűtött szoba. A vatázslat
ugyan csak néhány percig, amíg e sorokat elolvassátok, fog
tartani, de remélem érdekelni fogja még a kiscserkészeket is.

Azt már a földrajzból is tudjuk, merre van Malta szi-
gete? Mondhatnánk, hogy §urópa_ és Áfrika között és óppen
ez magyarázza meg kedvező óghajlatát. §urópa hidegéből
csak legfeljebb a szelek szárnyain jőn ide valami, hogy
iiyenkor télen, az estéket lehűtse" 13*18 CO-ra, viszont
Afrika forróságát nrúg nyáron is türhetővé tesai a minden
oldalról körülvett Fől<tközi tenger kékes vize. A túristák in-
káblr nyáron jönnek ide, az idegenfor3alom akkor a legna-
gyobb, bár arnikor nálunk tél van, itt még nyugodtan iehet
nyaralni. Magam november ?9-én íürödiem a tenger egyik
csendes öblóben.

De azon v§szem észre ma5am, hogy még rne6 sem ér^
keztűnk Maltára, máris az ottani szokásokat mutatom tle.
Yagy hajóval, vagy pedig repülőgéppel jöhetnénk, Yá|asz-
szuk_talán az olcsóbb, de érdekesebb és cserkésznek jotrban
megfelelő hajóutat. Akár olasz. akár angol hajóval- indu-
lunk, a kiindulás mindig Siracusa. §z Szicilia szigetéaek ke-
leti partján fekszik. Innen indulnak a hajók Afrika felé.
Angol terúletre me6yűnk, már csak udvariasságból is, angcrl
hajón fogunk utazni. Á Kni6ht of Maita (Malta lovagja) a
g_őzös neve, amel1, hivatva lesz átvinni mirrket. Ez rrapor:ta,
<{élutánonként 4 órakor indul, viszi Európábót a posiát és
Maltáról hozza. §zornbaton pihen, vasárnáp úgysirrcs postai
szolgálat" Az útlevelet. a jég,yeke t a haji száíOnjabai, t e-
zelik. Az dt mindössze 7 és fél óra hosszai fog tartani. Uile-
velet eltesaik, azt majd csak a kiszállásnál kapjuk vissza.

Bárhová is szól a jegyürrk, szabad egyik osztályról a rná-
sikra sétálni. Menjüni iól a sétafedélee'tie. A kilátás innen
nincsen korlátozva és akárhogyan is erőltetjük szemeinket"
már partrrt nem látunk. Yíz, viz rnindenütt,- A tenger vize
olyan kék, mint amikor kékíiővizet készitenek otthon nálunk
a nagynrosásnál. Heveredjünk egy kényelmes nyugágyba é*
onnan gyönyörködhetünk a naplementébe. Cstldás-szÍnkeve-
rés. amelyet csak a természet tud bemutatni.

A csillagok milliói is megielennek fejünk felett, Nehéz
a tájékozódás nekünk, akik a magyar égbolt csillagaihoz va-

§;- ] *o*._-; *,r*

gyunk szokva, De hamar megtaláljuk az ismerősöket, bár
kissé eltolódva, de barátként csillognak felénk, itt a hazánk-
tól rnessze. a Földközi tenger közepén is!

A valettai s egyúttal a maltai világítorony jelzi a
hajóknak az öböl bejáratát.

Észre sem vesszük, €gy§zer csak mellettünk terem egy
kis katonai mótorcsónak. Közvetlen a gőzösünk mellett ha*
lad, elől hatalmas és erős fónysugarú fényszórója bevilágítja
utunkat, Befutottunk az öbölte, a sötét parton egynóhány
cmber körvonalait láijuk csak, baira, mintha hadihajó sötét
sziluetjét láinánk beleoivadni a még söiétebb háttérbe, Á
hajó iassít, a gépek eümnrögése alig hallik, majd teijesen
elül, de hatalmas robajjal, lánczörgés közepette eresztik le a
horgonl,t. Níegálltunk.

}-eijönnek a hajóra a rendőrség emberei. Áddig amig
útleveleinket át nem nézik, a hajót senki sem hagyhatj* el"
Mint jövet, az indulásnál, ilgy most is a sza!ónban va§ a
vizsgálal.. Alaposan kikérdeznek, még ha túristák vagyunk,
akkor is. Mennyi ideig maradunk, hol, kinél íogunk }akni,
rnilyen célból jöttúnk? Mindvóg,ig igen elözékenyek és udva_
riasak és türelemnrel hallgatják aa idegent, aki ta]án csak
töri az angol nyelvet. Megméreltél és re*dbeialáltattái! bí*-
hetünk le^

12

A kikötó esy ré§zlcte"



}l,altai bÉrkocsi

Mire való ez a fokozott elővigyázat? Malta az anpol
!:ls.r.i bázis, _igen fontos kulcsa a- F'öldközi tengernek. "ltt
ál]omásozik a }'ötdközi flotta egy része. Érthető teÉát az elő-
vi5yázatosság. hiszen katonai iitkaira minden állam foko-
zottabb fi6yelmet fordít és igyekszik azt megőrizni,

Minden érkező hajót, így a micnket is, körülveszi a
csónakok megszámlálhatatlariiömese. Spcciáiis máltai ;§ó:
nakok ezek és eléggé különböznek i nálÜnk ]átrltt csónakclk-
tól. .Legjobban úgy tudonr érzékeltetni, ha bizonyára mind-
|r3jatot<_ által látott velencei csónak<lkra, gonriolákra gon-
$olu.n|, .Nagyságra_ a.la,\ra. színben éppen "<_,lyan,,k .r.i ir.Le5feliebb.a.teteiiik hiányzik, de nyíón. urniko. a kényes
túristá]<" százai jönnek ós vitetik ma5ukat ezen a csónakán,
akkor kis fehér vászontetót alkalmaznak és ezáltal az éseti:,
nap_sugár ellen megvédik az utast. mert a vizen visszaiük-
rozó napnak még nagyo'bb ereje van, rnint kint a szátaz-
íöldön.

Most minket is ilyen vitt ki a partra, Kérdezed, hát
vámvizsgálat nem lesz'l Hiszen már ott is vagyunk, u'"a*-
ház elé hozott minket a náltai gondolás. }V{ái úton nem is
tudnánk kimenni, mint a válnháán keresztü}.

_ , ,. $cggel sétá_ra inrlulunk. Á kikötőpart feIett, rnintegy
orl(odve ernelkedik ma€ía a sziget, ha ugyan lehct mondaiÍ,
fővárrlsa Valetta. Pompás kiláiásunk ,iJ.r, ir",n.n 1átiuk u"
egí,sz. vallettai öblöt. Lin! a kikötóben túristahajó, ;;g}, ;r;-
mélyhajó ontja a.füstöt. N{essze tőle, állnak a církálóÉ'a-ié_
lelmetes csatahajók.

{.z. egész szigetnek a lakossága rnintegy kettőszázötven-
€zel, lelek, ezek a benszülöttek, azaz máltá ptllgárok. }.z aszám azonban n§rn rnutatja a pcntos adattli,'mÜel az itien
állomásr:zo, katrrnaság,,száma .riocren hozzÁszárnitva, ;r;k
|g}anls állandóan változnak, hol .iönnek, ho] menirek, A
Igrpolj (a. sziget fővárosa) VaIletta. itt vannak a fonttrsabtl
kozepuletek, királyi. operaház. rendőrség és a korrnányzói
pa_lota. A kereskedelmi élet is. mivel itt i legnagyorlU a Íili-galorn. lcgteljesebben itt fejlődik ki. 

- -(

, , Erdekes egyfrrgatú koc.sik közelednek itt, Á k<lcsis abakra szeíelt csengőt a lába nyomásával hozza múkÖdésbe.llz egész alkotmány egy kerekeken gördülő baldachinonra
hasolrlít- oldalai ny:itrrJ"vano*k é* .*it-Áa 
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zák össze. De nemcsak ezek bonyolítják le a fuvarokat, ha*nem ott áll a mellékucca sarkán az áutótaxi is.
.Az üzletek tarkasága, .*itlogr*u--Ű"k*ri't'" vevők fi-gyelmét a portékára iráiyítani. s'"t ti"'a'" trletet látunk- ki-

iíkl:k!"", speciális ke,l óti. bazárá.-Úa, ;;;-Ű't"ÜrÜi ;;rtt meglorduló,.tdegeneknek vannak szánva, mintsem az ittallandóan takóknak. A_rengeteg színes és olcsO holm; szei.'nrazási helye, nem is, lehei mIs, *i"t-3"pá". rrrtr.ry.*.inget. már i,stl P-é.t tu|t.i.r.--' ".."' J-

, Ámint,. rójuk az ritcákat, szembetaláliuk rnagunkatxec§Kecsordaval. l.'urcsa sajátosság ez is. A körnvékrőI hait-ják be ezeket a kecskenyájákut, uf;r.ty.[";i t"-iiiü;;'ill;
váI toza tos, aszerint. ho!,y " a t.l"j d";;;^- ;it"l,ri'iiááii' 

"#a].van.amelyrk 50-{0 tagból áU. de látunk'szesényebÉ saz-dat l§, akt.a nég_y, öt ,.tehenét.. hajtia. Ráillik á *on?á.,§ze8cny. ember tehene a kecske. Reggeltől estig iáriák czeka _mozgó tejcsarnokok a várost és kóinyékét, ;B"i-iéil; ;;;szükség., megáIlnak, kifognak .sy iá;il;.-iatasd i...*tei.
T.sj.jl a gazda és már ét i* "iÁ inte",ri'u-f.irii.;:i.CJe..
_^,,:]s 

érd:kes. hogy ha_ enreletről akar valaki tejet,' egysze -ruen e8}, kosarat hosszú kötélen leenged, benne áz edEÁ,.. .tejes.emhcr.abba feji a tejet. ui..rut.'."iu-t-oriiű il";ri ;p,ennlelt, a"kosa-rat-pedig felhúzzák. De nemcsak a teiné] iár
"l,,9y 1. míItai házía§§zony, hanent a mozgó füszeresidl is ár,vasarolJa be a.sz_ükséges holmit. kétkereliű, csukott kocsiiál
!:,:,:í,?,*nrq9. tűszere§ is és ott.áll meg, ahol szükség van
|í].l"KlJlr1. Vlsszatérvc a ltecskékre, természetes, az "utcá}
tlszta.sagaról említést sem szabad tenni"
. Vasutat a máltai csak képről, 

"iey tora" csak a moziból
i:::: Vasút helyett itt autdbus_zjá;Í"il;;;Ó.i".t,'."'ji-
lolna§ a váríalon kívül van. Minden kőzsésbe. hilvsésbevagy vár_osrésztre más és más színű autóbu;; flö;i.k;ái1.-Öi.-dalukon kig fehór tábla mutatj i "i iráivt,"á.él;-E"rtiió,i*-
méltó még. mindegyiknek neJe ;. iii; ieveket olvasha.
::l:^.íJ'lk. §onny boy, .Euslg, St, Andrew. sttr.. a Jegválto-zatosabt, lormában_ Az is vallásosságra mutat, hngy"*ri"á-cg,'iknek a belseiében valamely -.."Í,i.t-"-itn.. .:J*r; .5;;.Máriának lcis szJbrocska.1. ,""'"jh;Ü;;":' "

..4.g-ryg9l utcák. mirdern ouiaÚÍ*rnt, .regényes kecskc-nyáiak. a Málta, a földközi_tengcr; tá;;ieűtJá 
", ."irrhatalomnak.

Moegó tcjcsartttlk ilzernhtlrr
t
I

1tedwa Jüíaggaő eaaW*a!
. A légoltalonntal halltstllaktsan -rnár stlk közrlmén.t itl-leltt meg u ._,Magyar C.terkész'' hasábja}n, azrlnban o'rrir-
kesz eg), cgészan hiilönös ás érrlehes Iel_adatáról. még nemoluaslam. Ez c faludat a nyolcarlih- cserhésztöraéoryű hoi-
<:solatos: a csethész a légi ieszély idrjén ;, ,,iaaői-ÁÍ;i-lŰ-
dt:h ennél nagyob.h s.zol.gátatot Íttlpietn; 

" ir*r7-';11i*-
gll.t_, g 

.,,I 
e r o n Q. 2l t" . .ö n b i z a l m át . ék th r t] u é t. á.* r im é n y éI. u e s z -

tetl .Polgári lahos.ság irányúban. Csah héhzel.iük cÍ. miljllcn
! ? !ú, :"!, l e h et. e gy . óa ó hc l y ny( )m.0 I l- han guláú ban' 

" 
gy --n gy

1oncavll meg7egyzés. egy az összegyüjtött gytreínédát

hedáIy,esen elszórahoztató. játék, augy mcscllulttrlús. e91, hal-han eldúdolt uíg dallum!'
. Persze, nem olyun egl,szrríi frladal ez, tJe óbbert czérrzgen cserkészies! Készülni hcll rá már nos!! Ói h,ooron?
Y Fy. ?o sy_ a z é l e t m i n cl e i i i i a ii - i ii n, ií"' ia őÁ";r"N',; ;:,:Renyetmell_ens.égl. rytegPróbáltatásu Ei;zbcn is heménv á-n-

::::?:*1l u.idám ságr a, 
. 

j ókcd.ur e neuelj üh. szoh t at juÉ ma -gun*at. A -|óhedu- mindig órtékes, úe eicrszeresen áz ukkor"ha aele v,isszaadhatiuk má_soh rcményét, önbizalmát, élct-
*:': | !,!: ! : t c d j ü É : " uli a i,s d gi i.-'Űi'i"n'' nr ui", y 

-i 
1 i 

" 

"i 
i;

es .mcg|tlgtltlluk, hogy a. löruért:yt mindenhtlr mbgűtjuh.
még légi ueszély ide|án is! . .. v,;ifiJl, Ifii;
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,ísér,tet

Rr.4", Xa§*A§ §Z,ALAY P,4L

Kátmán kiráty azt lnondta, lroszolkárr.yok rrincstnek t

tlát en igaz, l)e szellemek vannak és ha szellemek nincsenek
is, akl<or kísérl.etek vannak, Már bocsánatot kérek, igen is
vannak ! Görcsódön vannak, rnóg petlig nappal járó kísér-
tetek. .Hz tilyan iga,z, ahogy cz a palrir felrér és az írás rajta
fekete.

Kitől tudom hát, rrlyantól, aki látla, Gyenge Anna,
llendő,Yince uram cselérlje, tulqidon kót szemével látta,
ami,nt az ólílskarn,ra ablakából kónszagfr sűrű íiisl szállt ki az
udvarra és pclntcsan déli t2 órakor mint forgószól ítttott
át a,z rrdvaron a temetó feló.

Igen, dólben láthatatlan gono§z lólek jár Benrlő nóni
kam,rájában, de csak az országos vásár óta, arrriktrr valahogy
a kamra ]culr,.sa elkal,lódott. Akkrrr az az ísfent*len Csep*
regi, az örtlöngős lakatos, csirrált h<>zzá egy másik ]<ulcsot,
}3ár mindig pontosan bezárják az ajtól, mégis megszállta a
gonosz" Lr:vegőszíníi szellerrrárnyak' sóhajtoznak, lépnek
tisztán hallhatóan. . . , Gyenge Anna nérre sern montlaná"
ha ez nem volna szóról-szóraigar..

A kulcs elveszelt, perlig Fista fiú egósz nap kereste.
csak nenr akrrdt rája,. ,]!{ost a jó íiú mínd,en nap elnre6ly az
iskolá]:a ós ott igazán sa<rrgalrrrasan hallgatja a tanár urak
magyarázatait. Jó gyerck ez a t]endií István. ALfól tnár iga-
zán nem tehet; hogy a nyár végtln két feke|e csikón vágta-
tott a javítóvízsgára ós csak Zsongó tanár {rr embersége,
meg Fén_ves igazgató úr kegyelnre segített,c, hogy gyalogosan
léphette át a lrarmadik osztál_y küszöbót, .Az is.kolá}ran
ptdig naponta egy óráig szabályszerű magaviseletet tanusit.

Pista édes-
anyja pedig ott-
hon nap-nap után
íigyeli a kísértet-
járást, mely sza-
kítotl a rógi rend-
del, a nappalt
válaszlotta elkár-
hoz<ttt földi sétái-
nak idejóüL

"fcgnatrl, ahogy
elharangozott, a
kamra felől szrr-
katlan sustorgást
és halk lomottt-
lást hallott. §lőbb
ügyet sem vetstt
rá, később látta
esak, hogy a pon-
tosan zátt ajtó
mögül rnicsoda
dolgok tűntek el a
polcokról. Irinom
bcfőttck, dió- és
mogyoróbé1.IJram
bocsá', talán egy
nflpon a sonkák-
nak is lába kól a
szellom nyomán.

(}lyan borzalrnasan kúltinós ez a kisértetjárás. Netn iit
zajt, ol1i halkan lomot.ol. mintha rnacska járna a fazekak
rnögaitt. Azóta, hogy a, tovalűnő gonoszt Gyenge Anna meg-
pillarrtalta, ktiszvélry van a tábába és fcrkhagyrn,aszagol
érez rnég az alu<lttejben is.

§zegény l]errdő nérri peclig mtig aludai senr tutl azóta.
Legalábú l}errdő Yincc urám lcnne már idehaza, rle, lévórr ő
iparosnrester, Selmecre nrent vásálba. Fiacská,jának perlig
dehrrgy nternc szólni, úgvis o13-an ijedős a lelkenr adta. §ze-
gény §yetrnek még a számtarrórán is úg_v mcgijcc!,lrrr. kiszólitia
7soiiáO Lanár úr, hr.rg_v még az eg_yszereg_vet is iisszezavarja,

A májszter uram az egészen rnás, már'foglail<ozásánál
íogva is igen lrátor errrber. lévén ő becsüieles t:siz.rnaí}ia.
l,ábszíjjal verné ki a karnrából a szellemárnl,al, r,agy tönr-
jónl füslölue. ayirgy szenteltvizet szórna a gonriszra", lra
iudrra róla. Igy Béndő nérre magában, sőt Gyelrge Annával
együtt is csak hallgatrrtt és reszketett, mint a nyár:faltvól,''" 

},tu rrrár azonbán egy kissé bátrabban érezte magát
Bsndönti a§§zonyom, mert, reggel clővetbe sárgakapcstls
imakiinyvét tis eiirnádkozott belőlc néhány szóp imádságof,
sŐL rrlyarrforma érzés szá,llotí ke.bclébe, hr:gy magával az
iirrlögök királyával is haj}andó lenne megbírkózni.

Ázouban'tlélfelé, amikrir a fözésst-l tdkéseiilt, nregint
lópések h,alk lcopparrását halirrtta a kamrához vezetö amlri-
tu,s kőkoclráin; Miut e]szárrt mártir, kgzébt fogl a a kttlcs-
csomót. és egy kézhel illő tésztanyujt-rifát lrt'lna alá kapva,
elinclirlI az eiátkozott éléskamra felé, a}itll, a.ránvtalan eriik
nórkőzóse n,errrsolcára megkeeelőclik,

A házbart
csend volf., róme*
sen átható izgal-
ma,s csentl, csupán
a tűzhtiyrln §et-
cegett :l rnalac-
Jltirtiölthöz öntőtl
tragl-más zsír !eve"

Benclőné asz-
§zonvoír istenfólö
asszonl-volt, nto§t
egl,edülvalóságá-

ban is' bátor és
mind,enre elszán-
tan állt a rs|to-
ttetes kiiztlclem
clőt,t," Gyenge
Anlra rrrár cgószerl
más cgl,óniség, {}

nem volt kimon-
dott spártai §ő,
lelkól. nem ókesi
tették a. hősi eró-
nyek virágai. Gyá_
ván rnegfutoLt a
tett színhelvérő},'Igaz, &z ul.cán
nrár csak befelé.
Ele csurryán }e-

w
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]rorholta magát, hogy- ís t*het egy istcnfélő csizmadiames*
l*lngF ilyen gyatra tere.mtry9li'u .rotgatOlr. }Gi.;;;-
T"tgtl: Pista pedig az egész kísértethistóiiiU-Ot ,um"mit sefir
t udott.

. .*:"iskol_a_padjában üI 1jó.{tá§, egy harrnadikos gim_názistához lllő módon, most e;ti airrűátia tanárait latirrtu,dományával. Nern tu.donr, műOen r"Üui*as*r, ridúbb i,Görcsódön lehetséges, csupán azert monaá en is.
.. 9h_, hányszor elnózte jó Bendő néní'Oraga fiacskáját,aki a ház végében álIó kamia mellett u io."a"i,ageben-iiáil

l:l:Tj.l másnapi.leckéket. Nem i. .Ó;iutie, a fiú micsodaret,tenete§ helynek közelében tanyázott. Anyja mugae.ur.á-ten nézte a kamra veszede]mes t'Ózersegeiln biflázó fiát. De,ncm tnerl neki szólni a jó asszony, csak remegve figyelte,nem tesz-e kárt benne a gonosz.

_ _. É: csodák-csodála, rieg csak rá sem hederített a rette*netes íalánk kísértet_

_ , _,_Mícso§a'bátorság, mondogatta ilyenkor magában Bendőmama, ez a gyerek az apjára ütött. Aztán sorsá"a nagyta aszorgalmas Bendő Pistat, hogy okosodjon a telt<em. olvangyönyörű is az a latin tudomá=ny" '' vlJ.lr

,. . 4, pagány. és lelki 0_0§_e$} és az elszántság keresztes-vitézt formált'Bbndő nénibó],-Szo.§Orca- Ü"a;it inageiú}l,if;a 
r _az!án elind,ultak, mente§ mint iásáOÚrtó K apisztrána törökök tábora feló. l

" " Mgs!9.pant a majszterné asszony, A kamraaJtó nyitva.
*]:rryl]U: jóI hallatizik. Itt van r Úram segits t"Á kí'sért;;uJra megJelent ma megint, Ez nem érzéki csálódás, ma móga lormáját is jól leheflá.tni. Á_télesret-i* m.satlí nenne,.de a macska illetlenül lator vóri-es'egy-;lg.assat a kamrá-ban termett.

^_.."1 ::]l1T, árnyékképe. most _megváltozott.: Átható cs€nd,azlan mlnt-ha-, pisszegést is hallott volna. §icc-sicc t Aeajtó máris halkan behrlzódott, , t t

" _ Bendő nénit a t:"$l3l m'ega}adt szó fojtogatta,utána valami lrosszankodásféle csitianOozta Úilái:;Öszerre csak íojtott nevetésben tört ki a termetes 
"rrro"v.i"e.** Pista l * kiáltott_ eqy nagyot, ; hoár; m;;Ödörgős de nem folytaíÜ, rn?;á t""*.tÖirnes}d;Ltoló könnyedsóggel lépett a Xamraba. 

-,r ---

^_ * 
-;.|irlu].jg vrg}. az fiacskám t-- s már ís fogta a füléta2 o ataga cliákocslr-ájának, ki oly szorgalmasin keresieországos vásárkor a kamra kulcsát. * rriiíiugyek veled tejó madár ? * De most a kelecsényi rri-ierOrá tam.aalta-

|.9r _át éktelen csilingelóssel behallátszoti egy vasaros sze-kér hangja.
Megjött Pista édesapja, ki foglalkozásánál fogva rette-netes látor ember, lóvén ő becsüíetes csizmadia,"lan*iii"r

veri ki a kamrából a gonosz szellem árnyát, pnnyí bir;;y;;.
Z. §zalay Pál.

l

l-
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'aof,IsvE'Z§rŐI§.NEI§.
. lii$ps téli estéken vagy latyakos eső i,

ed z ett eb- ü'c iö iil ör, i i irr * i s !r eh í? ó dn 
"k " " 

Ít:jr'fb f 
u 

í*hTfrm o ntl ani őrs i s ark uk b a, s t e l i ítiá,oi-] ii rajá t ö-i"aBi . Tái üi']
i!'$li.i§ffiif itli"ffi ,lió,;;tk";őíd,ikég.Éi,,;yá;""

dí,,.|if bi"i.:ujy}"őL,*yÖ!f1 jJfusr-ue|o|a.o!á!(lehet

ffirjf $d§f,s3T5iútii':i,8it§M't:í;'##}:
iirffi T4tli{fi:it'iil§hl;f*iri$;;,it,{##;l

+-y/üil/ 
/ilffiffit

ryJíJlilTöihfi,üll§T,l:f,l?il'i"i,':''f,BlfjíXt P,l \! ttP 9 ::T;{q15il,iryjffi*i

iffix$:t§ili-l*, §'ry;Hfi-*;#t§ffi *íu*á,ff-,,i,;fifilb-k*#ffi"hónaPmutató" vastag#gánál. TÍa-nagyoi;p, kty"á"í röii öii;;-á,hdtiriríá", 
"ilri_atsó 

vé§et újra átbujtatjuk abenne,hakeskenv, akktórfiernti'.tut.,,{".s;id.iái';;?a§"i;: l1]"hra" jelzeLt 
_nyí|áson, 3 kis igazítás után előá'l a l_ik

:::,T'$"l1;*r?Í*i";rfi,li,,,"* ;;;;;.;;;;_;;.;;;;_ fll'.;.,u^r" 
fonoti" n-yár.ürraőgvúitrl,ités_öii1 ,5.et neg{;:._

#§l*}"*í#i:i;,il1t'"r#fr:;*T#;;t.'"[i#till..;it [",i'#i,'H-",if,3,"}H§i*il1,.Y;rl;*lt;;'aqfl#i,-;?i*

_ Azt, remélenr, észrevettétek,_hggy ez,a naptár csak kéi,
í9lo^s,o ]r_asználhaió. 1. Ha tuaóa nihyudik" van, de nem
:"qgfl,, .rnrlJ"el napra esik, az örökúaptár megmutatia-z. tra Kl\rancsl vagv a vasárnapi_únnepelire (mikoi meheÍszkirándrrlni ?) rövítt to_logatásÖ_kkar átar 

-egy 
evie 

-;i8le
ki_ trrdod siámitani. peisze, ni á t 

""áO 

-frá"ŰÓÚ"iÖ"iÖ

P. őlsi zászlóíartó },

' Faragott cserkészbot. Csírcsán termó_
szetesen a kifaragott őrsi áIlat. Alatta lehet-
n*k szókely faragási minták is, Esetleg bele-
vóshetjük a tratba rovásírással az őrs nevét
is. §őt a negtett kirándulásokat rovásokkal'
is jeli.ilhetjiik a brrton. Ügyeljünk a követ-
kezőkre: 1" Áz őrsi áltat stitizált, egyszerű,
sítctt, ,,totem§zerű'' Iegyerr. 2. A izékely
xdntákat ne fessük ki, cserkószboton nem jól
,,fest". 3. Lehetőleg friss vágrisrl botot farag-
junk ki. Á rógineJr a kérge kiinnyen tereport
és lehámtik.

,)

r- _, ".ifi]* ----,,*
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Guynemerjét vagy az angolok Hawkeriét nemcsak saiát ha-
zájuktran, de még nálun[< is a leEtőb6 iskolás everáek is-
meri. _addi8__Kiss l_ózsef, Gráser, Fljes, nemes Máier, Háry,
Makláry, Ujváry, [Idvardy, Kaszalá, Risztics, He{ty és még
sokak nevei a feledés homályába merülnek el.

A háború alatt a*repülőgépek a maiakhoz képest még
kezdetlegesek voltak. Ezekkel a'gépekket az olasz iront hál
rom-négyezerméteres hegyei fölótf repülni és ott sokszor
negyvenfrrkos hidegben még légiharcokat is vívni, a mai
szemme] nézve, valóban istenkísértés volt. Ezeknél a repülé-
seknél telrát elsősorban az ember számitott. Ide valóban rtgy-
nevezett egészember kellett, mivel mindazokat a hiányoliát,
amiket ma már a tájékozódás, a látás és helymeghatárazás
terén a műszerek tökéietesen pótolnak, akkor még a pilótá-
nak fizikai adottságával és ösztönszerü megórzéseivel kellett
pótolnia. Akkor az cmber repült a géppel, ma már a gép
repül az emberrel. És ezt a körülményt mindig figyelembé
kell venniink, mert csak rlg,y tudiuk igazán értéketni azlkat

kiss József, a legneme§ebb lellríí háborús pílóta
Vitéz §ok§ay Antal ,,Irgy repiilőtiszt háhorús élmónyei" cimű köüyvóből.

A Magyar Lé-
giforgalmi Rész-
vénytársaságnak
egyik legújabb
Junkers-tlprlsú
utasszállító gépét
keresztelték el a
közelmultban kiss
József névre.
Hogy ki volt Kiss
József, azt sajnos,
csak igen kevesen
tudják, mert há-
borrls repülőink_
ről mé8 mindig
nem jelent meg
olyan egyetemes
össeefoglaló mun-
ka, amely már a
külföld majdnem
minden volt had-
viselő államában
napvilágot 1átott,
Szomorúan á]lapí-m §zomorúan állapí-

tom meg. hogy nríg a németek Richthofeniét, a franr:iák
Guynemerjét vagy az angolok Hawkeriét ne-mcsak saiát ha-

az emberfeletti nagy teljesítménveket, amiket a világháború-
Fo" uí ellenséges repüIések alkalmával a repülők i levegő-
ben véghezvittek,

_._.,A vilá6háborúban a legnagyobb és legintenzívebb re-
pülőüzem a nyugati fronton voii. Érthető, inert itt a nasy
s gazdag iparállamok harcoltak, amelyeknél a repűlősé"p-
gyártás is sokkal nagyobb arányú volt. mint példáuí 

"" 
Ör"-

tlák-M_agyar Monarciában, vagy Olasz- ós Öroszországban.A mi frontszakaszainkon tehái'a légiharcok srrhascm 31töt-
tek olyan tömeges nagy arányokat. -mint ott. ahol az e§ye-
süIt,angol, f_rancia és amerikai hadseregek állottak .r.riÉ."
a németekkel.

. Repűlőink az összes frontokon a háború elejétől kezdve
aránylag. könnyüs_zer_rel tartották a iégi fölényt.- t9l7 végé-
vel azonban a déli fronton angol és á francia légierők ia-
gyobb tömegekben jelentek még. A sokkal jobb'minőségü
és nagyobb számú gépek és főképpen a kitűnó angol pilótá.'k,
repülőink elszánt harckészségét-nagy erőpróbári teiték. Á
magyar repülők azonban ezekben á harcokban a vakmerő
bravúroknak, a vitézségnek és a bátorsásnak olyan tanuic-
leit szolgáltatták, amik a nyugati front*ádáz kiizdelmelúőt
kiemelkedő világhírü repűlőhosök teIjesítményeivel biirmi-
kor e5y sorban émlíthetők . . .

A magyar repülők között Kiss József tiszthelycttes volt
az, akt nemcsak ebben az időben, de már jóval előbb ki-
emelkedett a többiek közül. Az osztrákok közótt Brumovszky
század,os. Link_e és Fiala főhadnagyok. továbbá Árrighi tiszÉ
helyettes rnindelr_esetr_e számszerűieg több légigyőielernmel
birtak, mint ő, Kiss József. azonbair a légigy3áemnek aet
az egész vil{gon egyedülálló, különle5es ftrrmáját kultiválta,
ami őt a többi légigyőzelemmel bíróli fölé emd}i.

Kiss József a vadászrepülés legmagasabb iskoláját te-
remtette meg, mert ő az igazí légigyózelmet nem az ellensé-
§eq 8ép könyörtelen szótlövésében látta, hanem abban, hogy
a levegőben hatalmába kerített gépet a bentülővel együtt
épen és sértetlenül htlzza |e a repülőtér,re, Kiss e téren're-
kordot állított fel, mert sem nálunk, sem az ellenségnél nenr
volt olyan repülő, aki épen és sértetlenül annyi 6épet ho-
zott volna le, mint ő. Módszere abban állott, hogy az ellen-
séges gépet hátulról lepte meg, maid folytonos fószfor-lövé-
sekkel körüllőtte s időkőaönként lecsapott a gépre, Rendsze-
rint mindig sikerült kényszeríteni az ellenséges pilótát arra.
hogy saját repülőterünkön szálljon le. lgen ügyes angol re-
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piil_ók *.p tudtak tóIe megszökni, mert bármilycn vakmcr6
alakzatokat csináltak, sok[al jobb gépeikkel, kú *ind;;
m_ozdulatqkat követte és a figyÖÚezt3iái;;ilr-i-ö;ir;k;; É
ad14 a gép mellé. Foszforlői,éseinek füstcsíkiai ii"""[""
való,lág§al körülfogták az ellenséges gépet, ai addig rug-
Tap,alóqg 8_é! egyszerre mint kezes bárány engedelmeikedik
és Kiss által kísérve, saját repülőterületiiákön"száll le.

Végtelen nagylelkúség éi rendkívül kifínomodott ma-
gasztos emberi lélek kell dhhoz, hogy valaki így gondolkoz-
z,o4 az egész világot elborító vérözÖirben, ami[Ór"mindenütt
csak a szemet_szemért és fogat-fosért ielszó iária. Kiss Ió-
zsefet bátran meretn odaállí[ani a"leghatalmásudb .r.-".Í.k
világhírrl repülőiősei mellé, mert ha" ő csak sépek ielövÉ-
sére .pályázik, légigyőzelmeinek száma biztori inégcgyszer
annyi lehetett volna, mint amennyi volt.
_ Talán a_z egész_világon nincs még egy vadászrepülő, aki
összes legyözött ellenstges sépeinék 

.-felét 
a berittilőklcel

együtt fpe_n é.9 sértetlenüi- hoztá volna le. Kiss József tizen-
kilenc.légigyőzelméből kilenc gepet győzőtt í§y le. Hogy
mennyire ambic_ionálta _a győzelemnek-'ezt a fo"imáját, mi:
tatja az a körülmény, hoái igen sokszor szándékoian nem
használta ki az úgynevezett ,,közönséges győzelmi lehetósé-
geket" - ahogy ó nevezte a gép egyszerú lelövését _ csak
azétt, - mert a gép nem volt olyan helvzetben. hoEv azt
lelövés nélkül legyőihette volna. többszöi kérdezted'tóle,
hogy miért nem tesz ő is úgy a légiharcokban, mint a többi
va.dászrepülók - elvégre háiorú ian és az ellenség sem ki-
mél }ennünket, - de-ő csak halkan jegyezte *.g:u követ-
kezőket: ,,Én életemben mindig a széöet"i n.*"..i kerestem
$ *És eddig mindig sikerült áegtalálnom. Á háborúban az
élet-halálharcnak is vannak szép és nemes oldalai. A borzal-
mas légiharcb.aq_is ezt keresteá és űáris sikeriilt megtalái-
no,m. Bár ne kellene ezt a seomorrl mesterséget csináÜi, de
a hazáért mindenkor mindenre késa vagyok."

§zek a szavak tőbbet mondanak mindennél. Kiss József
nemcsak vallotta ezt az elvet, hanem ísy is cselekedeti! Az
98é.sz világot elborító vérözönbííl szintÖ-kimagaslóan emel-
kedik ki ennek az egyszerű altisztnek kristálytiízia emberies-
sége.,Pilótatársai és az egyszetű mótorszereiők sokszor hall-
gatták áhítattal és ragyo§b szemmel megingathatatlan győ^

zelmi hittól íu.sa.19 szavait. Igazi magyar volt, mert csat
98} T?gyal lehct ilyT_! EgyénTsé5e u iiugyu. ilil;.-;;;:testesült példaképe,'aki nűcsat ""ettr* iíriu;;;;űÉ' 3.
1z,,egész,v ilőgnak eszményképéüt állítható odi' A rettenihi-,*!l:1, bátor§átnak, az iga1i lovagias magyar katonának
::.i5l., a*lben a turáni.magyar faj féIelriretes ereje ösz-
sze§, harco§,erényeivel együtt testesüli meg. A halálí mep-Yeto.ba.tor§á8_rlak, a győzelemben önmagát legyőzni tu§Ónagylel_ki győzőnek á- példaképe Kir. 

-Jó?r"f, 
u[i'".t--t*t.;i

csak hósi époszokban lÖhetnc ireg*netJtni.
Talán _egy qrérhetetlen erejü modern Promethcuszhoz

lehetne öt hasonlítani; akinek az ósöktől való siqászi harciszellemét nemes n"qyielkűsége é. *uglu. t.Ú§iá*Ö"'ijr:
tották leIáncolva.

.. I.su_ri arisztokratikus mestere a légiharcoknak, akinéI anövekvlí .eredmények nem elbizakodoi*ásot e. 8irtiiire""t.hanem állandóan fokozódó szerénységeT eredménvezriei.Minden Jégiharcában bátorságán;É--'á 
""tr"..-aJe-eiÜnagyvonalú§ága,bontakozik ki. A hadvezetőségnek rÖks"o,

valóság_os_ fejtörést okozott, hogy milyen kitüntÖtést is adia-nak nekr! L)sszesen körülbelül tizenöt vitézségi érme vólt.
Hároms"zor kapta..meg ?? aí.?ny_ vitézségi ér*;r, ;égyr";;-;
nagyezüstöt., 

. 
öts.zör a kisezüstöt és néÉányszo. u "Úo"roi.

_ P|etryódja igen egyszerű. Mindennap 
-este 

kilenc óra-kor feküdt l_e,, hogy reggel fét ötkor startÖlhasson. Az alko-
h.9ltól és a dohányzástól tartózkodott és valósápos sportszerűéletet élt minden tekinietben. Többször irecffuveltem_
hogyha véletlenűl csak egész t;s *."nf;.?gt ;ik;Ú;iÍ-is Ö-gyasztott, akkor aznap már nem, szívesen ilant rtt. e.Úaúr,
parancsnokságotnál tóbb_ izben megkínál tá k f;nornaÉt, i;;l;k :

Iu|._ es llyenkor már ieg,velmezettsége frllytán sem utasít-hatta el azt, _ de azort a naponl ha nem volt íeltétliniil
szükséges_, nem űtt gépbe. Nusy t uia..ui 

"ott 
.á Richih;f€;

nek, a_v_ilághírú német repülőnek akkor megjelent ,,Der rote
Kampfflieger" cíntű füzeie, amelyet én k8Ícsönöziil ;;ki
elolvasásra és sok helyen meg is' magyaráztarn neki azt a
szöveset, pmit nem értitt meg.hi.ttlr.?á"-.nb; ;-aü;Jéb.;
igazolta, hogy a nagy repülőteljesítményeket csak a legszi-

. g9rúbb sportszerű életmóddaí és föképpen az alkoholtól ialóteljes tartózkodással tudja keresztülviirni.

Leu éI & háboríí§ KínóbóI
Lapank riulkatdr-

sa, Ki,rschner Antal,
iezsuitaháüértő ked-
1:e8 bardcsongi, és
uiétli jókítldnságok-
kal keresett fel. ,,ts"
ten dldtísát az ujél;-
?e minden 7rla.guar
cserk.észnek" irja. lt.í-
nai néujegge .,euró-
pai;' oldaldra.

Leoeléből ttéltd.ng
részl,etet közlíink.

,,Köruton toltam,
a Szahii T'tirsa sd.g1
rendfőitökének he-
ly e tte s éo el Líu-Choln -
ban, rnikor a, rórost
japdn repülők bom-
tldzná kezdtélt. A le-
zuh,anó bom,hdk ret-
ten ete s kd,r ok a t oltl>z -tak" Egész lsdros-

r é s z ek et, pu s zlítolt ak
el a, bombdk. részben
a bombáztLs tttd.n,

kel,etkezett tílzaész.
.Ren,g ete g ernbed, a.s z(r
§zona, ggerek halt
megj Ta.O|J lttt nuo-,morék. Az élelm.i-
szerek ára, olgun
rul,gtl§1 llnuu cank a,

ga,zdagok _fi,zeth,eti.lt rneg. A szegérly né7l rettenete* btség-nek uon kit,éae ..,
. A iapd.noh n ,megsztillott kinai lartorruinuokban, mlr,-

tiltot.ttlk a_ cse rk.iszeguevruho. t,ispli.sét és a. kinui korÁiliaaltal köl?lezően előít,l. ,,cserklsztnnt,' is törölték nz í,sktlltii,tantdrgyak közül.
. A"Magyar Cserkészt, csoiltí,l,atos m,ódon a hú,boru .úa-(|ar& Is rn,cgkü ronl .

szer ettem a alna az eu charis ztiku s k angr e s szusr a, h,ara,-,m.en.ni de,m,ast, ezekben az élrlneszélucs nei,éa i,aalcben iááhagylt,atorrt cl hílleirn.e.t! n. ..
$ _Magyar Cserhész s_ze,retetttll és úmdd,*tigtts lel,ekkelgon.dnl. Iste.,n ,orszdgdért éIete aesréltsezteté*e Űel|ett har-

c{)I., cserhésztestué.rétc s *éri rd és m,unkrlidra Itten ú.W.ú,sát..
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Á 1e gmoderne btl, .le xsyOrsabb
*r legdivatosabb közlekedési
eszköz a repiilö,{ép" Az állanok
,léci postáiu,k 16szér§ legtiibb
+setberr külön repüiöposta bély*-
*et adnak ki,

Tcrmészetesett a íervez(imúvé-
sz.ek ,ne*lcsak repülő§épet, lég-
ltajrjt. hanem nrá,s a repüléssel
kapcsolatba ,h,ozlrató tómát is
iclbaszlálnak.

A pclstagalarnbr:t, a sasl, sok-
.szrrr taliljirk a bdlyege,kgn" Pl.
Chilc bélyegti.rr a Condrrr k*se-
lyíit, Va,nnak r:nnél eredEtibtt
.á,trrázolá.sok is. Példllul Uru§uay
repüliibéiyegén a Ceiltauí. a rní}-
gyar bóly,ggekell az lcaru§, it
*öröí. mithológi* elsó rcpii}ö

cfithert, szárnyns iillrlgömb az
flgye siilt Ane rikili Állanlo.k tló-
lyegón, yngy repülő &lerkrir
{ost* Ric* bé!yc,{*n.

Az elsö, iq;lai lÉjii postaí szál_
.l.ít{ts, a pOro§z-ií;r,n,cia,lrábr;rú
:rlatt Párizs 05tl,(jmiltúI l§7l_hen
volt. A2 ostrc,lnlott Iiáriztl a küi-
vilásg§l hallilnok felcrcsztéséve1
közl9k{rdett.

Az ostrorrr alatt l*velr:ket ís
külö*Jeges v4kony tiapírO§ra
n}.omc}tt ujsílgOk!,t jutartak iKy
ki a városbí:l az oslrtlmlott*k.

ügyanilyel niódon kijzlek{rdctt
a vilii*irál:orír atrati balloirr;k ér
rgpülór.ópel{ sr:gólyével 19t4ll§-
berr * körülzltí1 Przeíny§1,

A r*ttrlszeres iégi pusia a há-
tlorr'i után inclult ;*eg, § ll.tpjaink-
ban nrár ott tartunk, hogy lil hal-
landi {s an§í]l pü§ták ntitlden
naí{y tivalságra sző|ó l*veltt
{pl. lrrrlia--Anrlia} mindcrr íelár
n{lkii1 iéxi útrrrr szá1.1ítanak.

f;liiseör u léghajílkkal frrsunk
íoglalk*z!!i. Á,r,ilíc elsö hélver*,

ahrrl eeyáltalán lé§htj{i vaxy r*-
pül{igép látható, Japán i87ó-han
kiadott 8 },cn-cs trólye§e, fie_
lycn a díszíló§ek közt e§y [és-
lrajíl látható s ezzel fit,essze fie§-
eiőzir. lársail.

l-éshajót azótir haszníi,nak bé-
}yegen ábrázoiásként, amióta lr
rendszeres közlekedés mq§indult
a zeppelin léshajókkal f,urópa és
Anrerika közt.

'I'0rmészttescn Nérnetrrrszác-
ba,n taiálkozurrk e}sijsorban Zep-
pclinnel, a viláskiirüli repü]ése
alkalrn.ával kiadírsrn lkerült bé-
Iyegen.

Nagyn* srllr lirsz,ág, illlúva it
Zeppelin ellíltr}írat*tl, :rdiItt \i
cntruk *ntir,kóri, bdl.yegu\ci. i*r
ülasz", {iiiri!gorsz,j.§, több*,k ki'zt
Jllaxyarrltszír§ is. §etn11tatL|11h
ilt,ti, hélr"e*ckct, í)r(r\ztJrs7i't(.
Ainerikai t]gyusúlt iilia,rntlk és
Lioch tenst9inb11l,

A iéxhajilk tiirlérrelrrti vo;rai_
kozásaira kiidrve, azok úttörői-
ról koll tnege.ln!óktznün.k.

Mit!iin l783-ban, Molt§oliier-
tcstvérek § léggtimlrtit íeiiniál-
tík, s töbtt kisérletet tettok §i-
ireresert elsíj uiaskélttr pilátre dij
ltosicr iiatal tre nrgs jelerrtke-
zclt" (\ vo}t ar elsi! *rn!rer, aki
,"repii!t". A ?6 nrétct, rrlagls, 15
rndter szdl.s légsthrlb, mel}, lra-
pirttshdll hószüli, kívül viiszolnai
horítva, s nre'lyben {J,l{Fot()t éI
tcdves szirjmát ó§ették r íg1, 1
mcle§ |e vtgii segítségéve} erilel-
herl*tt a m*sasba, l7§,} nOveín-
ber 21-ó* íették az clső felszjrilri
kisórl*tt:t. lllrnek crnlókóre adta
ki ir frarteiir í,o§ta 1/ *ll.űbi hÉ-

í}* ltosier nencsak Ei,lii léci
utas, ,}ianem * léghajúzir tlső
ltalottja is volt, m*rt nriilror lt]7.5-
ben a La-Mangh* csatornát á{
*kilrta rcpüllri, a t§il§crb{j ilu'llírr!l
és életdi ve§utette.

Ugyrrncsak l78j dccem.ber e !-
s*}Ón szirl}rlit iel az *lsö &l{tt g,i.t-
zal tiilii'tt 1Éghají: l! ,,Clrarlöre''.

yll charlier írarrcia iir_ikrrs
f eltatá,ló 6,pített§, .s lnár strkkai
tökéletesebb volt. Á §írzzr{l töi.
tiitt léghajírt irílílval bulította
lle. í3jzt*nsá§i szelopet alkalna-
;"oit. ho§y a xáz rlá§}, kiterjü-
désg **ct§n a lé.ggönrbiit sz,ól tr:
vo§se , § rj al,kalrrr*ztai e!ósz,ór
t iiondolát, Tehít majdnem tllyau
lés*lají)t építctt, rnini .tjapjnink-
hatt i. léi{lrsi(i-r c rsent ck aJk;rl.
nuiu:ll itlrzttiilnirk. Léglrejrjjúnlk
képéi e$y l!32-ben megj{:ler-}t
L*tl+rszási bélye§en ,§utat-
juk be.

l"liáta liris.sz.ú idcis ,las,s,arfl igj-
lőttiili a Iós,haj,flzás. Két iránybarr
iörtéllt icj{l'idés, Vr;itak, a:kik *
m9rev rendszer hivt:i voltrlk,
nril1 Zelrliclin gróf, mástlh a ntlnt
tttlrcv lr:ndsaer rr!e'lijlt kardos-
kodiak,

,rr u!(ib,bil,iak {rrlilrr §antr:,s 1}u-
,no,nt, eiay girztlag é:; tn*rósz
lrlaziliai enlber vo!l, aki
l9u6-bin .rnaga lrészítttlc §s-
sömhjé.t, meiybe eg5. 4 l*nger*l
móttlrt építelt, $rciakerü]li" ?ít *s
{ól psre rrlatt liz tilii:i-1l;rlrytit
ós t"r.í:\ elnyurtc l)tulscIt
i{)l.}.{}{,l{} ira,nkos dijít. l]nncl, t1.1*
.ókriri rtltlr ki a lrrrziii l: l!l]\l l
az utliltbi bélyr:*tt.

A ióxltajrik igazi hó.sr: Zeppeiin
gró.f vrllt. ('} ir l90o-biili kez.
elettg rnela *lsíj }óxhajtij:irrak élli-
íésói, me11, l3* nriter hosszli
voll ós kdt vége csúcsbirn vé[.
zí;diilt. Áld,J7at,lkat nurrr kiméli:
az e i;íi Zeppe!in építí-se .{tl0.00ü

lréke,kuro:r;iba ke riilt. A}ább l;ii-
jnk a na§y ie]taiírló arckópót t
íl.ém*i pl)sia esv repiilijbi!y*s{n
]lóglt{ jili:l..,a 1,

ö tlizonyilotta irc. htl§y leh*i
rnrjtorokal a iécrömbgá; közeló-
hen is h:rsználni, ami, §ajno§, kó-
siibbcn srlk katasztrilfát okoztrtt.

A Zepclin*k a vilírgb;ih{Jrú
rrlatt rclrtlkívüt aagy tcl.icsítrné-
nyeket végcztek s a viiághálrorú
xlátt is tov'itb iart(}tt feiliidó-

$ük. Rendszer*s lé§,ijáratok§,i,bonvolítottak l* §nrópa Ss f}*i,
Amtrika, és kósöhb Errr,ipa é*
f^szak-Atrtcrikr köz(itt. Ál,ihnt
bélr.eqefi láthatjuk a?. L" Z"
l29_et repülés közbell .rz Atlaqri,
ticeán íelstt, a ké.söbbi llindex*
t,ilr§Oi, rnely idén Ameri,ká.bax
rrrbtranás követkcztében eIprrsl"
tult,

A flimdentlarg első itjárl §8
tltá§t f§ 200,{i0t} postai {rüldc-
rndttyt szállíialt. ebhíii láthat-
jtth. hti_{y szállítókétlessége srtír-
ka} tta§vo]'llr, íriint a r*pü'lri-
gépeké s re méliiik, ht.igy &,/;

itlcixlcncseIt mc}.as7.íinttlett jlirlt.
toka,t liz új, lreliumgázzal töltiit{
Zepelinck a jövö évbcn írjra fgl-
vesz-i,k s iov;ibb,ra is verse;nyrlz-
nek a repülögépek,ke!" Vajj*n ki
viszi el xyijze]rni pálm:!tl)

A hál,rorri alatt a franciák, trla_
szok is ópítettek íélrnerev kata-
nai léghajílkat. llyenek voltak *
világhírború elrjtt és e}att ,r!|
oszlrák-magyar hads*r*g**l is
irlka!,mazásbttt, az ú§yn*v*;{ctt
Pa rs i f a'1_1óg h a,i tik.

Az rrlaszok is hasz*áltak iiyr-
ncke! a vilriglráborúbarr, f§y
ilye,n f óltnere.i, ióghajilt látunk ;l
i}eilluiaaott bélytgeu, a,Hgellr:r-
rító iitexek ;igyútiizób9$.

[1*tlr,lrl !|Jll jl .lititr!t;ii íl
atnr:rikaiak éllítrtrci Zctlpcli*,
rendszt:rü iegi:ajílkat, riE ez*,&
mirt.d el|rusztu]tak.

19.]1-bcll a {.]:,ai Zetrpeiirr i*g-
ltajri .qi cr;i]!,rrrki l|tal i\ lTllí
tett.9lc:l alkaiornmirl adtir ki a;
trro!, Posta } belnul&tOil bély*-,let. ltteil,a lé}ahajlit ar, ésyak-
.ar\i rlJúkcl. iöíöti ntrtl;riilr,

Újablrarr ;i l*g}rajrikirl sl!l;!"
ttlszíérarepiiIó-sekre használják.
az clsil .kisírlctgket })iccard vd"
gezi* 1931i 1S32-Lren s rlapjaink-
ban Arn*rikábail kisórlctOzik, A
btlgir prrsta adoit ki clső kísjr-
l*tci glttldkért eg}* bó?vf,§r:.]rl,
l}tr,,l bri!rlnjiri !riiirrlt!uk, .

'1,.r.ct.
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Ugygffcgái( egy ilyen oro§z ki.
sérlei történt l933-ban. akik a
bélycgen' látható,}égsfonbbet
19.00B índter rrnagasságoi é,rte*
e l s 2000 méterret túlialadt.lk
Piccard proi€§§zor rekordját.

ffilffi§ffi;,
'{]ffi§:li:i+.l
rS'§..H,tr*asi

Még szebb eredményt €rtek
e.l az orosz Ussykin, Wassenkrr
és Feddosenko sztratoszjóra.
repülök, akik 193.1_ben 22.0ü0
méler magassásig emelkedtek
,,Sirius" nevú léshaió}ukon, de
kísérletük mindhárrnuk életébe
kerüll fnalékükre kiadott sorból
egy bélyeget bemltatunk.

W

Peúíl Csek mint lehetós$et cq§ram, még neln i§
trrdom biztosan...

ápa; Miből van hát még jelesed?
PCíi; Énekből..,
Anya: Látod, Apu, mógis csa,k javíüoit v*lamiből,

eddig ,mindig 3_a volt énekbőt ., .

Apa: Hát oz hogy lehot?
Peúi; Tr}dod, rlj tanárunk van, fiatal tanár. ..
A,pa: .. . ,ás nem ism,eri fénye* tehetxógedet.. . Monttd,

van-e valakirtek kettese rónekb{il?
?etí, (bizanytalanul): Azt triszem, aknd olyan is... Do

Yan pár jÓ,m is, ,,
Ápa (kórülnóz): Hol va.n & segédtanfelügyelő?
Peíí (hirteten ní}gy hévvel rnagya.ráz, mert e §egéd-

tanfelügyetlő alatt nádpálm órtendő): ... jóm van vallás-
ból és gépírásból. , .

A7la: H'isz'az nem is kötelező üárgy.
Peti: ,.. és gyorsirástml ...
Ápa: És szépírásbr'll nem?
?e.ti (aem rneri bevallani lrogy ez már nem tárgy a

IY. oszüályban): Nem is gmlék"szem potttosan a kibbire. " .Ápo; Mu,tasd, badd olvasom el . .,
Peíi (ijedten): ... i... i,.. i-geu.."
Apa (keresi a "szemüveget, ami a tányórja mellett

van): Hová tettem ezt a ron§y szemüveget?
Anua (menteni igyekszill, a trelyze{et); §iztosan ott-

ha.gytad a hivatalban .. .

Peti: Majd ón felolvasom. . .
Ápa (minderr z§ebót végigkutatva): I{alljuk adctig is.,,
Peti,: H\égséges rnagyarból ., .

ápa., 'lb akasztóJavir&g, az rrl.ég jó volt tavaly.. ,
Paí,i,, Ápu, azóta, egy ,évvel idősebb,ek lettünk.
Ápa: I!íegállj, gazember, majd adok én neked euért

a filozofálásért. . ,

Pcíí (lraúarva): Elég,séges még íötdrajzttól, ternrészei-
raJzból ús rajzból...

Ápa., Van-e m6g töbtl hár:mas?
Peíi., Igen, irásbeli dolgozat külalakja.
Ápa: És?
peír]; Még ketiő egyniás mellett: a mulasztott órák

§uárna, §.
A,pa: Ezért a, szemtele.n*€gért külön szá.molunk, De rrni

van a latin ás számtannal?
Peti: I... ltát az is elégsóges... hadd nózem..,

igerl, de... nem káprázik a szemem? Ya}ami csilla.got ix
látok uiána.

A,pa: Látsz ,te ,rnóg többet is rmíngy/rrt, haszontirlarr,
naplopÓ, betyár. . .

Petí: De Apu . ..
Ápo (ujjain számlálva): 1.]s ni v&n & német nyelv-

ből?
Pe.tí,: "Ltt rnár igazán ber.j van. . . Kótszer feleltem ket-

fesre, de írgyl,átszik, tévgdésből összeadta a üarrár úr: é*
négyest horott ki bolőltl, Hogy ezt ósrre sg vettom eiídig...

Ápa,, Na rnajd észr:eveszed mingyárt. ll{ars be a do!
gopószobámba. §íost ellragyocl *z aszta-}t, tortát narn esnik
az olyan fickó, aki clégtelerrt kap"

?eti (levertetr távozik, pcdig még c§§k ttrauttlil le§z
igazán leaert.) , Boross rsítlÉn,

A fétévi biuonyítrr áoy
Csalórti ielenet 

J
Személgek: Ápa, Any,a, Ócsi, Peti,

, Színhely: az e,bédlő, Idő: íé}óvi bizonyítványkiosztá.s
után.

. Az aszi,al terítve, csak Ápa érkezésót várják. Végre
szól a csengő.

Ápa: Szervu,sztokl
öcsi, Peti.: Kezit csókolom!
Anya: Szervu§z Apu, de- soká jössz!
ápa: §ok a dolog ilyenkor a hivatalban. (Yeti le a

kabátját.)
Peúi (odaugrik ó,s lesegíti.)
Apa: $i van vel,ed? Feltii,nó udvarias vagy!
Peti: ó, semrni, semmi . . .
Apa (megy kezet mosni, de egész idő alatt csodálko-

zik.,a ,szokatlan jelerrségen. Ilon báhazza s leve§t, meg i§
s§zik, amikor Apa hirtelen íelkíált): M€€van! Kitaláltáml

án?a; Na m{t? Cs.ak nerrn egy új Arelrimedesz-tételt?
ápa., 31-ike van!
Petí (behűzaa a nyakáü).' Anyu: No és? Megesett ez a csoda már mriskor is!
Apa: De január }1.
Ánya; Hogy telik az idő . ..
Ápa (rnindig nagyobb meggyóződéssel): De ilyenkor

biztlttyítványt is nszt,anak, nemde Peti?
Petí (mint" fent): De igen, Nagyszerü memóriá.d van,

Ápu!
Apu: S hol a bizonyítvány? Miért rrem mutattad meg?
Peíi; Ákarta,rn én kértek szépen, de . .,
Apa: Mi az,, ,t agy akartam? Mint a tisztelendó kocsisa

&rra a kérdésre, lrogy: Megvakarüad a lovakat, János?
Azt felelte; Ákartam, urárn, aka,rüam . ..

Peúi (magá,ban); }1ű, ba Ápa ezt az őskori viccet el-
sütotte, baj van... (Hangosan): de nem akaríalak el$rt
előtt . . .

Apa (gyanűsan): Olyan mssz talán?
Patí.: Ar;L nem mondhatni, sőt ". . a körül,ményekhez

képost,.. meglehetősen jó,". Esy-hé{, elógséges ugyan be-
csútszolt . , .

. A_pa: Ne kertelj. nagyon jól iudod, ,hogy én ímáT §zín-
olégsógesset is megelégsiórn, ,de iüt * aat tiilzem, baj van...

Petí.: Yan néhány jelesern is például . ",
Ápa (krkbeváe): ... páldául tornából.
Peti: H'ilL igerr, abból is, . .

Ápa., M,q§ rnagaviseletbőt...
. Petí: Igraead van, Ápu, köztudomású, lrogy jó rnaga-

ti"seletű vagyok, óppen ezért a magavi"selet jógyem: jó ...
Ápa., Csibész, ltlsz akkor az §grn e§ye§!
Ánua: D§ Apu, ha jó, az csak nerrn leh$t rossz!
Pcüí (hálásan néz Anyura,): Különlren senn leiret pél-

dás az olyan fiú visele{i jegye, akinek csillagos hr{rmasa
van v*lamiből. (§kkor veszi észre, trogy elszólta magát.)

Ápa (felkapja a felét); Miiii? Szóvat csilla,g,O§od i§
van?
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illárcius ls-i opeíal dl§zelőadá§t az idén
i,s m,eg,rendez,i a Cserkészszövefsfu. a nroz*
gaíom fóvédnö,}re, nagybányai vitéz tlorthy
]!li,klós kor,mányzó ítt főmóltósága ti§zt§,le-
tére. tlemutatásra kerüli: l. Liszt:,,Pesíi
tarnevá1." 2. ilubay: ,,Csárdajelenet," 3.
Kodály:,,Szókelyfonó""

A központ logadóórál. í), Papp Arital _or-
rzágols elniik: hétfőlt d. u. í*6-ig, -- t]ry
f;,mirl orsz. ügvv. el,rrők: hétfőtt, pénteken
tl. u. 5-7-is, *- vitéz i'aragó iEde arsv"
vezetőtiszl: sze,rdán %5--7-ig- -- Klei,n-
cisel Miklós ,h. tlrsz. vezetíiliszll sztrdán
íj-*?-ií. *-- Ktilozsváry Bóla h" orsz. vezető-
tiszt: hétf(ilr 6-*7-ig, szerdán 5...7-iil, D.érF
teke,n 4,--7-ic. --- Herm;,nn Jántls dr, orsz,
iirggOser,kész ve,zctőtiszt: .szerdán }-.7-ig.
- Ilajtczky }3crtja,nritt dr. orsz. íovercser-
kész vezetiitiszt: szerdán 5-'-7-ic, .* Szun.dy
(lózir orsz. testncvel,ési vczet(itiszl: §z,cr-
dá,tl, pttnlcken |/z6,--7-i,y, -.- Szrtr,miry 'l'ibor
l,. orsz. te,stlcvel'ési vo,zet(iti§lt: sze.rd,írt
5-.*7-ig, .-- i]alázsfa,lvi Kiss i'eronc dr, orsz,
vizicserkész l.*z9tt'itiszt: szertián 5-,?-it{, --
()lrernyik I]tie lr. orsz, vízicser,kósz vezetii-
iiszt póntckort 5--7-ig, "*- Btrczkri Ernil rlr.
rtrsz, tlle.ltőrzíi; hétfti.n, szcrdán §'* 7-i§, -*
Cztlch .}<izsei i. lts:L. e}ieniirzíi szcrd/ut
5,--7-is, lJors,iczrky $irndrlr dr" or§z.
ürayész: p,éntek,qn 4--6-i.g, * ()rmós Zsig-
rnrlnd dr, lt" <lrsz. ii--,ész: hétjö,rl, pénte,kcn
5.*?-ig, -* 'l'eleki Lász.l|ó !.r. orsz, kúJürryi
vezettli: pénteke rr 4--7-ig,, dr, Mírrkls
,Mi,klírs trrsz. gazrl, ós p, ii, vr:zető: hótf őn
5-",,-7-ic, --, l'alvi I)öluc tlrsz. gazd. el'lenőr:
hétfijn, szerdíut, pénte,keu 5-.7-ig, *- Kriszta
l)ál orsz. műszaki vezetii: hótíiin 5--7-i§, --

Nagell Edgár dr. orsz, í[]|a.tvéd9l,mi vozető,
jogtanács<ts: hétfiin,, §zeídáI 6---7-is.
Aradi lstván <lrsz. lésoltalnri szakelőadri;
sze rdált 5-*.7-i:,g, Dé,kilny András orsz.
1lrop. szakeJóadó: hétiíjn 12* 1-i§. szerdán
,5--.7-i,{, ,.-,. Ajkay Jrizseí dr, nrsz. tírsada,ini
vezotii: szerd;irr 5"-?-ix, ,* Sztril,ith Pál dr.,
a Ma§ya,r Cscrkd.s;r szr:rkcszt(i jr:: ke dden,
csütiirttikiin l2_, 1-i,l, s;,erdlitr, pénteken

'i7 
M\-ig,,

A központ,í Livat.l]tlk (elrröki iroda, ktjz-
txlttti iroria, vczetíjtiszti irrld;r és gazdasilgi
iroda) hivatalrls rirái hétfiin. szerdá.n, pón-
reken 9,, l-ig és d. u. 4*-.7-i§, kedd, csütör-
t(ik. szOlrrbatolt l/:9*-2-ig tartalak.

A kiizptl,rrti hivatal igazllatrija ós a,z irodák
vezett'ji csapatok és vcz,cti!,li számára lta-
l'í)nkéut d. e. l0*-l-is, hétfíín és pónteken
d. u. 5--7-is áll,nak rendelkezésie,

Á k.öz,pon,ti {iipén,ztár naponkónl d, e,
9 -." tz-ita, hótfijn, sze,rdán és pé,ntekert d. u,
4--,6-i{ áll be* és kifiz:etések céljából rendel.
kczésre"

A budapesti l, k§r. áll. tanítókéDzöJntézet
]ril ,sikcrült csef,kés,z miisrlros estét r€l}dc-,letl, Az ünnepé,i.yt a Cse r.kész.szövetsó,s
jttbileu;rnáró,! valíl rnegeülékezés]rek §z,enF
teltók.

A tátal kegyestanítórendl glmnáziuru
t!16. §z. ,Réval'" cserkészcsapata lábtlri be-
számtrlóvll kaposo}atos yi,dám iar§a,n§i ün-
rrepélyt rundt'zctt.

Pályáza{hlrdetés. A pa;nnonhal,mi iőnrtrn,os-
{ori konve,nt f e,l,hívja a reá,l.gimnáziunrok ós
*inlláziumok azon VIlL osztályos jeles vagy
ir'l c!íimene te}ű ,ós pél'dás rnagaviseietű ta-
üulóit, kik a §zerzete§tenári pál'yár;r hiva-
tíist é,rez,rlek ós a pannonihalmi §zent Belne-
de k_ren,d,bt lóprti ólrajtanak, hogy íe.l]vételi
kórvénvüket az e,lső iélóvi iskolai órtes,ítő-
vgl vagy úínek hitelOs nrástrlatáva,l, orvosi
bizonyítványukkall és, kerosztlevelükkel fel.-
szcrelve, lehetőlec igazgatóságuk úliáq,
í. évi április ht'r 1-ig kü,tdjék be a főínüno§-
t,lrri psrieli ,hivatalnak panllorlhal,nrára
(Gyór ru,). Kérvényükben okvetlen jelezzék
:rzt i§. hogy 14 óves koruk tita hot töltöttelk
tegal,ább 6 hó,napnt egyfo!ytiib,an.

A kon8resszusl timnusz ének- €s Z€lt§-
káf ra. Az iisszhan§trsításl Kertósz (.iyu,la és
{iyulai Lajols, a Ma€yar Kórus szerkc,sztíji
készíte tték, rn,íg a zgnekari hang.szgrellést

Va_szy Vi,ktor, a zone,i ióiskola tanítta. Yn a
z.enekari ietét el"sősorban az iskolai zene-
karok szef,énvebb lebetősógeit tartja sz.em
el,őtt, de jó,t ha,ngz.ik nagyobb ze.nekaron is.
Ránmgly énekkari partitúra ára 40 íil,!ér, az
érrrckkari szólamokó 8 íillér. A te,l,jes zenE-
kari anyag, az ö§§zes szólamokkai 4 P, ,kü-
lön z,en.ekari szólann ára 40 iillór. A krxr
g,resszusi hi,mnuse eeyidejííleg gramofírn-
.le tnezre is került kórus és zerrekar e,löadá-
sírbir,rt. A,ba,nglernezek iöje,len,tőságe a,trban
áll, hr}sy rend]kivüü rnridon megkönnyíti a
lanltást, am,ió,rt is a bldape sti t{itoktatási
l"'elüsyol:őség e,ltcrr,delte az ö§§ze§ isko,iák-
ban hang,lerm,ez uián,i ónekta.nítíst, Eay-ecy
han,glemez ára 3,60 pe ngő. Megrendelhetíi
rni,ndc,n z,,cneimiike,reskedésben, va,gy a k<jtá-
kat mosjelentetií ]!traí{yar Kórus kiadóhiva-
talírban" (l}udapest, L l'ery Oszkár-rrtca 55,)

Kora lavassza| lndul országos körútiára a
Lésoltalmi Llga vándoíklállitá§a, A kiá],l,ítá-
solt sorálrtn az újszerúsé§ szenzácitijával
lrl* hatni" A na,gyszabású kiállítás a lé,s-
tlltakrtn §,o,rsdö,ntó iontosságát rncgkapóa,n
szerrllé,ltcti é.s a lexnűvé,szibb c§zköziikkel
,iel.kesít a sütgijs ,lógoltalmi nrun,kára. A ván-
do,rkiiillítírs rncía.épiiésévtl a ,lígának az a
célja. hogy* országszerte íelvilágOsító p,ropa-
,g.arl,dát ,fejtsert ki. Eijátogat rnin,de n vírrosiba
és l{}.00(}-üól tiibb lakosír községbe orszásos
vátrdrlrrútj,a során. A vándorki,;i1,1ítással kap-
csolatosan a helyi filnszll,házakba,rr léc-
rlltalnti prclpagatrda é.s oktat<i filimeIőadáso-
kat taftana,k. a kiállítás cliiadásainak szün,e-
te iben elíírelátllató,lag l,égtlltalrni ,bábjáték
tanítja majd a magyaí gyermekek s,záz-
ttreit. A kiá,1,1íta_§ március közepón kerül be*
,tttutatóra a f(ir,áros cgyik nevezctcs kiállítil
hclyis,égébert. A festnrények már naí{yobb*
részt ci,készü,l,iek llrlllrjs Endre iest,örníivész
tcrvci után.

,,A lengyel nemzeti zene é§ Chonln" cl-
meil tart február 26-án d" u, 6 ó,rak<lr e,llíj-
atiá-st Kr,erno Lajos nriisz. igazgató, ii Ma-
gyar-Len.gyel Cserkész.körbe,n (V, Alkot-
niitty-u, 6), cscrkészek és 1l(:,zz^Iarl{.l?,(rl,k
számLra" Az elöadást zelt,ebeqnutatáso]k ta,r-
kítják. l}cléulidiirrt se,nrmif éle cí,lnen nem
sze dn,ek-

A huszonötéve§ magyar c§erké§zetröl me-
le§ szavakkal emlékczik meg a ,,Leven,i,e".'festvérm<rz"ga,lrnu,nk hivatalo,s la,pia töb,trek
között a ktivetkező megszívlclé.sre valti srr

Rádió dióhé|ban. Soksztlr olvassdk; ,,Szó-
tár dióhéjlrau", Nyelvtan dióhójban". A je-
ltetltése czokltek a kiíciezés,eknck, hogs rii-
vidségük nriatt diírlréjbnn is ctíérnek. (Jjah-
ban tnár rrldiót is iáttrtnk dirihéjban s tnon-
danunk scm kcll, hoxy kiíogástalanui lnűkö-
dirtr.

Tömegbélyegek, régi levelezé§§k, bétyeg*
gyüitg&ény€L vétele, eladá§a. c§ere.
§zllágyi Béla bélyegkereskedő, Bud*pesl,

lY. Kossuth Lalos-utca 7.

rokat írja: ,,A csenkész- és l,eveaieneveliés-
nelk egy szent cól felé törekedve, egyná§
rnellett kell haladniok. Ebbeln a tudatban
szerete,ttel üdvözöljük cserkésztestvóreil-
ket és lsten áldisát kérve ió munkájukra,
közlös vagyaink teljesülésének a rem,ényó-
ben köszöntürrk szebb jövőt|"

A szombathelyl §2. sz. Attila cs€rkó§z-
c§apát .sz€génysorsú cserkészei táboraztatása
javára jubileu,mi üllnepélyt rendezett,

E§rperantó |evetez<itanlolyamot indít a:,,

ELrcharisztikus, világkongresszus eszperatttíl
a,lbiaottsága oiva,n érdeklődók szánrára,akik
a szirbgl,i taniolyamckon nem vehetntlk
részt. ,A vezetiíség s,írlyi helyez arra, lrrr§v
rrlban tárgyak kerüljenek begyakorlásra,
melye k az cuchaíisztiktr§ kotrgresszus a,lkal*
rnávail ideólkező külfóldiekke} a társalgálit
lagy'ban n,eg:kön{ljllíti, A tanfolyam 13 hótiír
tart. hetenként kéts,zer kapnak a résztvevök
leckót, a drrlgozato,t ellcé,szítik, elküldik és
kijavítva visszakapják. A tair,ioiyam dita ? P,
lneivet eli(!r,e kcll, bekü]den,i a jelentkezés
alkalrnával,l,evéi'bélyesben, továbbá minden
egyes ,liecke visszaküldé,sére ?0 fillér r,ltlasz-
bélyeget ke1.1 rnolllékelni" Jeieiltkezési círn:
Józus Szíve §zövetség eszp. szirk. Buda-
post, VIlI. Mária-u. 23, I. e,m.

Az Eszperantó Cserkészkör ülésén Föl-
des lstván vetitettképe§ eilóadást tartott
a csi,1,1a,gok keietkezóséről, F'ebruárban Lon-
do.nról lesz el]iiadás, A pé.csi Eszperantó
Cserkészkör íé.§2,}ete§ beszá,molói küldött
rnunkájírrti}. A kör nregszerezte könyvtára
rószére a t}écsben kiadott eszperantó vilás-
cí,nrtárt. rr,ol]y valamennyi világrészból, ösz-
szese,n 106 á,llam 25ó5 helyér.ól, tartal'maz
eszperzrntista címeket.

,d *ör lelkéri azokat, akik résztventtének
a jtlnius 2*-3-in Pécsett ta,rtandó Orszá§os
Eszperantó Kon,gressztts alkir,l,mával rende-
zendő eszperantó gyakorló táborlran, közö1-
j,ék círnüket ,és hívják n}ec külfiildi ieve,trezöi-
ket is.

Á kör az ,,Era" helylségébeí tartott mű-
sotos összeiövete|én ilagy sikcrrel vcíldióg-
szere,pelt a Fiatal Irók és Művésze:k Cso-
portja Kiss Milrály vezetésével.

A budapestl egyeiem közegészségtani ln-
tézetében február elsején Daday Andrá,s iir.
egyeteni ,magántanírr elóadást ,t]artoií a ha*
z.ai veszgttségek elleni küzdelerí,ről és a
m,ege\őr,ő ebvédö oltások sikerérii1 szá,nolt
ire. Oktrlicsir,nyi-Kuthy f)ezs(i dr" elnöklete
alatt a szaktudóso;k egósz c§a,pata yolt
j elen.

A }lagyar Cserkész XlI" évi, 4., XVII"
éví, 8., 9., XVlIl, évf. 17,, XlX. évtf. 2., a
Vezetők La,pj,a VlII, éví. 1., XIV. éví. 4.,
XV. évf. l,, 6., a f'iatat Magy,ars.ác !. évi. 1,,
lI. évf. 3,. VItr. évf. 6., l0, és VI1l. évf.
t, szátnaiért viszonzásul szí,vesen küldi
B.-P. könyvét Kápolna.i Józsei, IV, Yáci-u-22"

üzEN Az M. c§,
Lazacexpedlcló. A Magl,n1 Cserkész expe-

ti,iciója Fimorsaá8 n,agy részét is me,g-
teki,rrti. Punkarherju, I,matra, Valamo, Koii"
Vaalie.Muhos való,színúleg útbaesnek. Az ös-
erdei iátror az unari ió környókén és a
Meltorrs,iok íorlyó mej]ett iesz, --. §§eíké§z-
paík. A ílárs}regyi oserkészpar\ most, feb_-

iuár 1-én, ünnepelte 11 éves íe,n,nállásán,ak
emllókót, -- Dr. Boross István, mezötúf. ,ná-
lá§ kösz-.önet. ielhasználjuk. *- ,,Mótorral a
Föld körüt." Lesjobb, ha magániil a sz;crző-
né.!. Su.lkorlsky Zohánnál (Budapest, Vlll"
Baross-tér 3, I. 9) szerzed be. *- Tóth Jó-
zsel. Birrnety iövárosi könyttárban meg-
találod. Levéiben osak vá,las,zbdlyeg beküi-
dés esetén vá.}aszolu,nk, ts lrélyegtt s,em
tettél leveledre. ezéri br:nnünk*t kétszele-
sen megpcrtóztak.



§,punftm Sie
d§rrtórfr?

N§met tudomány az iskolán kívül.

,t
Magánjelenet"

*
§lmondja qy ,rmintadíák", aki

mindenáron segíteni akart

Gondolataimba m,élyedve róttanr ar utca kövéL Epp
a. hallgatóság éke sszó}ásában gyakorolüarn nraga,mat.
§<rndolaíaim fókuszában a Mirzsa felkent szernéll,e ragy,o-
,gott, t. i. esy új irodal. ni remekmúvel szándékoztam gya-
rapítani a maglTaí irod,alorn igar kilrcsekben szegény
tárházát, mikor a követlqező hangioszlányok ütik meg
fülemet:

_- Sprechen Sie dcutsch?
Mire én büszkén kivágtam hcrgy:
*- Ja... ein wenig,",
Erre a két dáma, kik az előbbi kérdést intéztét troz-

uám, egiy fiatatros és egy fi,atalabb rrő (én tutlok fín<man
clisztingválni a női korok megállapítá,sánát} eltriezdte pör-
geóni nye}vét, mint a venti}látor. Egyik jobbról. a másür
b,airól htlrsogta fülembe azd a német nyelvnek nevezett, de
általam nem tírlságcrsaR isrnerd lrangzavart a r,ízesés mora-
já,val vet,ekedő ha,ngnemben és kit*rl,ással, amiböt per§ze
ón annyit se ér,rtettem, mint a tyúk az eiemi ismeretekhez,
s nriután egyebet nem l,ehettem, ho} az e6;vikre. hol a má-
sikr,a vetettem megrémrilt, de ,értelrn*s tekintetemet és foly-
ton bólogattarn.

Midőn e rnodern báIrcIi zúrz^avar véget &t, aizz a két
idegen ,szem,ólyisóg nyelvngk nevezott fontos műszere ki_
fárarit a szakactetlan munká.ban, ,érr i* eijöttnek véltem az
irlőt a közbeszólá*ra, mert lá,ttarn, h,:gy mindenáron engem
óhajtanak hallann.

Mindezideig }tölcsen hallgatta.m, igazat advárr átrna
mondásnak, hogy hallgatni arany s mivel többektól hal-
lotta-m, hogy ha valaki n,em r-irt valamit. csak mondja
rá nyugorltan, hogy ,,j&", vagy ,,rr+in,', én a2 előbb_it
választottam s néhány percnyi kínos, de rudósnak tetsző
ióprengés u,tán, tölitrször végigsimít-va r,erejtékcseppektől
gyöngyöző homlr;komai s párszor megköszörülve torkom,
latoigató fontosslrgga,tr *zt ,o, lrneggyőző vá}aszt rebegtem:
..j,,".. ,

§rre a két kíváncsi némber o}yarr viharos öxim-

ríva.lgásban tört ki, hoííy rrregrómültem, rte§, valami
*zörrryűségre molrdoit,arn-e ígon-í, tehát, hogy előbbi ki-
jtlenté*emet nérniképpen }relyrebillentsem, trirtelen öttct-
töl á,lhatva. szilárd meggyíiződóss*l barsogiam:,,neini'(

L'ijabb megnyilatkozágonrra a kót, tisat€leiremélltj
egyéniségnek olyanná vált az áhráz*1"a, minthrr három
hétig ecetcs rrborkával élt volna s orrlrk majd a ftildet
sírrolta a }eharrgcltságnak miatla.

ítrzt látva, fö}ébredt bennem a, sz,unnyarló j,obbik
órzé* ós ember, illetve asszonytársairnnak örönret "szereÉni
akarv,án, ismót azt * rnegjegyz,ésl kockáztatí,am .." he-
lyosbítek; dadogtam, hogy, . . mégis csak . .. ,,ja" , . , ir§y
ieaa ul valahogya,n, , "

Tudornásul véve ezt ama kót hölgy, arcuk ismót ki-
derült, mint a szir,árv,ány. avagy mint nyári hajnalhp,s*-
dáskor az óg alja és e]kezdtek újjongani megelége<lett-
ségükllen.

No most mit tegyek, szent Kleofás? - gcrnúolta,m e}-

ke*eredve. Ha igent retregek, égi§ ugra*ak örömúkben,
lra nemet morrdok, clyan szomoril arcot vágnak, mint
akinek nem julott dinnyefóltl . " " .az,t se tudom, ,meiyik

iábamra áiljak a részvéttől,
Tehát a két út közjil a barrnadikat váiasztottam s

idegonvezetői (i,szte,mről "saját iószántom,ból úemondva,
elillaníam, mint a kámior, Úgy ottragyialn x kéí ámuló
hölgyo1, nrint §zent Pál az oláhokai, akik afölötti csorlál-
kozírsukban. 1ror,á, tűnhettem el rrlyan vilraros gyors*ság"
gal ós észrevétle.nséggel, még a srájukat i* nyitva felej-
t,ettók , . .

Ezóta uem helyesiem őn azL a _szokásí a gimnáziunr-
b,n,rr, lrogy nem ttrnítják m,eg a sz".egény diákokat arra,
}rogy mit tegyen az esetben, mirlőn például m:egszólítják,
vagy t*sze,m fel gz iskolában fclszólítják, . . ós nem turl
|clelzti.?! .,,

&gy rníntadiák nap}ójából kilria:
Boros.c |stt;dn.

- 
.]a *- b{ein

fiiMií ?alLái
§zERKEszTÓ§Éct glnszotcÁLÁTA JELENT,

... lto§v beíutottak az el:ső lelentkezések
a j}tagyar Cserkész lirtn ő§erdei expedlcló-
lára,

... hogy egylk legközelebbi számunk rész-
letesen loglalkozlk matd az élelmentő em.
berekket,

... hocy karác§oíyi mellékletünk össze"
állítóla, vitéz Farke§ Ferenc társelnök végzi
a,2 elcka:lsztlkus kongfeg§zu§ vendégIátó

hivetalának vezetésól. Ll, tlságok sokat
íítak íuostanában kiváló munkáiáról,
... ho§y a közel lövőben lgen érdekes

royá§ííá§i clkk ielenlk meg tapunk hasáb.
ialn.

... hogy laDunk megszeízeta közté§ro egy
igex érdekes túraleífá§t, .,1?00 km kerék_
páron" lesz a clme. A legnagygbb raikeret.
ben m€gtett ítira leírása sok élvezetes ós
tanu|ságos percet log szereznl,

.., hogy a lrolland katolikus eserkészlap
szerkesztőte, Rektor J. yan Besofio ls el.

iön az eucharisztlkm kongresszusra s la-
punk szerkesztölénél loe yendógtént lakíl.
lme eEy példa a |amboreen köiött lsmeret-
ségek hasznáról,

Amíe'On alszík
a Darmol dolgozik. Nyr,rgodt
alvásál nem zavaria, méqis
meghozza reggelre az enyhe
és íájdalmatlan kiülülést,
kelíemes l.t t
ha§haitó ]
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A rr|rlagy,or Cs erké§ár'" rűdrtő-ílgyelési per§erryel
Á Maggar Cserkész a Cse,rkész Röuíilhulkimú-rddióesoporttal karőIlue mtircüts első napiaiban naggszaóásű

aersengl rendez, A versengen

ré§3rüé§el mtnaeÁ otyiln tad róirészt rérkel rrrndelke=;Ö
G§er,rés=, olclnelc &é§zilrérr én röuid'őullóa.ú rrételle§etÖség aan.

, A cserkész amatörök sztimdra kütön |elailatok is lesznek. Csapat uagg Őrs eggÜttesen is szerePelhel. A uerseng

a 40,_-ltő és 80-00 métetes stiuon iritszód.i.k Ie s a nyerteseket értékes is ftasznos iltjakkal,jutalmazzuk.
A résztueúknek a mrirciusi számban megjetenő közleméng elolaasrísa utdn 2 nalon belÜl ÍnÍsban be keII

lelenteníök a kövitkező ailatokat: 7. néu, 2. lakclm, 3. ígazoludng suíma, tl. csapatsztim, Ő._ életko:, 
9._*.I_U:" 

készÜIéken
'és ?. eggeitüI uagg csoporlasan (őrs, ra!, csapat) ues:-e részl a uersengen. mert csak ezeknek a.z ailalaknakbeérkezteutdn

iagosuüak a részuételre

A Cserkészbolt únletrószeit lcét hónapig j*gyezíú lehet!
nál a belépéshez szüói, vagy gyiárnhatósági beleegyeaés

cgatolandó.
?. §. .. . A kilépő tag köteles kilépési szándékát azon

évben, amelynek leteltével a Szövetkezetből kilépni aka,r,

legkésóbb'februrár 1-ig a. Sóvetkezet, igazg*tó*ágánát írás-
tlan lrejclenteni..,

10. §. A tagok jogai a) a befizetett üzletrész (üzlet_

résr,ek) után legieljebb 5%-w osztalókot, vásárlásainál pe-

dig az igazga,tósírg által megállapíiott kedvezményt kapja.*
b] Á közgyűlésen felszólalási, úanácskozási, szavazási é*q,

választási jclg,a va,ni, vlagyi§ választó és váJa*sztható.

cJ A Sz,tive,tkezet elátubitó helyein ós az igaz8atóságnáI
levö panaszkönyvben óhajait és panaszait bejegyeztreti.

11. §. R tagok áJtal beffzetendö egy üzl,terésn bO, auar
Ötven pengóben ráJlapíttatik meg, rnely tisszeg ia,z üzletré§u,
jegyzésekor fizeüendő be" §hhez járrrl a névérték ta, aza,n

"íiz százaÁkának megfelerlő belópési díj, mely a 4t. §. éÉen-

rnében hasz.náltatik fel. A befizetet{ üz}etrészekről az igaz*
gatóság két tagja által aláírí, sorszá,mmal és oszüalék-
izetvOnnyet e,Uátott üzletrészjegy állítandó ki. A'z üzlet-
ré-szek az itlető tag tulaJdonát képezik, de el nem zálage:-

síthatók, Átruházások vagy ongedményezések_ csak a:t"

igazgatóság jóváhaeyásá.val eszközölhetők.
§g. S, r\ tiszta nyeregég feloszt'ása aképpen történik,

hogy abból le8feljeb,b a névérték 59ó-a osztalékhópp€n ki-
osztásr,a ker,ül a tagok közöti. A megállapított osztalék a
közgyűlést P61,9tő 15. naptól kezdve a sztivetkezet pónz*

tár,ánál vehető fel.
Az rlsz,ta}ók kifizetóse után fennmaradó összegbő| W%

a tartalékalap növelésórt fordítandó, 600/o felett, m,int sza-
,bad nyereség fele,tt a közgyűlés, lehetőteg a főcserkósz
meghall,gatása után, a cserkószrnr:zgalom céljára szabadon
renclelkezlretik, A fennrnaradó ósszeg lUfo-§hól a köz-
gyűlés állapitja meg| az igazgatóság és a .tisztviselői kar
jtrtalmazására fordítándó összeget é,s a rnaradék hovafor-
rtításáról is határoz.

Az lgazgatóság haüároza,la értolrnében azonban mo§t
újításkónt töblrcn €gyütt is jegyezhetnek egy üzletrészt,
olymódon, hogy tegföljebb öten e'gyenként egyökkl üzlot-
rósz jegyzesével és egyrnásközt egy közös meg,bízot,t ,rneg-

nevezésével jegyeznek" anrely esotben ezeket e köad§ tulaj-
donokaí képező üzletrószeket ,a Cserkészbolt a Magyar
Cserkészszövetség elnöksógénét helyezi letétbe, Ezzel lehe-
tővó r,á,lt, hcrgy olyanok, akik 55.-- pengőt nem tudnak
befektetni, rle .11.-* pengőve} ren<lelkeznek, szintén részí-
lretrex,ie,nek ebben az akcióbarr. Á csorké*zbolt igazgató-
sr{6a kívánatra jogyzési nyilatkozatokat és egyéb felvilá-

A Cser{részbolt igazgatósága alapos megfontrrlás ós ető-

készités után nagyjetentőségű lfuést ta§z a oserkószek
gazdasági neveláse terén; a ,,l\{,agy.ar Csexkász" e szá,rná-

rrak hátlapjá,n trirénő felhívással rfu e ,sorok közzétételó-
vel kózli, bagy üzl,etrészeit, ,í938 febtud,r {5 és ,m.ájl1s ,I5

között n,yi.laúnas iegyréve bocsdtja. illz egyszerii lizleíi
iigy és kizár mindgn adonrány vagy segély jellogeú. Tízetr-
egy évi jó rnúkörlés az egyeternes cserk,észet előtt'lryilván-
valóvá tette, hogy ,a Cserkószbolt jó bolt: megérdernli,
lrogy az egész cserké.§zet rész,esüljón előnyeiből. Most lehe-
tővá tesszük *- de csak két hónapig, -* bogy minden c,ser-

t<ósz e két előnyt megszerezhesse:
1. tlztetré,szjegyaóse értékéis bárnrikor készpénzná t,a:beő

pénztartalóltot gyüJt§ön (akinek nincs semmi tartaléka, az
elvagzett emürcr).

" 2. Jegyaáse értókének 1a/g-os jövedelmezósógét élvez-
lros§e: 5%-ot, készpénzben, 2/r-ol áruutalványban. Ez.
tisztosséges baszon.

Eddig az űzletr,észek birtokosa a bíagyar 'Cserkész-

szövetség vo}t. Ezi a vezető, irányitó szerapet nem. is ad-
hatja fel; Ezért a,z Orszr{,gos Intéző Bizoütság elhatározta,
hogy amennyi üzletr"eszl kívülről jegyeznek, u.gyananngit
u Maggar Csetlcészszöuetség ís ieguez,

Mikor enrtrek ,a lehető§egnek hire futotb azonna,l meg-
kezdődtek a jelentkezések, 1,938 február l-ig ".\?. ajlábbi

iegyzések töritónüek:
Gr. Teteky Pát 1 drb, gr. K,lruen-üIéd,erváry í(ároly 2 drb,

dr Pa,pp Antat 1 drtr, Kun Attila,3 dr.b, dr v. Temesy Győző,Z
drb, dr Ájkay Józsf 2 drb, Liptai Járros 1 drb, Marton LajÖs
t drb, Melkó György 1 drtl, dr Nágel Hdgár 1 drtr, Árky
Zokán 1 d,rb, Magyar Evezős Szövotség 1 drb, Magyar
Turi.staszöveteég 1 drb, Pleier József ? drb, Ranschbrrrg
{iÁaa 3 drb, Ács Béla 2 drb, Barabás Zoltám 2 drb, Szent-
kuti Laios P drb, Jakobsen Cjiéza I drb. §eújén A}bert,
1 ttrb, P,ánczél L,njosnó 1'drb, Kalán István 1 drb; Papp
János 1 drb, Kováis László 1 drb, §zabó .lános 1 d,rb,

Mr,. k" Molná,r Viktonré 40 drtl, Horváth István 1 drlr,
*lr Peiő §rnő 1 drb, 'IIL Cs,erkészke,rület 1 drb, dr örffy
lmre ? drb, dr Herrmanlr János 1 drh lloffmann Dezső
2 drtl, 4&. sz. Rákóczi cserkész"csapat 6 dr§ dr Szopek
I.orán,d 1 dr,b, Gross ós Weiss 11. 20 drb, Meggyes Nagy
,liálros 3 dfb, dr. k. Molnár !'rigyes 10 drb, Magyar Cser-
kószszóvetség 104 db. Ezeke,rr kívül máris több na6y vál-
lalat ós ,szövgtkezet érrteklődött a jegyzés iránt",

A Cser.készbol,t a,lapszabályaiból az alálrbi kivonatos
i*unertetóst nyujüjuk táJékoztatá§ul:

6. §, Szövetkezeii ta,g le,het bárki " . .' }ra belépési szán-
<lékát,a §aöveükezet igazgatóságáná,l írásban bejelenteite
ós aa igazgatóság ,által mint, tag felvétetett. Kiskorúak-

gosítást küld, I{azgatósdg.

i

r) Igazgatósági halározat szerint a ta8ok jeleD|e8 29;-o§ dijta,l.ln__1á-
sárláéi ÜiaÜányt'is kapnak. Ezáltal a jövidelinezőség 7olo-ra emelkedik.
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Étdlekességek
a,a őrspeaeíőí
íólrorróI

:rUDOD-r\ \wgg a 17. orszd,gos őrsuezetöi, tabar hdrorn
tagozatdba ölsze§en lh§)-nál, több őrsaezető és őrs,Dezetőielöl,
tet tudunk {elaenni2 á tdbor tagiai bözé beiutni mind,en
őr su ezetö! el,ölt s zdmár a,me g ti,s ztelö kitiinteté s !

'rrJnaU-g, ltogy a Tisltbl|úlon lakó örsuezetöieliltek az
or s zdg a s őr s,u ezetői, tdbmnak D ebre cenb en, m,e gr etldezen dő
ü) tagozakíba lelen,tkezhetnek? Akí,ll közelebb laknak Deb-
ret,enh,eN, mi.nt Budapesth,ez, |,gy az utí,köItségkúWttbözete!
rnegtakari,thatjdk!

T(|DOD-E, hogy a husuéti orszdgos órstezetöí td,bor öt
rl.tl,pja alatl s zebblal-szeb b éa értéke *nél,értéke s ebb c s e rkés z,
ólményekben lesz része a tdbor minden részfuetőjének?

|'UDOD-E, hogy a ,mul,t éuinél, alacsonyabb részl:ételi rli!
ú,|,enére ,m,ínilen túborozó megka,pja a őa aldalas egvségcs

iegEzékfüzetet,, az ,,Őrstezetöí Nal,esz" nost kés,.ütő llí.
lc,iadds(lnak cgy péltldnyd.t és a tdbor tm,lékjebéngét?

Végíil: TL]DOD-E, hogy ha mdr el,mulattdl |4 ét:es, rle még
n.enl baga 17 él;es, Te is ,részttehetsz ezen, a, ,napyslabásu

arszagos órsaezetői ttiboran?

( A teiborrg, j elerttkexés hldni,,oalói,t n, cs a,p at p rtr o lc snok,
.s d g htl z m dt cíu,s'ele i érl kikiild,end,ö körl.eu él ttt r í aln azza, )

Iamftoaae effilaftpft,
Soekonda barnabőrű, iávaí maló! |iu. Kórülméngesett

i.smertem meg őt. Egg napos délelőtt, - amelg ritka Hollandid-
ban - mentem eI a Holland-Indiaiak túbora előtt. Mar messzi-
ről |ellünt egg ndd|ödeles házíkó. Mikor közelebb mentem.
lúítam, hogg a hdz egg eredetí jduaí kutlghót utónoz. Be szeret-
tem uoilna-jútni, azottban nem lelrctett a déIelőtti munkdk miatl.
Amint bámultam, mellémlépett egg mosolggós |ú1, aki a keritésl
igdzgatta, Froncidul kezdett beszéIni, de n.enl naggzn érteltem.
i{émetül kezdlem pele cseuegni. Először bután rúmtúzelt,
ű§után róiött, hogg nem hi(lba tanult hm éoen dt az ískoldban
németet. Elkezdett ő is beszéIni. Kézze|-\dbbal mutogattun,k.
.&ettezeteft sótrába. Először béIgeget cseréItünk, majd egg céd*
rusía eleídnlol ,,csencseltem" egg maggar dís:kulacsért, trIellet,
teá Baidzsi (bardtom keresztnevc) barútai, írtózatos dobcllásba
kexltek. trIár déI |elá idrt az idő, mikor elbúcstlzt.an tőIe.
Sieítem tdbarunkbá, mért udrí a hallattdi mődra elkészttett,
§slrcríng. Nemtégiben nagg órömömre, leuelet hazolt a pasta.
Jellegze{es ióvai- táiat, rizsülíetuéngt, hata,lmas bíua.Igokat
óbrázol a kép.

Ime q Hollandióba kötötl barúlsdg u Jamboree ulán is
ltltl(tbb él,.

,,A kutya sragl*ea kítűnőí' tanultuk az iskol&ban ter-
mószetrajzliól. Prótráljuk meg, hogy mi hogy is állunk o
.gzaglássat, auüz lát§szunk vizslo,}tutyái.

- !]8y daratl kolbÁsrt *- tra. fokltagymá§ annál jolrb *-
íára kcitünk kb. ?&-*8S crn úta€&§r&.

Á ,,vizslának" bekötött sremmel, négykézlá,b kell a,

srag után megkeresni * kolbászt.*lgerr 
mulátságos a vizslakutyárrak suimatolgatása ,és

ka,pkódása a láthatatian eteség után és csak ennél rr, játók-
nál derüI ki, lrogy ruiiyen kevésre megyünk & ,nna§yr&ta,r-
ttr[tí' ormányunkkal.

A iáték végén lehet fokozni a tréfát azzal, lrogy a
szemtrei<ötés rrtán egy daratl lekváms kerryérr*l cseróljiik
ki a kolbászt.

Persze ezt csak azzal lehet rnegtenni, aki most nem
olvassa el egt a iátókot ** azaa nem olvasója a ,,Magyar
Cserkégz"-nek. De az meg is é-rdenrli, ho8!" bekenessük ar
§brázatát, Nem i6azY' *,iüüdl

.Árnykópek
Otthon, tábortran *gyfornrán kellcmes íoglalkozás, de csak

akkor, ha megvánnak a megfelelö feltqltclek. Éspedig 1. síma és
íiigg$tgge§ fal vagy átlátszó vászrrn; 2. fény{orrás, mely nern nrozog
{6yertyát frrjja a seél); 3, kót iigye§, hajlókony ujjú kéz.

Ha ezek megvarrnak. rövid gyakorlal után eló tudjuk vará-
zsolni a kutyát, a jó öreg nrackrít, a lolyton trécse}ó kacsákat, a
móltóságteljes trattyút, a sunyi betörót s az ártallan csacsikát.
í{a iól begyakoroltuk, móg a szájlkat is tutljálr rnozgatni,_T'ermé-
§zeto§€n, mágunk i§ íogunk kitaláíni rljabb árnyképeket. }Ia van
trenned úzleti szellem, a 1!}arnum-cirkusz összes állatjait íelvonul-

t,
\lir

tathatod, persze bclépődíj nrellttt. iirrq 1,1ugtl!t1.
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A hansya
lrta : Röszler Pál

Á hangya megbeasült és nomeei ía,gja a r:ovarvilág_
n*k. Ilzt bÍ*lnyitjÖk, hogy az rikor legnag5-ob4?r, Átl,to-
telss, Aesopus, 

-Áeliaíus, -Fli,nius, Ovidius, Yergilius, Plau_
tus Ós rná§ok'is foglalkoztak veie, sőt ,a híbliá}ran ké-l^gze,r

ig slőfordul a következő szóvegekbeni:
,,§redj a hangyához, ólr te rest,_nózd. me§ i,.z. ő útjaii

és tánulj." I{olott 
"neki rrincsen ,]vér.e, igazgatója, . vagy

ura; méáls nyárban sz*rzi rneg az ő éiletet, megszer:zi ara-
1áskor aa ő eledelét."

,,Apró állatai va6;yn,ak a földnek, melyglr tlölcsebbek a
tröIc§elirlél. A hangya* erőtlen rlópek; melyek rnindazon-
által megkeresik nyárban az ő élettiket,"

Ha ienet a szóntirrl,s ós ilyen na.gynetú elődeink is
foglalkoztak a lrangyákkal, bizonyára érdernes arra, hogy
m.i is foglalkozzunk veie"

az dkti tudós, aki lcomolyan foglaikozott a, bangyák
óletjelensé§einck riregfigyelésével, Hulrcr }]óler francia tu_
tlo-s" volt (iZ:r-'-tS.r0). Már apla olrlalá,n, aki szintérr tudorná-
nyos rova.rkutatá"ssál foglali<o,zott, nyerte _ 

első kiképzeséi.
Korszak&lkoto rnűve, ,,Recherches sur les moeurs des
ftlurmi,s indigenes", iné'á ma is sok élvezeted nyujt az
olvasfinak. §g,ész életfeüogá,sa, őszínte esotlá}kozása, me-
lyet a lrangyát iránt érzelt, leginkáhts az alanti rövitl
riéhá,ny soiiia,n tűnik ki: ,§ lá.bainkná} lakó népessegek
megfi§ye}ósénöl, melyeknét oly sok ös§rha,ng §s _rend
uraitortiX. a természet Mindenhatój*i vélem látni, rnintba
ő egy minden visszaólé$től mentcs köztár*aság törvényoit
atainá elónk tárni,, avagy, arrrint e vegyes társaságokllarr
adja az őskópét annak, hrrgyan olvad a sucrlgaság ff,z. egye-
temesség érrlekében egybe."

Műi,e volí az cls6, nre}y komoly és megbízható'rneg-
figyeléseket köztilt a hangyák rejtel,mes é}etéből. K)í nevezik
-* ,ós pedis joggal, * a hangyaólettan ősatyj4!3k" , _^..,

Utá,na-köv.rtkézik Magr -§usztáv tanár (183[},*1908), tl
tudom,ányrrs rendszertani trangyakutatá^c úttörője. Rola
már csak a,zórt ,sem szabad megfelerlkez;nünk, mert - báy
trécsi szütetósű osztrák grnber voll, * mint tanár Festen
is működötí és ólele ialán logérté,kesebb művét ,Pie euro-
trr5isch,en F<xmicirlen". Magyarországon írta Ós csupán
azérí lát<rtt 1861-ben Bécsben napvilágot, rrrert kózhen szer-
zóje visszaköltöztitt oda.

Két ily nagynevrl és krrmoly tudós áttal rnegveteiü alap-
ró1 indultak azutón hár,man is ol.

Á lesismertebb Forct Ágost svájci turtos (1M&-193t.),
a]<i hírneVes alkoholellenes idegorvos is volt. A hangyák éIet-
és rendszertani kutatásai terén-az eredmónynek oroszlánrésze
az ő műve. §zinte egósz életót a rovarok élettanának és tend-
,sz,ortaná"nak szentélte. Legnag:yoblr müve, a mé8 ma is
nólküliirhetetlen és túlszárnyathatatlan:,J_es fourmais do
la Suisse", rlgyszólvánr az ö§sze§, nálunk, §urópában_élő
hangyák iárnútatos*bbnái bárnulatosabir §znká,§eit det:í-
dettá"ki ós ismertette, aaonkívül tökóletesítette több ezer úJ
fai leírásával a. h&ngÍák rendszertanát: Halála után párat-
laí ériékü gyüjterliánye a genfi városi múzeum tulaj-
dorrába került-

Érnery Kátoly olasz egyetemii tanár, aki u8ya,neuen
évben, 18i8-barr Czületett, Úrínt Farel, főleg rendszerező

volt § szintén igen sok új faj leírásával g*,r,dagítotía a
hangyák tudományos irrylalmát. 19P5-}en bekövptkezctt
tra}ála pótolhatatla;r vesztesege volt állatta.ni iroda,l-
munkrrak.

Á lrangyákkal ós a velük la,kó más rov*rok" életkiiq,íis-
ségévei foglalkozot$ !l'aszr,on, Erik (16'8s-*1931) nómeí
jezsuiílr a.tya. ;§ig zu§am,ínenge§etzien Ne*ter und Kolo-
nierr rler Ameiselr" című m.űve rle.mcsa,k a §za,ktudó§[&k,
}ranem a terrrrészeükedvelő olvasónak is érl.ékes á* ércle"
kes olvasmányt nyújt

Nagynevű mai;yár,ok i* foglalkoáak é,q, fogtalkoxrali
a, harrgfák életéngk tanulrrrálryozásával. V!]*gttiú. q!ry-
zórrk éé- lrirvárunk, rróhai dr, Bíró Lajos, rréhai §ojd I(;i.,
rolv. virlanrinü dr. Szabó-Patay Józ,s*f rrtrizeumi igazgató
az<it. akik világviszony]atban is méltoan képviselik n
rrragÍ,ar íuda^§t es tanseimét. (E sor"ok írója is a hangyát
maáÍar szaktudósa, a*; t<ri§Ot,li turlorrránytrs lapokban i*
közii önáltó ószleleteit, §zerke-sztő")

l§

§ tudomárryos kutatá*ok *gyik *redmén,ye az az inte-
lem, trogy §zek€t a kütönteges ól,etmóctdai ,és sokszor az
e,m}eré}rez 'lrasonió xzokásokkal :rendelke,"ző rovarokat
mindig csak állatoknak tekintsük, mert bármilyen eszc-
seknek és előre rnegfont*ltsá8ira,knak látszanak is, egyes
étetmegnyilváuulá§aikbrr,n,, srrhirxxn,czabad elíelejtexiin§,
hogy ezek, bár hasorrlílanirk az emberi ,szokásokitroz, veltik
nem egl,ettlő értókíreh. }I* áItata,irrka1, állarnuk ln§$§fi€f-
vezóséllen, vércngzö harcuikbart. v&nelorlásaik, kertÉszke-
$ósük, já,mlror ?lillattonyészté§ük va§y bárnulai,os Ppilt.
keréstik ós szr{mos más munkálkodásuk közbgn figye,ljiik
rrreg, gondoljunk mindég e, h.a,ngya, ós az emlrer agyye.leje
közötti óriási kiilönbsegro ós a hangya ós az em.beri krr!-
trira közötti tényeges sltérésre, bármennyire is hasonlíta_
nak egymá*hoz. Legyünk tisziában, hogy a ban5yák ösz-
§7,€§ ilselekedeteipek rúgója: 1" az élelem rnegszerzése.
2. & l,aká,s kérdáse, 3. a fa,J fenntaflásn"

Mfurdezek rrtán nézzük ;eg eltatunkat. hüel§ közelrő,l
milyen,

,: Mint minderr má§ rová,rrra.k, úgy onnek teste is három
részre ta,gozódik. Elől a fej, ozon vannak a. fószerl,ek,
,tr. m. a rágók, a csáp, a *zájrészek, a §zemek és sok fa.j-
tánát ponúszómek; ezek rr, fejtetőn helyezkednek el. A
harlqva közétrslj testr.ószét tor,nak nevezzük, Ez lrárorrt
részió oszlik.'A fejtől kiindutva az előtor, a középtor 6-
az utótor. Á ktizéplorlroz ízesül két az utótot|loz esy li!
pár. Á harmadik 

- 
testr:ósz a. potrot\ mely egy vagy két

izből óJló potrohnyél se,gítse§ével vln & torhoz erősítve.
ll cst1;p egyike a legfontosabb szervnek. Ez p tren-€F§,

orra, beszbdsióive és tapintó eszköze. A csáo. nélkül á_lla-
tunli rrern tud a többiekkel érint}erni, élelmét megtalá}ni
és nem, tud járni oly mótlon, hogy a helyes út9n !s iárjon.
Csán nélkül- állatunk egy élö halott, de inká}b halott.
mini éló, mert enélkül h&martsen elpusztttl.

Usyánílyen fcutos seerv a hangya rógója. §z az ő
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kezc és szerszáma" §nrrek segitségével dolg;*zik ó* h*,ru;}.
lgen félelmetes tszíköz er, akár csa}i egy edzgt,t férfikar,
lrrely irtózatoe lrarcot, de rnrrnkái is múveltret, !]zér.t e "gzerv:rlakja is külö,nbözó lelret aszerirli, ho6y tíllatrrnbnak rnia foglalkozása. Ha csak, vagy főleg szerszám a rágó"
rrk}ior széleg fogazr:rtl és lapátszerrl; }ra podis csuk, vagy
íőleg f*gyver, vndása vagy gyilkrxs eszk,öz, ali]<or kerd-
szerú, hegyes vóggel, fog nélkül vagy csak parányi foga-
zattal, §a akár cgak az errrberi, kardok, i§en forrtcls, tle
egyúttal bizto§an gyilkos szerszám ig lehet. Á fenti ábt,a
trrul.*,ija *: két rágir közötti különbseg*t,

.A liarrrradi}r *zerv, tnelynek loirását --- a késtibbitk
iróunyeblr rnegérthetősége szentpcrntjábril elengedttetetlen-
rrek lar{om, a hangyák gyottor-tletendezés*. §d,dig is már
sokszor hallhatluk va,gy látlrattuk, hogy egyik furngya
ot*li * rfiá,sikat. Sok olv*sói biznrryára gtrnüolkozótta ejt
l"togy vtljjon miért és l}ogy{Lrr történili. gz? Gonttttljupk
ugyarris arra, hogy mirtde,n h*ngya&|la,rn rtnd.1* tagozotL
§{inden harrgyaegyednek kütón munkabeoxztása van; ezl
il nrunkát étete legnagyobb r,ászón á,t vógzi; ilyenek a
királ"vnő körüli szenrólyee szolgálat, az ivadék §ondozása,

a költözktfiések, az, építkezósek, a trctső rend fenntartá*;a,
katouai szotrgálat, §tt. stb, }íi lerrne tehát rrrindazon ban-
gyákltól, melyek élettiLkben, óppen beosatácuk miatt, a
bolyból nern juttratnak ki, ha a tóbbiek nom gondoskod-
nának róluk?

tsr,ért a lrarrgyá,k gyomorberendezése kgttős" Yan egx"
t€yéni vagy omósztó gyomruk és egy szociálig köz-, v*gy
tároló gyonruk. An egyérri gyomor a .sg,jái rószükre
szükséges tápiálék befog,adásána ós feldolgozt{sára szol_
8fl, & közgyornor pedig az élelmszés száJlítására és rész*
§eni tárotá§ára. ^d kózgyo,mornak szivó-nyomó belentlb-
zóse i;s va,n; az egyéni gyomornál rendszerirrt nagyobtl
és hat,lá.bcn já,r<i élóskamrának is ncvez}rető," mert n§m
emószt, hanem csak tárol, A szivó-nyomó bere,rrciezés ké-
pesíti ?rra, lrogy éhes üársain3k i§," tte saját egyéni.és
ernésztő gyrrmr,ába is a,rrny.i: é]elnret juttasso,n, amennyire
élrpen szüksége varr. A hangy&k bá,mulatos gyornor-
bererrder,ósót hasznírlják fel az omberek - lassa.ll ötő mór-
gek adagolásával * * b,angyák irtást{,,nál ís, merí nem-
csak az az állaí pusztul el a rrróregtől, mely evett belóleu
hane,m az í§ mely közveíve jutotó a mér6;ez,ett ólelemlrez

A hasított körmű áüatok §záj- és körömfájása
hn e.gésr világs;ejtó.ban fu a ,sza,klapokban Tíiüsi

áliattdó szirbeszéd tárgya a lől.eg Franciarrrszágban, Svájc-
ila& dt már Jugrlszlávi&ban is rtütröngő száj- és köröm-
fa,iá.+, imety rnár annyi millió óriék.trcn pusztít*ít a hasi_
totdlrör,r§ű állatcrk, a §zarva§ülar}rák, jubrrk között, é.,t

* v:ldak körótt is" }ia r:*ttgrretes ,lxlíegs,tge az á,]latoknak,
tt;t,gy }ázzal, gyalrran saivbéna^sággal. ,s igy ellrullirssal, jár..
;\ ve§zsdel&le* tx{;*glt*g átterjed a vigyázatlan errrberre,
{óltg gyerekekrc i*. Á kis gyr:rekek között néba halállal
.til.tr"l b*lg;,ullaitrír.*i itlri:z tlö.

Á tej *. legtáplálób}"r étcl, a, te,j üdit, hűsií, erósíü és
táplá'l.

A rryerg ópen kiíejt iei a legegtlszségeseb}:, a friss
tej ivír,sával rnégis vigyá,zrti kell, különö§On a rnostati
időkbetr, m*rt íertőzótt. tej úüá,n, terjedhet le8jobban a
ba,j az emberek kózöit. Ha nyugtxlt*k akarunk lerrni, azí
jól írlrraljuk fe,l; ha fclrralás alatt nern rnegy össze, nom
alvarl rncg, akkor a tej e.qészsegr,rs és nyugodtan elfüí{yrr$zt-
ható. A száj- és kórórrlfája-sban bete4 tehiin teje rrzt;nna!
öxszefut, ne,m ólvezbető.

.! szájfájrisbarr be{eg áll.at szá,ja habzik, lázas" §zá,-
ján és tógyón lrólyago§ kiiitós*k vannak, Cltfatokban jiul
le a, nya]ka}ráriya és rrz álla,t íájrtalmában esafíog, rnert
szája ös,szeragatl" A nyá.l lefolyik ,a körmökre, ott köröm_
gyul]*dírst o1roz" :lz álla,t elvryszii körmeit, nem tud állni,
Az elveteti körórn gyull*rlása, követkertében fertőzóst k*p
ás ablra pusztul }rel*.

:A saáj-körónrfájásos ál1,1rt clé atljunk rrrindig tiszttl
vizet, száját rnossuk mog ec§l€§ ruh,ával, minelig tiszta
aiom legyen alatta. körmeit is tartguk tisztán" Minühogy
enni uem turl, korlrás rnosléktt adjunk eléje és áltandóan
{riss vizet, hogy szomjat {rlür.!§§a" Ámint ilyen nyálzó,
nghezon járó állatrrt látunk, azonnal rnondjuk meg a kóz-
sógi elő}járóságrrak ós kórjük nreg, kiilönítsók ol aa á,}-
latoi; ne elngedjúnk senkit a, kóznlbe; n€ en8edJünk
ruhát, sza}mát, szénát elvinni onnan; rte engedjünk a
közelbe rná.s állatot, barotnfii §€, Iírert nróg a veréb,
galamb, egér stb. is terjesztheti a bajt" Do vigyá,zzunk
rnagunkra i,s, sebes kézze| ne nyúljunk a ragálytonjosztö
dolgokhoz, Az állatot se íogja meg, aki nem érti, hogya;*
kell kezelni. De ha megfogta, nagyon jól mossa msg a
{rezeit tóbbször, Fertőzött i§tállóból leheiőleg ne rnenjen
renki egeszségos istállóba" A rubáját váltsa úgy, hogy
semmiféte beteg istállólran v<rlt, ruha ne kerüljön egész.
.sóges istálló}la; e,l,sősorban a lábtreli, amellyel legköny-
nyebben terjosztjük a bajt. Azért az istáltók kúszöbe
előtt" a.lánlatos jó széles sávtran ,mészport felhinte.lrin hogy
azon kónytelen le8yen mindenki átmenrri. Az állatokat
óvatosan kell fejni, de a tejet meg kelt semmisíteni, nern
szabad rnindenfeló clönteni. Á }laióság ilyenkor mindon
íertözött isiáUóra kiteszi a vörös oédulát mely jelzi, }togy
abban az udvarbtrn betegség van. Ügyelni kell, lrogy az
ne szakadjon le.

Ha a cserkész megtudjn, hogy közelóben, ilyen beteg-
sóg, vagy a.nnak gyanirja var1 igen s,okat tehet ébers'óg.ó-
vel, körültrrkinüésével, talpraesett,s€ével és milliónyii,no.m_
zeti vagyont menthot meg anélkül, hogy maga az állat-
}raa bozzá,nyrilna. Á jó munika itt igazi nemzetgazdasá§i

Kukí bti,csi.és lelebaráti munka_
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Könyvek*t és térképeket
§RlLL-féle i(ö r*vvx*nrgxroÉs
§ERűÉ}..Y &" R,*t._nál

Bud*pcsr, Y, §orottya u, ?. vá*árollunlr I

{rr§t}H§ÁGt}K i
{'jorr,"hi}.d1l:,;s" .l(utrytttti k.é?ikÖllt}ú.

Üsx,tr,diífialírr (itít:zy {}gy117 s:rit.
Slnifu', q,ktlí,. 

"{lrr 
&{," . .. " .r} S,-,-,-

|lillriú.r,lsírvirl ;,1 {}itrllnllt|wltl . " ". " § it"8{}

§rr:rrlirrlirtg;i "lctlű: iI" ftltt:tt lxu:skur , , I' :;"rlj

,§lxnílioringf .lenfi; .t /có|oltr,ix {.ftI.|r?.l í' aj.8/.i

.l}!c!lr J.r-rií*n. "§:erjt, 
iiriti .Kríx)lp . . {| t,E.}

.Jnltrjsz .,tr-*l{rrr : Hullii itt .lldnra ". . . I> !j."",,

l{ullm,ultt. ", .{ rxrrrlern ii?fl,Jríkd i:satlái l,' .lI-,,-
.llud*;l:sl is .liíirngllklrrry'; líi|,k<ip*

t]truitgy.éht;"l ..,".". l! :t,íl.'

Á ila§yár c§erkc§z§?,iivet§és Állatvédelml
Filtriirott§ága 1"i;lili11 ?-órr értei<ez,letei tlr,
urtt IJ,itrticlr llrrgr1 r"lqliiklr:t,r a:lait. A fír-

iriziltisiill'l]i],l{ri K;iroly ny. h. ir,l,larrrtil.k;irt.

lliirti Ktlrnúr't- ,Árpád és t-áng {iusztáv {clsii
:}r;lzi tagtü.at rJíszclnökiikkó vilasztotta. Na,
gcl tjdliát rlr. elöterjesztetie jeientésót a F'íj-
ibiroit§á(,nru:n,ki}járól ó,r terveirijll.'lJeiele,rF
íe tic, itrlgy a l'íibizottságila"lí tlin*n kü,!őlt

;irl4atdttctj*déklrírz}, rlg fogla,llkorik a gaz,dát-

ili$ ,kútyi|k o.i}r*iyez{sóve.! 4.s a voli ör.sz.

ÁlllatvÉdii l]g§e§iil€t átlattlrvrisárrak, Ktrvíus
út,-nilk tcleuérl n*po,tt[rótrt 5l} íi]lé,rt lir-et l,'.,1
g1.1rlritlriin krrtl,tt cll;itáslré:rt, (,!hgjiJ,e.7,ésói!r,

IJemutrrlta az álhtvódc}nri tiirvónyte,rvezel
iixyd,ben l§tt *lrjtcrjes?,té§éi. tárfyaltü az új

lóvrjdő ía,lrasa§z §idéki terjcsztósót, tz óJve-

bontr-rlit,s kérr]ését, u lra,rtnnl'iszit,ill,itásrrk á,!

{:rlkirrzásait *s r krríyá,k krivólr,íizi til:riinát.
Á üycrrrreknalltiirból már c,sirk ez,cr p,ó}rtri*y

vrrr;. A |'ijbi,ztrttsír,s, fe,lkéri í §ajtót ülufi:ká-

i.rrrra,k jóirrrlul*tú tá,moraatásírra, t{ozzászólialr
lt tár§yirklroz 0kr;lics:i,rryi-Krrt,h_"- l]c:rsi! dr..

Krrkuljúvi,c Jrjzsuí í]í,, Fttijrrr ,drtl:irt ó*

Kr]rr§ Marg,ii.

Ilelyeeliete*tés a rzál- és körörnióiásról.
I tlin{},,túl sztitró ;i,kítiinkiil:1 kurcs*latlrarr
fitt{ §§!l tr§uxt;tttlrltk :L?. rrr'v:lrr'lk;rt, hrlgy
nittg.s $iózvtt}en ve sztlly tiil :zri. tngd sc:§ a
h{itIlytlzi!, sen] il nylIxífi ilrszíigtklran rti*cs
e zidii-szeri,,nt s;/,áfil{}tte vai szi,i- és köríi,m-
íiiiriis. ttalán,k lrqdix {e li*s<rl vóse,rnente s.
Nrinrct<xszii8lban is c\_i)k,"\tlní t,t itjabb rneg-
bctr:ged,ósc,k §ziilr;r. üié§ óta Nélnetorszáta,
ll*n ?lll{} nnirr,hir. 34ül} briri{r ós miltteg.il W00
xlá.s ki*ctr,b á'tl*t h,ullott el a iárvány,tlatt.

A, Y§z§aöt l,aDláírah iebruári szánálr*n
(}lyasiatjtlk, hogy t kilsz,egi nü.lí{ári i,skoia
54. sz. cserkészcsapa,tálran na*yon ki,íejl,ődött
a i*ttnészgt szeretcte és t kózüsyes§é§ gya-
,korlása, íz a szellon ünég a tanter,meket i§
cs,crkészoith,urrrá varázsoija. Az ab,l,akok<lu
saját ta,lál,nrányú madáretetökct íátrtnk, rne-
treknek bő iar,tányátló,l csak an,n.yi tnag hüll
u,z ete tőcsil{tlntába. ümen]nyi az elitrgyasz-
tirsra elóg. Nem letrret szétszórni, bepiszkí-
taní, elpopséktllLni at el,es.éget. Jó vo]na *
írja lr JVe,zet,tjk l,apja, * ,ha a c§apat a
,Mi}gyaí Cserkésznek rejzot kés?lterre, üg.ve§
találm'ánváról. A cstrpatotthlx fe,lsz,ere]lést-
rrek. sí|éceknck ós mindenrr,ek elkészítése a
kiiszegí csetkészgk kózű,gyességének ínagas
,jökát díü§éri.

Á hécsi vtíl. kcrii|eil leánygirnnáziunrban
u ter,mószetrajz tanánríljc lllcvgn békák:lt
boflc(}j,trtott növendékei§e}, M*lgitdítoiták
clleurr *e ejjiirást.

Éli:issy Sárrrdor rjr. jökapitárry e8y nallilaíl
m,unkntair§iittak kiieloliette, hogy utasította
a r,gndőríjrszem*ket, bogy ezentúl n!é,§ ébe-
196§efi Jiqyelj,ék t szetnpontból az ukákat és
lrkarlál\,ozzák lneg az á,llatkínzásokat és
,kuty;rlopásokat, A jüagyar Cserkészszóvet-
sdg állaivódelmi bir.oitságának liérel,mére pe-
dig iizixolú r,azziílkut ígndez a r€ndiir§é]g,
negvizs§iiirr az rrtcátt n2 ú§s?.e-§ íogatokat és
a túlú*rhel* va§y sérült irllalrrk g,irzdáit n:eg-
}rüfltgti, Másrészt a iársarlalo,m is moz.galrna-
kai indít*tt ez irányban. Az E}hN.yütt Álla-
tokat Védó és ütxldtlzó Rgyesület íigyvivő
isazgaiójn, Nasy Píll, a Rózsa-utca 71. sz.
lázba* ílllatm.clredókháza,t vezet ó§ §nadár-
eteiók felállításí{ tervez-i. Snrár István
bányai§azsató pedig hirdetést tett közzé,
amely szerint üres épiilete*et keres 500 kutye
bef{igadíi^sára és álrlatba,rátokat,iárrntlgatí,sái
kéri.

A Rátos Yidéke cím,ii rákosszcnt,mihályi
lap jan. 9-iki szátna Kárpáihv Lásaló dr, tol-
lából ()stor ctmen ál,latvédelmi vezércikket
Icözölt. Köszö_qret érte !

Egy cslrlelogó oull tev€kenykedi,k Kis-
pe§ten. üazdája biciklin jár az utcán, ki-
ltyit tgy utcai ajtót, ,a &utya ,besurra*, ki-
viilaszt egy szép csirké.t étt elviszi gazdíjá-
nrrk. A $",;z;r,énylársaság sr,Ép oszta|élakal
.miiködik é§ ínóc eddig nem sikerülí- ielosz-
,latlti.

Áltaty§deiml morgalom { §zéhe§lőyáro§-
ban. Lcsutólrbi sr,ámtnkban ktilíiltük már .t

l!1;rgyar Cserkd,szsziivetsóg áiiatvédelrni bi-
zuti,ságának nagyszerú fa,lragaszáí, lnüly fŐ-,

v:itosszrlrte lrirtieti a li.rkírrz,/rsok tii.ll,tüát ó§

,fi:ljeleniését. §siJ}éry 4nrlrás, ir keresy;ié,ny-
párt clrrö,ke. iellrívta a ptiigárrnesler és a fő-
klpitány íigyelmét nrra, hOgy küiőfiijsefi {,

nagy havazástlk ideiérr s<,ih lóklnu,ás iörténik,
filleg x begyvidéken. Ne csak az iillatkínzíl
k<lcsisokat bürrtcssék mcg. hanenr a íuvarti§*

sazdák3,i is, akik íriheietlenül na§y tcrlreket
rakatnak a kocsikra, nem töródve az idó,
iárással sem, A vá!aóhídon is embertelenü,l

kiuazzltk az ál]atokat, a rituíljs virgásckní,l
ncrrr kábítják el őket.

A fiátalkoítiak blrósága kasselben srra kö-
te.iezttt cg1. itliatkínz<i gyetmeket. htrgy lép-
jen bt lz. 

-ifjrúsírgi 
állatr,édl5 esyesületi}e,_§zi

nátunk is he kelleng hozni, tle nemsak a
tiatalkorítakn.írl, hatgm a fel,rrötteknél is. Ezen-
kívűt jó r,olüa, hl a biintetéspénz.eket an
Ál!atvódii Biz.cítsá,gnnk kapná neg.

Állatkinzó fiép§zoká§ok. Eg}, Budapeste_i1
nrásjelenő na,qy-németnyelvü lapban esy bá.;

iót? Aiasrói 
'-'közli, ,ho.gy vidéken szörayii

áiiatkínzó né.pszokások divnak. Á magyar
törvériye§ és tár-sadalnri állatvédeltni intéz-
kedése kriil a köz.]c*rény ííója §s,mnit se,m
_szói, csak az állathínzásokat kürtóli vilácgá,
és hozzáteszi, hogy az iskolában kellc,ne ta-
nítani a sverm§lreket az ál,!atvéde}emre és
példásan meg kellene büfitetni az á]latkiazá-
iokat, Az egyes állzttkínzíi eseteket jeltntsük
iel és támogassuk a Magyar cserkészszövet-
ség _{llatvédelrni Osztátyát, mely az Orszá*
so.i Átiatueoo Esyesülei riióda. Évi tasdli
Jstrk 4 pengő s e,bbcü már benne val a Ma,
g_rar cserkész elíifizetési ára.

A selyemtermelésröt. Mihók ,Ernő rqinisz-
teii -ta'naóos - es ar. Jeszenszky Árpád
seil,emtenl,észté.si föieliisyelő előadási tar-
lt]tt a Magvar 'l'extilt,ethnológusok elóadó
úlésén. Yésre benruiatták ziz új selye,mpro,pa-
glrndaiilmet, mely eg!, sárkiizi család életót
llltltittja be a selye,m.herrryótljn§,észtés-sel kap-
csojatban, Kinában mírr 3000 év óta terme,i-
llek seiymet, de trta már .Iapáné a vezetö*
sz,trep. hoi 40tt rn.illió kg selye.rn§ubót teí,
nrelnek ás 500 ,rr'illió pengö ériékú selyi:m-
irlnalat szállítaoak külföltlre évenkint. Euró-
pl'Lban legtöbbet Otaszország termel, évi ?,8
lniliió kg-ot. A híborír ciőti O}asz- és Fran-
ciaország utát Miigl,arrlrszág követkczeti,de
a dé]i rész elvesztésével tónkrernent selye!"n-
terme;ésüik. 1919-ben csak 34,9t)0 kg volt a
gubóterme!ésünk, 1930-barr azoütlail már
7i1.i}llli erneikede!!- Fontos az epeíÍ&á,lÍo-
mán5,_szaporirása és a gilbílk beváltási árí*
ttak a mtzógazdasági. napszámbére-khez visz<l-
rr},i:ott íö}emelése.

Győrben a macskátr közöii veszedelme§
ji rrányként }épett föl a bé,trgyulladís, m,e ly
: mecskák nagyíé§zét c'lpusztitja,

A líagyar Állatvédök Országcls Egyesü*
lele s a Jvla8y,ar Ébterryósztijk Országos
Egyesülete renrdezé|qé,I]en f ebrrrár 7-én
dr. }íócsy Já.nos egyei. tan,ír értékes elö-
adást rartott a Józself n,ádor Múegyetom
áilatorvosi osztá,ly,á,rr az it\|atok okos v,édel,
rrréröl. kiiejtette, hogy az állatvédelmet emberi
méitóságunk, jóé,rz,ésünk, de g,azdasági érde-
keink is egyaránt követetik. Nem azok tesz*
nek az állatvédelsm ügy,ének jó szolgáiatot,
akik lehetetle,nrségeket kívárrnak vasy kó-
lyeztetik, han,e,m azok, akik háziállataikat
oksze,rűen gon ozzák és *evelik, semmitél,e
állatot nem bán,talrmaznak, a madárJészket ki-
szední nem enIgediik. Az előadó örömnre! üd-
vózölte az áíatvédelem lrazai lejtódéséi, mely
a Ma,gyar Állatvódők 0rszágos Egyesületú*
nek s a Cs,e,nkése.szövetsés Áliatvédelnii Ftí-
bizottsácánílk együttmüködés,ével a legiobb
kezektre,n van. Az előadáscn oit láttuk
A,mitlrtiz.y űyórgynével, a lelkes áliatbarát-
tal a n,errtcs tíicv i,rint érdeklödii},- díszes se-
reset.

ll
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fiEGFÉJTÉSEK FEBRUÁR 2s-lG KüLDENDÖK BE A KÖvETK§zÓ C|MRE:

i"iAGYAR csERKÉsz REJTVÉNYE, BUDAPEST, V, NAGY_SÁNDoR UTCA ó

Egy-cgy dáreh k§retezctt kép, {ldla:
tloílntann Felenc képketeskedés* és kóp.
kerslgyárá, Sudapest, IV, űerlóczy.u. §.}
Nyerték: l|ngár Jenő, Rákosltgot él Báp.
hídl !ász!{r_Y4g,_'.---*

l0*-10 darab budáp€§tl fónyléplevelerö-
lapoi kaptak á követk&zők: Jankó űéza, §ze-
§ed, Nog Jenö, §zomhaahe|y, §árvári Rudolt,
Budapc§t, §chrankó l§tván, Oro§báza, §zabó
üábsr, Aba, §zabó Tibrrr, Nagylsmánd, §uii.
nyl §yörgy, Cegtód" Tóblás Pétcr, tlódmozii-
vásárhely, Yámos lmre, Debrecen ós \{orner
Mlklós. fivőr.

,Don Ouihoíe kalandiaF' című könyvet
nyerte: i!l. Tokali Isivá_n,,lgbreggn. **

parrllnl §élal -A §§lilasiáfó §utkíá Lőrim
csodálatos kalandiál" címíl kónyvét nyerle:,
Jóbai Zoltá§, Cexléd, §zéchenyl-u. ,3§.

7ctt ós húIvf§set clllitrrtt vúla.zlcveleziilallllI
i\ hcküldtök. Ait;il;irIr,t sz.alrályrrk: l. A
rejivénr. iit,letes lcgyen és viliigos. ?. Kc-
reszlrejt!.óll5lJlél kevés íekete nrező, clvi-
,|aszt(ivGnál és itlegen szó lcgyclt. .1. Csak
ijnállóa* irészített rejt\,óLlyt !chet be,}iültletil.
4. Mitdert r,ejtvényt,kiilöil papirosra }telj
írlli. , . Jn. I. ria több,en ícjtik meg a rgjl-
véttyt ,*- p} iirs -, akktr.r a cser}iés;rbecsiilct
trzt Ú,!ay kíváttjta nle*. ,lú8ii egyiiti kül,tJjélk. bil
(vagy vala,ki bekü,ldi a kiiziisséia nevóbelt).
nc,m ltcdi§ kiilii,*-külün. rnint*u iirt;]r]lóarr f.ej-
tttték vi1.llta rnc{. Éppefi íxy, a ,l}1g(í§j!é§t
n_eul il]ik. áltrdrri más,na:k s xcin lrecsiiletes
ügy tliis lncg:íejlését ieiltirsztá]rni. ,* §e.
§eáta, Rp, Á tl. üs. a kitsitr.yeilntk kicsi. na-
g_vokn;rk lüt{y;,lcánytliiíiz*tt'iink,n*k pedi§
loány múdr xr ir1.1 rtrntle,lk§a óstik re. V;illasz crlunk.
Küidje be,,littt,yo;tn{r íji,l)éi", lnajd rn,i is ki-
lrrri,:hliljrrk s a,kktrt ln.cíittttrltrljtilr, lrtli l h,ilr;l,
P,tpilrost is kiildjirn. -,, 2l8. cscs. §as őrse.
A kiadrjiiiv,at;rl cstr,k * Csc,rkószször,etsóc ki-
adványail adh.ir,tja. Üj i,r:ónyj,óst küldjete,k be.

-, Nacy Géza. Ha a cí,rrrv.átrtrlzást tlern jelen-
titeh be a ítejtvényrrrvatna,k, ak,kor ll jutai*
mat r}eín trrdjuk e,llküiden,i, A llcjelentdskor
l},em:c§ak az ú.i, ,hrrn,eiln a ré§i címet is közölrri
:k*1,1. .-, Várl Mátyás. lj,aj,a, §i§chol Antat,
ttaj,il, Heldl János, Szeksz;írrd, Szciutó Minó,
Bp., Drávucz Tibrrr,'|-isz-.afiired, §aranyai
Zoliáu, Pécs, Nasv Ernö, Bp., Rohling Fri-
gyes, Pírpa, Lande§u Józseí. Bp., Pokorádi
János, tsp. H/rn,,vsz,or irjuk me§, hogy levelgt
netn szabad ny*miat,vílnyké.nt 2 lilléres bó-
lyec.xCl Do,stára a,dni,? ! Azza,| nelm váJi,h
egyet,len l,evól sern nyomtatvánnyá, hcgy ne,nr
ra{atlsztjátok le a boritékot. Levólre ?í} filló-
res béJ9.9g kell. *- K€rtó§z Lacl. Mié,rt irattrd
,a,lcveleder Édes:rnyádd,al. Másko,r ma,§trd
fejtsd meg u rejtvénye,ket és ma§ad írd mes
tr leve.iet is. -- Töblreknek: Az, a.ki 250*-30t!
pünt(}tI iissZe§yü;tött, juta:,m,at kap, A l!1, Cs,_
lrc.tt ,nem kijzó}hotiük az e(ye§,$k ir,ltal eleri
p(}llr§7illllü,kilt, ft:rt:rl an töblr ol,düJr io,gla}na
ül. Áki nagyrln kivúlrcsi, .rl íne§fejtó.s,óhcz
cslto|jtllt --- §alát maíe ré§z.ére megclmzell.''- válasz.,leve,le,rőiapot s ,nr,egírluk ne,ki elérr
enerlrrdlyét.

l. Hármas reitvóny
lJeiij.iIdötre: iKárlaíai Enrlro

=: tljlirsz folyirrrt
: í| 'lisz;l rnei,léik"

iotyiljrr
:.,,Musztai,a, Rócs

osIrtltnlírj,a
20. 2, I8, 1,2, 13 : cserz(i figsterem-

bel (ékezet rrélkü,!)
iú, 1§, 8. l0, t4, 3 ; {fiűrse[-}§tű (kiejtóse),

b}
Á betíiket l**?0-ic. szavak'ltit olvasva kér-

dést kapunk. Á kórdé,s megleitésónek betúi *z
alálrbi kt;ckába osztandók lle a meghatároeá-
§olk ér,te,!,mébcn.

c}

1. A fiiziapodták az irásm,űviiklili azt lri-
szi,k. |rogy ,. , 2. A csiirdijn,gölij is cz. 3. flr-
,dei áitrat, ,l, Vc$yjcl. S. lge.

I}ckii,ltlósl (A : ttl p0lit, IJ :: 5 p0nt). Aki
a har,rmadikat is rrreg m,e$fejtcltij, az csa,k az
ót szíi,cskát küldjc lre (25 pont).

2. Égyforma táborhelyet !

A iábrlrbciyet u rajz rnulíti;t" Ű§y kell íe,l-
ost,ia,nunk n,égy rlirs kiizijtí, horay {ilirldogl,i!
órs,nek teljesen ugyatrolya* ai;rkú és u§yarr-
akkor,a terüieiii őrsi'tátro,r}rclv jusson'.

Másuljilttrk it a rajzol tló§y zctes pi!í}írra.
.A beküldóshez a ]l{;rgya,r Cserkószt tlc 0§0l!-
kítsattlk me,g, (4u po,nt.)

3. Mi e G§uda ez a levél€zőlap ?

'*.|'

1 j..] ],] : ]i ;_l i. i;i:,lliailIA|.iDÍ}

, .,, .]..l.].,,|j l.,]A.é K

1.r^57 *rl,,l;.l, i,\§ .rrlií.
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Megfeitések * Megfejtők
l. Kero§ztrcltvóny

I(észjtője l 'fy}rerrszky Istv;in, l20 l)orrtot k:ll}Ott.
Ll§ylát§zik, nelrezcbb rcjtvd:nyt lroll szt,rkesz-

telrüttk, ítert ann:tk ell§ilórc, hogy a közlé§óbe
hil)t Csúszolt. csilknerrl villitntónnyifft jól meg_
íeitctlék, (KimarJdt a IüggölcFcs !ürr. kórrlós
és nz.37-tól ótl lelé lntltaló ttyilacsku.;,\ rn6g_
íejlök köziil tsak rzoknl L-iizöIlük. ukik a rejl_
vórry ttlintl u kót kórdÉsct leljfsel! ht,lycscn
oldütták meg.

;\, rejtvény szavailr*n elrejtett fs§rkó§ztör_
\,éllviink ; A eserkész tP§lbtn ó§ lólgkhen tlsztn.

]tíelítjtök: (:sapo(ly .r., Vltrga lJ., l[oclr [,.,
Rózsa l§., Soós 1'., l.r,choczky K,, 264. cscs.
Fet.ske őrse, Sile fl., Nénrelh l", Szaltó .]., 23!t.
cscs. Sas őrse, I,onghy 'f., Szentesi K,, Yirágh L,,
I(ozlrr I., b'irrk I{., 'íóny,i S., l(.:§zthel},i 1,1.,

203. cscs. Fecske t'irse, Gomlrni'l',, (;sönge F'..
l)(tkán}, ()., l'árdúlt},i Tl., }irttneth l., Szász 'l'.,
l)órn],ei tl.. llúrillfai l,]., 'l79. tscs. (linke ílrsr..
{;},ene!,(i}-., Szigeti ü., ('ngár J., l}Iilf1,.|.,
llrrser li., Sántlor L., tíárvátlr l., l3ulrizs l.,
Mirki tiy.. Kiss K., 27. cscs, li'*cslie tirse, Nag1,
I. .}.. Réczey'T., l}erhirlel l., };'rankl Tl., }larr-
Il(r\,(,r .l., lloc§or J.. l!ulrtgh .l., í.iclkrt1.. Gl'.,
1lésziiror L,, Nénrellr l.., ltlrkslr S., Szitrrrirr K,,
líajr!tr I., ()líh .{., }íIrjllr l.., lrtrllárt5i Ö. rt-,\..,
l}Otlivárt .-\,, l{artlner (iy., Iiekcle l,., 196. c§cs.
Fecske örsc. Lohor!yrri S., 46íJ, cscs" §inil_v íírse,
}lclicher l., László l., Nagy (;y., 1,oriczk}, .l.,
Hegíis.l.. L:rkos (i§.. (;igler l.. Sz{,gíli l.". Sövitry_
hriz1, l... (i\,öIF,},iláz}, (i\,., S(il},om t}., Nénlellr
T., Szetltir,úrll,i á., \r-ilasi S-, |ilrgy.!., 1:l1i.
cscs. Ilétpettl-es órst, }r:rr/rrryi L, trlarlnunn T..
Darab L., Cserján i., Xerekes G}., Iiurser 1"l.,
I'eíroYics R.
2. §ern tálált §azdót il ! k{ linom llrehcr_lóle

te!í§í}kol&dó

^\ Iej t YéI}lToYat lni ndcn jóinrlulat{r igyek€zcl 0
ellenérc sern tudtlr odaíi.élrri sürrkilrek a cso!ol*lclót
mivel a legiobb tnegfejtö is rnóg a lclót sert
taiálta meg Ir tábláknak, .l tlsokollidr'lt oltcttiikjobb któkre. }lindcn üleÉií()jtő jlrvárl arrrryi
pontot irtunh, anrityen arányblrn a l(érdóst meg-
oldot ta.

i}. tlová $r ?

. A rcl)üljHÉ}} lttásh,lr,;i n(tn éfltel, í.lilk az
§szakl sarkra. Rengetcg ltlves rtrt.Éft.jlés erkczell
be, Nem gontioltrrli, hogy cserkószek il.\,en fe-
ltiIetesen gondoliiozhiltil;rk tis kiivclkcztethstnfk.
}íi lesz akkor, ha ncbe?cbl) íülsdatot kell rnt:g-
oldanotok ? .\ sz,c!ltlrri rrekisy(irkőzóstő] senr
sz:rbtrti me!{ijedrlúnk ! [íogíejtök: l\ paí:rki
,,hármas szöyeíség", Zarlyi K.. §zilnrin K..
lreketc I ., §argrr ll., }.}alog }", .lolsv:ry l", 16O.
cscs. Zerge őrse, Tóth {iy,. .}óllai Z. ({i(} ponl !1

{. Tc is lt§zel írl.rJd öisvezr.a$ . . .
Sok jó megol<lirs érkczelt, §okirrt Hzonlran rne;;-

íeledkeztek trrról, hoíi_v a cserklisztörví:n3lt,ii
rrrcgsérté§énél tragyob}r trz l kirr, rrmit n leikük-
bon, jellemiik ki:tlákrilá§íiban rlhoz ir srlgis,
lesés. csrlás, h{,llteLl(ir . . ,

Ilmlíté§re roéltó uegolrlá§í kiildlf,Ir lt* :r kii-
velhezők: Ijefl]idai l., )!'riray lr., V*rl4a !,"
Ilózsa N., Kaj(ti l.',, l{trrrrk* |Il., Kozlrr I., l60"
cscs. Zerge órst,, Firrk K., Szalxi tiy., Jóbái Z.,
27. cses. Fecske tirse, iíj, Zöltti K.. (iacng .l.
és l). { 10 pónt). .\ tölrbiek lrriirryllrgllsttn kt,reseIrl>
pontot kaptak, a bekü'ldii 172, c§c§" Clinhc íirs*
pedig Yelós!, ]:ilek : ,.}Iiska" cínrír kön;;vét kapta.

Iutalmazottak:
Négyszögletes katonai alumlnlum poí-

tyázócsaika. (nnia a c§erké§zbolt központla,
Budapest, Y, Nagy_Sándor-u. ó.) Nyerte:
Varga Ferenc, Keszthelv.

]ltéreyné Juhász Jtlargit:,,Jll€oti§2l óíeh"
cimű köíyyét nyefte: Regös Józsel, Fűzes.
pü§zta.

ílankó Béla dr,: .,Yiz€n és vízparton" clmü
könyvét nysíte: Nagy l.mre Andor, Xe§zi.
tely.

i}-"í} c§oma§ .Prlncg 0í r#ale§" két§zer-
sült. {Adia: Olasner Ede R. T.. Budape§t,
V, Szent István-krt. ó.) Nyerték: Dobos
Dezsö. Budape§t é§ §y§§ov űyörgy, üödölíő.

llladarassy László;,,Miivészkedö magyaí
Dá§ztoiok" óínű könyvót fiyerte: c§öngc
Fergnc. Keszthclv.

ffi"&#K§
,i:i
-,i: bx ja

//

lü pottt azrllcna.;k, aki,lt
rni,gstrd a.

?§ poflt azokrrak, ü,kik
írják --- rnagyanrl.

í|í !
/ ,.) t- r'-.

.1.^ t,,,l,,;- , /1,
negmondják, ho{y

jet'entését is rnec-
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J$fiA nÁT§Á§
§z,omcrúan ült Ci.rmos, *

nlacskam,aura, ir ttlrrráLe sar-
kátran" ttásgóli }rlárrl, a ház
büszire kutyája:

-- Ál*zol Cirmo.s, §fi.sy
sj rsz?

Cirmos cstlrlálk*x,va né-
zeít ,&őár, ellerrxógére, ami-
kor irz szóra rnéltatta,

-* §chogy -ir,l§zorn, dt_
tro6y alszonr,, már ts§nap
óta csak sirok. mert, elve-
*zett gyönyórir kót íiacil-
kínr: }lilka és Utlrka. , lis
könnyezeít"

Néró, *a 0k$§ lrornondor,
ntegszánti*, a gyengóbbet óii
pi}larrai alatt érezte* hosy
noki itt i]iggite§ie ktdi, Crrcn,
rlesen félrcúli, farkírí tsó-
vírlgatta, ,okr:s szelrieiv*l
jobbra{iatru tekirrtgtú$li
gonrlalkazott F1irtelen eszÓ-
be jutott, hclgy tegnap látta
az utcán Priiit és Jrlskát,
a,rrrin,i gllr.alatltak Tn€[letls
és bizal.rnri*an, suttogva 'be-

szólgettek egyrnással. Ktr-
-gár ig volt Jóska keróber.,,
L*}ret, lrogy a kr:sárba*
§{itk* és Bark;l trr|reórtía,k
m§g... Most jutr;ít eszébe,
lrogy a kosál vaslag zsák-
vászorrnal v,o}t letakarv*,
min,tha a fiűk rejtcgetick
t olna benrre valamit . . .

§őt! ."" Mintha lral}ott
volna siró miau*nycru-lian-
gokaí is.". .l fiírk a hid
íelé haladiak.,"

"* í{opp: i}í*gvan! * ü§-
rotí ítil Nóni" llgyei gofi-
tttt}t, k*ttőt ugrott é.s rrltir
fu{ttti is a palak irányábt
ei jír kuty-,ri"

Mllr r,§esszirőJ tátta. írogy
a k,ét vásrrlt, l,üi,§z giyerck
*tt v*lt rr liidrrírl, Elcinltl
óva,tosarl le*t* őkci. Pa,li
ópp€a íogLr *z egyik ki*
sírú,,ri.yávogó *iir*skak§ly"
lröt, J'ózsi pedig leszítette x
kis állat szemét, lrogylrll
rnó,g riincs kilenc napos a
kis cica., nyissa ki a §ze_
utét ós bárnuljon fi. n{i§y-
titágba,

*- l§x rxeg*itjaíok, go-
no§z fi*kók gondolta
Nóró, ** nrár rl§yis §Ok boí-
sot /törtetek az orrotn ,a,lá,,

majd ráttrk iiesztek én 
" " ,

Mcgk-e*e*iilitck, íi rrlég ezL
i, §$§osr ke6gyetlcrrségei!

'l'üstónt átuprrott az eltitte
áiló lrokrirn, rr*gyoi vak-
k*lrriotl § már * ftlgai kö-
zött is, voli }ózsi e€yik tlad,
rágsaírra,, Prrli ijedtében ei,
doi;ia M}lkát s íul,<ttt, a}rogy
csak bíri. J'ózsi is ftttott
volna, de §éró őt csak ak-
kor engedie el. amikar a,

másik ki9 cirxrosi: Borkát
is ,szabadna,k látia, lio}tanil
azutárr a Jó kutya il
mac§ka,marnához Ós u§lr-

loii,, f ul:}to:**íí Citm,os !{li}'§tii.

köriil,
,-- üyer*l §y§r§arrl üy&í€

gy*l:san| \{cgialált,arn a
fiaitltttl , . ,

§gyiitl ;:oharrüak ;t lridig.
Áz egyik rro,eska,fiókát tlir-
}üo§, á, ;rná"sikaí Néró vití*
llaza, lrá,trrk bőpe,,nél fo§va
a, .szíjukiran"

Cirnros csak mos,t, {tldta
,rrrcg, ;lrogy }üéró nrdgis csirk
n$ríie§ á}la,t. K'ir:sit srégyeltr:
is ur**lii, htlg1. ariiiig r:rirr"
dig a lxacirkanerrrzetség
l*gri,dázalr}: e),}tnségónek
i*rtotla x jó kutyilt,

Még egynéh.j.fta bu(,sll§ zl,t..:t

Yissza|otdul Multi kt,l,ttta

Köszöní a |ejecleknt
§zí,uességét illendőctt :

Elteledui st;se {ogjc.
Iíogy ellutha.tott a, lialllbit.
S a,rait ember még rLetn 1.1:lttí.í"

Ldthatta * hattl-t;ittíg tlt,

Ktrum,*ötát ,rtár tlz égbait,
Isten ,ualetl ió, are| bald,! .. .

Repiili hlxzll. Muká §tl.jtó*,
Véget ét,t a, holelu,tttzas!
Ne,u& is tt ftjlú orcóitl,,
Hqg a rgbétát ,meglútj*.

örült rninde,íL a {öld íele,,t,
Miltor Multi rLegílrkezetí.

lfap;u6r*ras íttlju a.L t,tij tin,
§ztíz és tzr,t m,ér{öl,d tt,ttin
Zu§aa, bligltr: Ptsíre érí *
Rettr t,tt r*, ht,lúraketu.
Épp t !}ts,*tiltar ér,ktzctt,
Attlikar {7 ,tLü,g|í géylezet.

Szóz rnótariu, rmgyot ,robtlarl.í

És * gé,p tt. l:í*bt. 1l*tt,yur§..

.lídA'i 1,lJ.il#,\ llt"lu allrlIih!,|.
Arrt.t ibral.t. Itt;l1y úggábill
l}el.e,giatttqa.tzt u, ltll:ót,lltt,
( M&jd l}c!,óri.irt í,isLe (Jry,},.i

Ig1| iirtí J,Le{! {r& u,ttlzti.s|lú§,
§aldxgtl,tl & 1.o§í' ttiiúró§.
M*l ttx eaésr 'htíd,u,t{},rós

{^isa}t áltytyt l*lll'-,- é* sewurui trt,*,s

-,- Yésle. .*-

Oiiiitlrl *, ilolt{og {jliit
,}lürll;r jltlsz.litri k,,z.ri+lt r.t

{:si§ít7.1,1t íilrilirl \,,t,,, l l,

tlig rrregr:lógt:lteltelt }revet,c,,
tlett ir ftrt,rtá,c kiiszui,.,t,- r,-

lroldc§arr rtézlt. lr ját-z,;l
tlazti rn,*r:skákal.

|RTA; BÉLA §Ác§l * *,á,|ZoLTA; ABRÁN BÁc§l

.\z 1§*7. óvl karácsorryl gzrirnban közölt }Iuckíl-jáíák szövegc is,
zenéjt is Hulrrr (iellértlől suló !

^;. ,"/,
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Tríf,ám
*ábororuáso.o

JELENET a csnnxÉszÉr,rtnőr,
IfiTA: §OMOIIJAY FnnrcN0

§zereplök
Kún Zoli, nragy,obb fiú
Bandi IFeri lBéla l
ff#jí'[ ,o-", éves fiúk
Peti l

, Pali l
Dönci ,|

Egg nap a táborban...
Szi,n: CserkósztáLbor. Középen üres ténség. Jobbra sótor,

balra konyba. Hátü€rben erdőrészlet. 
*Reggel 

van.

luncs,í (ójjeli . őr, .Ébred. Nyüjúózkodik. Álmosan,
hátortalanul): Petj ... . (Csend.) Feti . , . (Felált órájfuá
néz, elször.nyed.) Rómes. Másfélórával eldludtunkt Petít
(Rénza.) Éb,redj fel, vége az őrségnek .. . (Rénza, Peti át-vágja mlgát a másik otdalára - es félálomba,n rrrorog.)
Pgti! . ,. (Níár m,ajdnem sir dühében.) Na ez is ú8y alszili,
mint malac a pocsolyában , ..
_ Petí, , (felriad): Na rni azl Kik? Cigányok? Á .tá,bor-
ban?! (re_lggli§, hosszú cserkészbotjával had,onászik.)
Hol vannal<? Bújjunk el gyor:san!
_ ..lancsi: Peti, ne izélj. Ninosenek itt cigányok- Más a
bajl

Peti: Mi az? Becsaptál? Csak te vagy? FIát esak ál-
rnodtarn? Hhla Istenngi<. Most lesalább ",iyugoOtan aba-
í,unk tovább .. . (Vissza akar feküdni.)

" ,Iqrp$ (_kétségbees_ve)t: Prcti! ÉbredJ! Térj már magad-
Fgzl rújj óbresztőt! Másfélórával elaludtunk. Fél n§olc.
Nesze, itjt a kürt. . .

Peti. (értelmetlonül néz maga elé. kezében a kürttel.
Róvid_ .q_zti,rrot után).: Másfélóra? Ja, vágy úgy? Hát miért
nem hel0ettét fel? (Kes€rve§€n, beleiúi.)*-

(Á_.sálorból _nyüzsgés, ásítás eitb;tott hangok.)Pald (kiscserkész. Kirohan, a dunvhát cibáli-a rna.ga
után): Mi az? NIi töttént? Hol varrrnak? Kicsoda?-Miértf
. Dönci (}tálóingben u,tána): A nadrásoml IIol a nad-

rá§o1r?J .!í.esvqr a mamám, 'ha 
nam vis}em trazat eala-

tok idel (Síránkozva et,)
, Palí^(a_ d9nyhát__ol_!4tmut maga, köré csaverja): Hát

w-L ez:l Csak óbreszüő? Ezórt ugyan kár volt az Ómbert a
legszebb_ álpából felriasztani.L lÁtrnosan ois§zabakiát.lFeri (újjongva jörr hátulról)i r.irit<t ua ÚorrJtnrnÉ
vi,üorlázni a tóra! Találta-m egy csónakott Hatszemélyesl
(íIaltal,rna"+ cipőt loPogtat.) Ki jön velem? C,ÉÚk n€g}ren:
nyolca,sl

Jltncsi:_Te,, ez a segédtiszt úré, a Krln Zolié.F.eri: $tdggjuk._ Tó Jarrcsi! Nehogy szólj noki. De
monctd csak, hány óra lehet? Haü?

.,Ia_ncsí, (idegesen): Hát persze, hogy bat Hí,sz mostvolt ,ébresztő!

_ Feri: P€tsz€, pen§zo. De nem tudom. a gvomrom úqv
l(o.ryg_._ Mintha n?áskor ilyenkor már ki4oti- volna vaiÍ-
m,i,t. Me§.a !*p is ol}"an szépen, melegeniUtmár...

.Jancsí:.I{át persz,e, hogy éhes vag5 Ferkó, Úiszen€ge§z eJ§zaü& nem ettél. . .

F'eri; Goindolod?. Eiszen igaaad, Iehet. Ez a ,nap tévesatimag ez embert. , . (El,)
Jancsí.(Pet!|re.1 -izgatottan): 

To. Peti! Fmi sejt valamita mi elalvásunkból. El kell rteuni láb alóL Neked, v*n méít
e§Jr !ábta csokgládéd" Áldozd fel a haaa javárat
, P?tí (,i;edten): {ó,_.jó._ De !át az óráxat már {rgyís

l vi§sza,igezítottaryr másfét órával.
lancsí: C$a,k el ne felejted aztán újra előratolni őket

1r_!3,t az én gyomrom.ís,kgiog már, aúi azf irteti-(Corrá--
terheg a,rccal mindketten bemennek a sátorbe.)
_ |eri _(Gyuszival jön): Te, Gyuszikárn, érnsrn tudorr1de.úgy korog p gyoinróm. lanósi azt rironaia,-hdcf-;;
azért vaar, mert egéez éjjel nem güúem semririÍ. Éiszen

"}

igaza lehet, detrát ón mógis csak éhes vagyok. Jöhetar6rrek
már a ,tejesek.

. Gutlszi: Ugyan F'erkq te mindig éhes vagy, A cser-
kész nem szokott éhes lenni. Lótod, én soha nom esz€m.
Csak ha be}émerőszakolták az ,étett. Igaz viszoni, hogy
ón fogyni akarok, (Zsebéból egy dara6 száraa ,kónyeré
vesz elő, majd azt maj,szolja.) Ne }égy olyan Üibsinyes.
Hiszen ha elgondolkozunk azon, hogy mi is az az ébseg,
hái rájövünk, hogy voltakóppen serrrrmi. ÉrteOt Sourrnit
{Bekapja az egész kenyérdaiobot.)
. Hangok lsíaülról: Iüt a tcjl ltt vannak a tejesekt
É,:ljenl

Ferí: Gyu*aikám! Mennyei zerrét hallok! ,Hol ,a csal*
kám? (Elrotran.)

Ktln Zoli, (nagyobb fiú, egy cipóben sántikálva jön,
Körúlötte fiúk. Jegyzeteiből olvas): A mai napiparancs
szerint Peti, Ferkó ég Béla a konyhán üeljesítenek szolgá-
latot Yízhordó Jóska és Pityu lesz. A többieknek öt perc
,múlva soralkozó és indulás fürödni,

(Baloldalt a konyhán Peti, !'erkó és Béla már ing-
ujjra vetkőzve ,szorgoskodnnk az edények között. Vidám
csörómpölés.)

Kur. ZoIi: Azaz, hogy ureg ogyet. Nem taláIkozott vala-
rnelyikőtök a cipőrnmel? Ejszaka el,tűnt. Csak nem valami
kóbor kutya vitte el, (Nevet.)

lóska: A cipőddel, Zoli bátyám? Yárjál cl§&k.. . Milyerr
nagy lehetett?

Kun Zolí,: ügy nogyvenegynótrány, .

, Jóska (elgondolkozva): Mintha.." igen.., mint}ra a
j,égverem,borr, láttam volna. ,. De nern emlékszem rá pon-
tosarr . ..

K{ln Zoli: Nom baj. Csak rneglegyen! (Elsántikát.)
Feri (a konyhá.ból hallgatta -v€ig a jelenotet): Na

Zol,ikám, te is megrőkönyódsz majd, ha fekete cipőü találsz
barna helyett. Mo§hatod a suvikszot, amíg le,jön róla"

Peúi; Mi |esz az ebed, fiúk?
Bé'l,a: Mi? Bable,ves ,és üojbogfir
í'eri (elbiggyesat,i a szájáü): Na, ettem már változatg_

sabb kosztot is,
Peúd., Mit akarsz, trisz ez még megjárja. Csak el ne,

úzzuk,? sr!?t, v?gy ?z ör"eg Kozma papa rneg ne látogas-
son. (Allanrlóan féIoldalü fisyel. mintha, val,ami(. akarná a
sátorban. A háttérből a távozók menetelése hallaltszik.
Vezónyszó, .sípjel, érrek.) Na, ezek elmentekl (Mog,XOny-
nyebbülten.)

Jóska: De tó dolguk is van. Csak minekünk kell ittgürcölni egfuz délelött. (I(eservese,n felemeli a két vödröt,
nagy csórtetéssgl el. A tóbbieü{ a konyhán töltögetnok, ka-
varnak,. a tűzrs raknak.)

tr'erí: _Peli te, mít sandíta§z te mindig ,arra fóljobbr*,
a, sátor felé?

Peúí. (,rnegretterrve): Ki? Én? Éu nem sandítokl (Yállót
v0nogatJa.)
__. Fr:i!. É_lrsem_ ugyan fel ne,m ül,tet§z. Nem vagyok énKün Zoli. Te vala;rri rossz fát tettól a tüzre, MoÜrid ,meg
nekem" ngm adom tovább.

Peti: Én7 §omrmit. De ig,azán semmit Miért? Hát rnit
teütem volna? Én nern, teítem semrnit! (Pitvoreá,f-

_ Pélg.: Ugyan fiú|<, ne gyerekeskedjeiek.- Á }ÓnyhánáI
a_ hivatás magaslatára kell emelkedrii. Mert a s},akács
hivatása a legszentebb. Ke,pzeljétek el, ha mi most elsóz-
náIrk a tejlegríztl Az egész tábor é,hezne.

Feri,: Es ráadásul rnég nekünk sóznának oda. egypáratl
Jóskrr (megjöttakétvödörrel): Itt a víz. De csak félic

v_an. I!íerü. . . mer"t egy kutya ulánam jött, És inni ákariagy nézett ki, mint egy farkas. Bs a- focát vicsorította.
Hát én otthagytam, Es mire a kuty,a elmeirt és én vissza-
mént€ln a vftrökhöz 

" 
hát az eeyík-et felboritotta És merta urásikból alig ivott egy kicsit, bát átönüirttem a felét aaegy{b9l tt_ogy kónnyebb logyen' hozni.

Peti: Hlsz a&kor te itt--egész bacilluserdőt hozoltFeri: A kutya beleivott? .-. .
Béla: Ugyan kérlek, mit kényeekedtek? Mire ezok a

bacillusok a csa;káöa érnek. már iöbb§zörös€n víz,befúlnak.
a mar,adék pedig bánatában öngyilkos lesz És annai
egésaségesebb. De ha akarjátok, hát kiöntöm s hozokújat. (Kiönti a vizet.)

. . 
- Petí (a ,tt,bbi elfoglaltsfuát kihasz,ítálvb,, óvatosen asáiorba oson. Feri észreveszif utána megy, dó Xivüt meg-ytlja. _ Kisvártatv,a Pqf, kijon. Megkönóybbbillten s,rÉajtfel): Megvan,.. Sikerűlt...
Feri, (rátámad): Mi, te?

_,, |ptí (ijedten): Mi? Ts l§tiad? §eryrmi. §emrni... Mit
láttál?

l*-



/.'nr j: \I ittrlr,rlt,.
Peti: }'trihé-rtr1 li;tílsz iii]err} í,]{v f{ili,i!,l,r!a rxrlkrr,l'rj,ót,

iii.,!, ttörít át,ulsz e}. l{onl, Egv og,ó_rz t.iiirlái: iiapsz. Csa.k litl
szólj cgy sztit stlttt,'l'lrrl<tr}: §lüttrtlcl,.'.[,'eicstrkojzidé. Merí
reg§ol 

',:ja}ud,iurrk Ós csa,k liilrryott i\(]r 1i}tr,Édí,iirrk Íe]. Dtl
viiszatolt,uk az ór*.krr1. É.]s tr,tr"rsl rl.ir,;i -,lór e kelltltt iglrz,t-
inni, rlchogy 11g2i"e\"ilgy,ók , , .

}'r:r'i: Ábá.! 
.Há.i. 

l:zótl., siitiitli i,l_va,r} ,;1g}ilgt:t-r a tlil|l: .\;,i
trirlgfi,llj,attik! §zegórlv i{y{)l1.tllijcskirnll ...
. -'?eii: Tcl Egi sz.elr:i szillá,tttit i* ,iitr,psz liittlasul- {-],str}i

rle szíllj sclnü}it, í{óltl rtrtg. (Ktiu.vin:5őrr.) {gérd r$*g!...
.!]stére a, l,ábir.rtiiznél tllilí]il,tlt trresélrlm el Zr;li ]r*"nrrk uz
egészt:t , . "

i"erl." .Nl il"v-eti g,yátlntúrty,'l
Pe{t {ijedtcrr): l,Iic.sorla?
Fgri: Hál a szaliirrri ,..
.tieíi ( rnegtliinrr5,ebbülve i: tsick. !)e,rsr,e, lrogy Pick.
i'cli", Arlj lrét szeletet ós nlin<ltlrr rondber'r vart . . .

})eúi., Kél szelet'/ Áz stlk. ;\kkor, }rekoni nem iltarád
§{.\nlfúi. (}'eri táv<tzrri akar & konylr8, felé. Ijettte.n.) I]e
rletrr l-raj. Megadonr.

Fey,i: I&a vele. Gytlre. (Keitgrr el il sólorba.}
(Hirtelon r,ai, Mitrtlerr.felól e vigíJ,r,;rjövő cserkészek

özütrlene}r elö. Kalapjirkon szá,tiltnr1,1, krr,rszalagg,al. Prrpít"-
lrrbdákkal rrregdo}rlrlják a k<.rnylrásoka,t.)

Xiabdld,s: Hol vanrrak a,z őrok? Micsotltl tábor 81"!
'íánladás! Győz;tiinkl Jolrbsziirny előt,el l'.Ilétlet! (Néhány
la.bda beteteltát az óteies kortrléroktra is") Fltrcsek vagyunk!
firini adjatokl

Kún ZoLi, (sípjelóre eltrénrulrtak, vigyázzá,tIástra me4
}€vedjk rnind"enki, a, liorryhásokat kivóve): Csajkákka]
§ol-i}kouót (Nyüzsgés" lá.zas kapkodás, surakoznalr" Á kuk-
tá,k l:daátlítják a kontlérokat és minderrkirtek sorra rner,í-
tenok,)

Balrdi (gyanakorl,i,a): Te Peti, rni ez a gombóc trenne?
Pcíí (nlegbr,rlrir,nkozva): Háí rrri ienne? üaluska.
8anrtrl (Átritattal): Galuska?
Pal:i: "ta, Feril A üejbegríróen is vatr jzé?
Feri: Mizó te?
Pali,: Há,t izé. Galuska,
Puti,: Hát p€r$ze, hogy van, r]gy jó csak a tejbegriz.
,Ban,ili, (vis3za"jön dühösen)l Csalás öiér! §z nem is

g€,luska,! . . .

Hangok (megrőkürryödve): Nern galr-rsktr?
Banili,: Nem hát! Ez egy közönséges rongylabda!
Hangok (fenyegetőleg): Rongyla,bcla? . . .
Bundí ílámt): Igen! Rongylabda. Spárgával át,kötvo!
Peti,: lu kérlek, kelletü neküek harcszerű. Kellgt,t nek-

lltlk lronyh:,trr bever:ni! llái rntlgl;
csttk cg,,y,étcir rncs tr, g.1,1*.tk,ittulr*,t"
;lnlíi n]r:salolirr,i,,k triirl,í,rt$,k, tZligll-
lrirjrilrk. Üsszrl-vis*za. nli;ro§n&k"
trtlrj,l lrllnlrtllr'rlnelr > l l':rlrIskikut
|iilIiiIrli }rt; viüirm;rn rrnkifog'rruk iL

litkr)lrt;ltritli ) -
,] tt,tirsí: l{ii,t rlu, u]J,i; *x7! etr4tisz,

tlllt:.tl,?

I,'t:t-i: |:,z lrílt! 'la lán rronr c!égi?
(},11ti,szi: _\ahir.i. óu rrrtlgirrrti a

iíl11lltril }lia.li. lt(Jg.\] itli íogyí}kitr,;il
irkití ta.rlatij. rilljorr |le r:sorkóse-
nrik,

I{,úu. Zoli: (]sali titl zúgol<'itlja-
l.rrk liírk, sose sajlriil játt-rk 

. * pr-lca"
kot,okat!, llz irz utolstjc]öt_ti rr,ap a
1/t.t;,r.:r}tiln, §st,ótt; grrl_vlist főziitil<,
\{trst pih*lrő icsz, 1,t-,iiet ietilir:t ír,ni.,
virgy- ,lmli{. akarioli, íI;iírir li:lievc-
r.1,1rii:k,, lri-lp,iárrrlrk u. s;].trli,b;:. Kri,n
Zl.rlj ei.)

Prrll 1:r snlrlrhól ia)ít. llHí\ itr-
kos papifü§i hnz. 1969yill,i-:rlik i!
iijldr:tl, Gtrrttlolltoziilr, cerrrzájá,t. szo-
1rlrgn,tia, Nag"u ;í,]torrrbrikorrrdk}ial
it,lri klzrl. tnilitlt:tl ;l{'ll 1ilB0l\,;t
utiitlitttrtrttti) : Kr,tlvoS,l lnitntttkirru...
li]r,r rr:rr{loil ., J(it.., t_-"rzert
,triagiltna,í.,, }lill ti lrogy.., vag_y-
lr'llr?... }li,t r:si,nál tl klsku{.r.a?,""
§'torrdc'l lllc,g neki , . . h<i§y úclr,öz-

ltrittlr,., Csókal szt:r,et.fi íi*,d,..
Dörrr:i (újjtrngvil lrcrotlog, lrt)na alatt nag1- cs(lnIag) i

l"iirk! Iiljen a h&zit! Cs<lrnagoi kaptaml
Han.grllt: Cso,rtiatr4. . ,

/Jönci {teveled rání ilií x§et}el}íjl, ezt lotro5;trltja): Hazrri,
rirl! rtzi iija, ir ma,llá.ni (tlat}ar:v*,) Kedves kis egyctlen
I)rirrt:ikó,ni, itt liiildök ,rrekeri ,e5ly kis eilnivalrii, vagy &hots_}
te mondanád, krrjá"t, rnort lurlorrr, hog.v rrrirlciig íj,riilsz tl.
*rrotr:,agrra.k,..,

t)önr:ri (itoválrlr h*dar): .., yan i}eunc tlgy k,is sz.alánli,
siiternény, c.sokol,tiilé, zölcl;rapi,ika, vigyírzz, ,+rlcl ilr9§
ha,ma,r, ntert cz liónn5,e n rrregromlik" harrttr i*,l,oppoló-
pantut, a }larisnyá<ltlr:z, cgy tii, trrrlrom illfita,, . kéí tiszta
z*bkerrtlő, il,z rrrrorla.t nrindig kiflijc|., ,és egy l'iií,i/ülő is va*
a *sornagban . . . (abbatrag,vja., lelléiegzik). }tán trirtcs lrcrttttl"

G1l,u,szi,: Ten a sr;trlátrriból reuiéielu aclsz, tig_v-c?
Pa,l,i", Neke,rrr is a,dj egy centit be]őle.
"Béla; l.{ekenr a csokoládéból ldsz, jó?
Dönci (boldog Lázza|): }íirrd kapLok, rrrirtd kaptok,

i,Borrrt"ani kezdi ,a, l€tten€te§€rl sok rrjságpaplrlra. giNrgyölt
c,lromasot, Z§ebkefidőjével horulr kái törli.) Tyti}r, de sok
papiros van ezL.nl (Kiliont*kozik egy kis ska,tulya,) Ntt.
végte... (A sok spá,rgát elvágja, tiinyitía, a skatulyát,
ebből egy ruá^sik }rúll lg a fötrlre és ott minden széieurul.}

Bétá: Iél A csokolá,rté! Hzt adtad nekeln, irgy-e? {:Már
eszi,is.}

.Dönci (nerrr iuitja. hr,rl a feje, szedegeti a sok holrrrit):
Ii,ü a paprika,

Po.lri: ;r'djál!' (Dönci odanyújt egye,t, megoszi.)
Dönci (kózllen nrár egy alrrr,át eszik. mig Gyuszi és

i'tlri *gy másikon o§ztozna,lí. Tole szájja,l.) Kinek ke}l sza-
1á.rrri, íitik?

Hangolt: Nekem is, neksm is. ".Jóska: Csak egy centimétert adsz? Nt lnegálij:
Dönci.: Nesze ketüő. (Mindenkinek ad. Áilarrdóa,n o§z-

togatja a csokoládét, a süríemétryt, mlre a fiúk lassan
odébhál}nak, Egyedül ,rnarad, (Tyüh! Hát nekern se,mnrii
§8m ma,redt? (Kutat.) Hoppsz! Még egy alma! (Bele-
harap,)

Kun Zali, (jön, sorakozót fütyül, a iiírk elórobannak):
Fi{rk, a paranc§nok úr a délutáni vonattal érkezik, eléje
m,együ,nk az állonrásra. .Alt i.g közlóm ve}etek, hogly meg-
t,alá;ltam 8 cipőmet, Kicsit megíeketedett u8yan, de neat
baj. Jóska és Gyuszi tá,borőrök, a iöbbieknek öt perc
rrtrlva soa,akozó ós inrlulás. Oszolj|

}'iúk; Éljen! §urrá!
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1,

áIbrúnd'oaós
Két fillérrcl a zsebben egy cultászdakirakatbarl né:e-

getni egg. hatalmas díóstrlrtát.

But'ős
daii.möl,cs. A tossrultanulásnuk és nerúttttu.lás*ak Lt

guilríLlilc§e.Jobb hanemtu,d.od, hosa *- ,nti. fán terem.

Clgatetta
Lúsd nEakteues alatl,.

'&Ás

Éuagy
tőké*t t;itltly túborol,ás ttlkulrndtal [ellépő tsl,gan liittet,

urne\,1s rn ég a,ptttkótaegel;,el is cltt,gelts set íet1,e$éti.
:tj,

..1 L

] :,\ lT:& a

; -. ' ,,._''l-
Yij]..._ r, 9;_ (!'\'*_*', ,_____,r'

Fíl,
Tltdóst póttr(t szeru, {elelés, elalttttJtis és cgy irgabn.ct§

szíuű stlgó esetében.

Gézengús
B úrmelyilt tük ijrb en, zn e g t aI áll l u,ta d.

Iílí-§ő
Ilelle,_s f*lkiú"l,tús uru a7" tsetle, tta ezt uz úggban, é,p-

pe,n antihor iobbru. fardulsz és füled.ig h;ílxad, a liuha pap-
laut * iut eszedbe, hagl1 az öt sztiuttanpélddt eifeleiléttitl
magesinúlrü.

Joklr
Pacalcgelő.

Ja' !
Vortalzótt1,l algai kéz ti}tal gqerrwlcre, ernelt merőIeges,

N(ukuíyta
A ,,jai" esclén soroza.los f ewl!argti,sáual, oWird,nvu

atytli kitétel, hog,yha netn lar,lulsa ríLeg, Q kérd,éses ltelység,
ben, tni,"nt zabhellgező f ogtsíI tengetni naptia,iclttt.

Ceclr.e
lejbmprítatú taló.

iíese
Hosszttctrul,tttas, de renilszeruú egu legg,intéssel, abbet-

llagydsra itélt olyurl tö.rté,net, a.mely ígg lwl,dötlik: tanú,t
úr, kérerrl, étl készülte,tn . . .

Nanc, !
Szülőó kijelentés qrnu.z esetrőL, míkor tl g.Uerrwlt. idt-

s z*ní, i,ndul, m,ond.u dn, lt o g y le ckéi é t ll,ib útlarutl, tl aló s a g g a (,

íujni íudja,
óra

Rendszerint hatput 1:ercböl, till, Yanna.h lati,tt- ós szdlrt-
tunórdk, umelyek ug,ll t,iinnek, .mintha szó,z,percesefu len,
nénele, Yannak oll1írdnyu pallomúsak, hogy felelés közben
a tandr ur tíiző 7lillantdsa és l, f elelet eszü,nltbe nem iutása
alatt egyes ,percek szin,te emberöltőnek is tetszen,ek,

Prrslco
Dolgozatirás közben készült *-- c§ü.Iogú,nl|.

?,a|zazeg
Olyan targy, ami -- h,a elueszett - a legköntryebbert

f elleltt ető. M ezltld,b.

§zappan
§szh:,öz b,izonyas szut,tos kamd.lt teüs,m,ethetetl,en*é té-

telére.
Tűbotoeús

Ltis d,,,lhaildrom-c sult ailúr omi al,att.

Sts,
PY)
tLJ ]
'q]il
írfr

€
8'$,

l
!

i

,.l
lI _,St, l

d{i?-

Drulck
tr'elelés éaailión *zokott feüépni és különösen azok kö-

z,ében elh,arapórni, akikneh néabetűie kög,el, pan az ó,bécé^
ben a fel,szóll.tattél1,oz, A drukkoló el,őször tormaszagot érez,
arutdn mintha iégbeh,űtött hangyúk mú,szhátnának a h,.&l
tdn, maid ugy érzi, hogg torkdn egv kartu ríci,nasola,j nyo-
rnul le. A drukhot rtúnpercc§engetéssel irtidk"

-&,&,W,q5:
,{':'r/

...,,:'-'1'....,,i; ?,
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