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]lvU-endíík! l,: nÁr őczl FERENc TlzEszrpnoős ronÁgn}.|
NÁn HADlszEt,rLÉr TARToTT..,

eqrÁrl Fn$iafu,n mn, iá űrxiikÁíye wul ű @l

Az alábbi kérdések közül leg,
alább kettőre felelned kell :

A hrlsvéti őrsvezetői tábor résztvevőinek részt kell venniök a

IááÁ,L&r,ii @ wt ?? pilyázaton,

a} Milyen tárgyú könyveket, lapokat olvasnak szívesen fiúpajtásaid ?

Uj Niv"t foglalkoznak legszívesebben és leggyakrabban szabad idejükben
' 

fiúpaitásaid és fiúismerőseid ? 
.

c} Hogyan ítéli meg Magyarorszig É|.1 magyar nép állapotát, jövő;ét, sorsát
' a tJ, l4, l5, l6, t7 éves nemzedék ?

d) Milven ielentést írnál, ha valamelyik őrsi társadról pontos, bizalmas ielentést-' 
t"tt'une'írnod | (Válassz ki egyet, adj neki álnevet s írd meg,,jelentésedet",;

e) Te és paitásaid * ha tőletek függne * milyen matyar ifjúsági mozgalmat
' alapítanáiok a l2-18 éves magyarok számára ?

YlVnnmki fuííyínik,,rgrl ry : {<ijtew,
mé8is nagyrr'urű iutalm"t 1ií *inden valamireyaló pályázat sze?.őie"

3eküldési határidő: A pályázatot március 77-én, hétfőn kell postára adni!

olvasd el figyelmesen a pályázat feltételeit ? ,rl4agyar
Cserkész,, március elsejei számának 7. és 30. oldalán.
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-NAIí
a kitünő szomjcsillapító-
nak, egyetlen kulacsból
sem szabad hiányoznia.

*

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

*
Kizárólagosan honi nye§-
anyagokból gyártja a

rnAilCl{nnilnil{ FIAInr.
rragylranizsai és mo§on_
szentjánosi haza,i gyáraiban
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MAGYAR C§ERKE§Z.
xx. ÉVFoLYAM,13. §zÁM

ELóFlzETÉsl D{: EGész ÉvRE 1.80 P
EGYES §zÁM Áne zr rtllÉn

§ZERKE§ZT|:

DR. szTRtLlcH PÁL
tr39. MÁRc. l§.

MEGJELÉN|K A HÓ t-ÉN És ts-ÉN
csEKK§zÁMLA: 31.4?8

§;/jí

Hqrcunkon csatázni...

Ó|mos-esős utcán őröh lába ilöngőtt. . .

Kém íülelt az ajtőn.,. § ualahol, valahol
Bús tnagyarok sírtah, . .
Edasanyánk ajkán nrugyar mese hangzott.
S mi,, magyar d.iákok, ébren álmodoztunh:
Hej, rcgő rejtem...

gtióaönrő
má}íc,! 5-éíl

Id.e gen országban magyarnak születtem.
U r-aPáink íöld,j é n szolgaságban éIő
Kisebhségi m,agyar jaj-keserues sorsa
Nehezült fölöttem.
Id,egen r.Ileluen szólt Parancs, szitok, átok;
|Magyar Űolt a jajszó. - S mi. nxagyar diákok,
Lezórt szemű házak rejaet kuckőjában
Any ónktől tanultqnh rna.gy ar Miaty fukot.

ólmos-esős utcán őrők lába d,öngött. ,.
Kém íülelt az ajtón. S aalahol, aalahol
Bús rnaglarok sírtak , ..

Kís snba sarhában csend,ben megluúzód,tunk.
Édesanyúrn ajkán ?nagya,r mase zengett. . .

Hej, regő rejtem . . .
Daliás időkben

Hunok aas-erejét nyögte EuróPa. . .

Hun seregek éIén az Isten kard,jáual
Párd.wcos Attila. ..
Csí|lag esik, íöId, reng,.. Hunak rnarudékát
|Mes$g nahkeletre, őshazába aítte
lő Csaba kirúlyfi.lő Cwba köt
Hai, regő re
csíllasos és,
Hai, regő rejtem,, , ai.sszatérnek egyszer,
Qsillago,s é gbolton,."f énylő had,ah út i án,C sillagos égbolton,,fénylő hadah útj án,
Eger|öldet róző, magyar sorsot udltó

Fényes had,ak,útján
Hazatér, hazatér ió Csaba kiráIyíi,.
F ehér iarilái óx, uillo gő kard,i árlal
Beleaág a rozsdás, uén történelembe
S elhoiza, hiaí.aja a rnagyar jöuendőt .. .

Id,egen országban kis magyar d,iákok
Igyen óImodpztunk!

{í ,}

ólmos-esős utcán őrök lába döngött.. .

Kém íülelt az ajtón.,. S aalahal, aalahol
Bús magyaroh sírtak.. .

Elsrakított erd,őn sétába ha jártunh,
Éd,esaPám ajkón rnagyar mese zengett...
IIei, regő_rejtem...

szomorú id,őkben
BudaPest utcáin aörös zászló lengett.
'Magyar uér Permete áztatta a íöldet,
'Megkínzottak iajja az égre hiáltott,
kirabolt házak hözt otthonából üzött
Buidosó tanyózott ,..
|Magyarul beszélő, idegenül érző,
Bűn zsoltárán neaelt id,egenek rakták
Uáll,ára a jórmot...
Hej, regő rejtem..,

Szőke Tisza iartián|Magyar meséh hőse had,akat toborzott;
Duna-Tisza tóján, régi hadak útján
'Megindult, felaonult magyarok aezére ,. 

"
F ehér PariPáján, aillogó kardjáaal
Bolsevisták hadát százfelé elszórta,
Fehér PariPáján felnyargalt Bud,ára
S aár orruíra tűzte a nernzeti zászlót, ,

Drága rnqgyar úszlót, .,
Hej, regő re jtem . . , A magyar jöaend,őt
'Magy ar f eltómadást me ghozta, ki,uí,vta
Orszógszabadító aitéz Eorthy Miklós,
'Magyarak aezóre .. .

Elszakí.tatt erd.őn magyar mese zengett,, ,
Kís magyar üá.hok, ébren álmodaztunk:
Hej, regő re jtern . . .

Eljön majd,, eljön;ÍÍ"' 
hailak Útján

Orszógszabadítő aitéz H orthy'Miklós !
Fehér PariPáján, aillogó hard,jáaal
Belevág a rozsdás, aén történelembe
S elhozza, hiaí,aja a nrlagyar jöaendőt!
I_degen orszdgban ki,s magyal diáhok
Igyen ólmod,oztunk,

Ólmos-esős utcán őrök lába d.öngött. ..
Kém íülelt az ajtőn,. . S aals.hol, aalaliol
Bús magyaroh sí.rtah.. ,
Hej, sokáig sí,rtak!
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Csíllag esík, íöld reng, iött éue csod,áhnak!
F eldobogő szhnlel, szórongó torokkal
Oloastuí, fígyeltük magyarok csatáját:
Imtéd.y csatáját, T eleki csatájót,
Qteg Kánya harcát rnagyar Feluíd,ókért,..
Hej, regő rejtem,,..
Elednek az álmok!
Ott aoltam, ott aoltam a komórorní hídon,
Ott aoltam, ott valtam a kassaő Dóm-téren,
§ lorrőswlt a uérem, ujjongott a lelkem,
Árnínt né*em, néztem álmok éladését,
Titkos széP mesékruk igazzá levését!
Hej, regő'tejtem...
Szomorú mezőkön ott a hadak útja!
S ihol iött, ihol iött
F_ehér PafiPój án, aillo gő kard,j áaal
Álmaink loaagja:

OrszdggyaraPító vitéz Horthy Miklós,
|Magyia7op aezére!
Beaágott a rozsdás, uén történelembe
S_9lhozta, kiaíata a magyar jöaendő
Első nagy haréját. ..

{É

'A nemzet iinnePén eljöttem közétgh, .

U jjongó örötnöm elétek boritorn,
Szí,aem kis harangját iruáta kond.í.tom:
Ákít húsz éven át aártak ott hióba,
Akí eljött aégre,
Ilpsy a nagy áImohat, a rnagyar meséhet
'Mínd, aalőra uáltsa,
Kinek neae hímnusz mánd,en maglat szí,uben:
OrszággyaraPító uítéz Horthy Mihlőst,
'Magyarok aezérét éltesse az'Isten, áld.ja meg az Isten!

Dl IL J,

Yllártún í 5-a ,4 tanra0*tta
Taldn csodálkozdst keit eguuekben e cikknek a íenll

ctmben |oglalt túrgga. Hoggan!- Uiert kcll errőI írni éő te-
szélni? Ml lehct mdtcius lő-e .,úí' tartalma? Hiszen
lenne éI a köztudatbai a szcnt hagiómanuok elue és guakor-
Iata. E szerlnl: múruius 16-e a haguor"azabadsáa *íítiasa-nak emkékünnepe, arnelgen eggbőő az egész iSlS-lS-t
s_zabad,sdgharc összesíJrlteű értelmét és jelenlőségét újra át-
éliük.

Igen,. minde4 ígg aary helges, mégis tlgg érezzük, hoggmq mú? szükség uan nagv nemzeti ünnepünk igazllallalmdnak íeltarásdra. Mert az idők Codrüaa'kíssé
elhomdlgolsult, eltoriult és sokban az idegenszerűséqek horda-
léka ald került. yissza kell tehút nuúlnunk az eredetí ouökerck-
hez, hogg, megtaláIiuk a aaló ténűcget s ezzel a telőtőtet ts a
|_eluetett ^kérdésre.; rni mdr-cius 1ő-e-új tar-taIma?

a
Tuiiluk, hogg a diciöséges harcok utdn - a köIcsönkéfi

idegen lúIerőuel szemben - Yilúgosndl letörött a maouar
siabadsdgharc zászlaja. A nemtelón bossztludgu kietégíiÍést
k,e,rry9tt..B!t!í,a, börtöit lett a sorca a maguar nazáita* ezrőlnek.A kőz|éműlel csöndje szdllta meg q lŐIkeket , . .

bótot ktdllússal és rengeteg" .dld,ozattal klatatúk. Yaggís : van
szabadsdg, de - mdsnak !)

2. Az ,,egyenlőség, lestuériesség" körüI ís uan némi eI-
|erdülés, 1848-ban ugyanis a tödénelmi hiaatd,sdra ébreilt
maggatsdg a Duna-uölgge népei közt nem az, eggenlőségért,
hatum az elsöségért sztillt sí/cra s Mst erő|eszttéseiuel
be is bizongította rd,termettségét a uezetésre, ( A neiek lestpéri-
ségéért lelkesülőknek emlékezniök kellene a magúarsdgot ért
s ietUnltet ma ls |engegető orutdmad,dsakra azok ÍészérőÍ, akík
a ngllt harcbqn előltittk míndig megíutoltak.)

8. De a leg|ontosabb helgreigazittds ar,- hogg mdrcius
lő-e nemcsak nunzeti, hanem kiuáIlképpen Ii a t o n a í
ü n n e p, amelg nem anngira polilikaí, mítlt inkdbb katonai
cselekméngekre uonatkozó tanulsdgokal tartalmaz.

Téues a ,,|orradalom" szó hasznáIata is. Az első mdrciusi
itiak nem a |egguerek eldobdsdra, hatwm a megragadós(lra
izgattak, ellentétben a tétoua ée tehetetlen inlellektuilleÉ 1918-qs
|orradalmúyal, melgnek becsteleruége ebben a kiielentésben
ömlött szet a züIlött oes,íi utcdra.. ,,Ne m ak ar o'k löbb ékatondt látnl!"
_ 1848-ban _az uigazság és iot'' med,d,ő szónoklftsa hell1ett
|egguert ragadott a maggandg; küzdelme szabadság-
h a r c c d magasztostllt, melgben katonanemzeti sorsink
Iragikus, de dicú léngege ismét" megmutatkozatt:

szdmban, telszerelés és klképzés doladban lénueaes lúIerő
állt uelün]t szemben (mint Árpdd' ótq miid,íg ), de Ű eiső honvé-
del1 nqm _ a_ ,,l e n i űc a ző' ttll erő?' ffiérlegelték, hanem
azl nézték, hogg hol roníhatnqk rá uitézí elszántsággal és min-
den útdozatra kész lendülettel az ellenséore- ha-úou kellett-
hdt kaszdval és kapáual a kezükben. s az őrak mluuő katona7
cszmény úi tüzre lobbant lelke csodákat mnuŐIi:, a' 48-as
honuédek rengeteg akadálu, hútrúnu, néIkülözés ellenére ishatalmas kalonai telle§ttméngeket mutat-
tak íel és örökbabérú auőzelmekbt arattqk (Shlnok. Isaszeo-
Yác, Nagusalló stb), -A srabaüdgharc üiue Yiligosníil é§
Arad,on sem ,,bukott' eI, me?t éppen a hdrói tettek-és a uér-
tarulsdgok biztosílotttik toudbbt iwmzeti létünket, A meglorló
bossztlállds és a teruszerű elngomds mögött uguonis íelmdgast
dott röuldesen Európa történelmi lelkiismőete: bzzel apemz.ettel számoIni kelI, mart uannakftóseí' 

*
Dbben van mdlcius Lő-e liszlq, ere,detí, tehát Ígazí

érlelme és ténge s eggbenk o r s ze r ű, ú i ta? t aI ma'í s.
Ez nemcsak ellenzékica tiltakozds. haiem és íőkép a ndal

maggü lgen elhatúrozasa és kimond.áŰ, tehdt útdőzalős maniia
és harc lűsi aállalása. minden maoual erő célludatos eoube-
|ogása és atkalmazásá batmily ültőíóvel szembcn is.

A maggar sor§ örök és udltozallan. A heluzpt
külsőségei ma már músok, de a lénleg ugaanar: íennmarődá-
sunkért és_ boldogulásunkért dIl aniló száb ads dg-harcot keII utúnutú,

Ebhen a létküzdelemben úlmutatásra. példára uan szük-
ségünk. Ezt adia meg mdrcius Iő-e ünrupÓ, a méltó emléke-
üst a Hazáért megdicsőült ősökre,kíknek-szeltema éI és biztonmegsegtt' 

ultéz Rózsds Józseí.

_El§ _ulgasztalóu! J ó k a i ielentkezett, aki a,,Csalb
képelP 'ctmű könauéuel odaült ti guászoló maquql áemzet-képel(' 'ctmü könuuéuel odaült a guászoló maoual nemzet-
csaldd gsztakihoz Ee sült_: Nem uffitok _t_i ,,gŰ"rebellis ma-caaldü asztqlúhaz b sült: Nem uagglok ll ,,gag-rcbellís ma-
ggarol{, ellenkezileg, a becsüIeteseői, lobb 'iíaguar iöüő ltőst
halco§ai, Azutdn Tomoa Mihú-Iu zol{obotl'lcl alle-nareo§aí,_Azutdn Tompa MihdIu zokogolt |cI aIIe-
górikus köIteménueíben és intett kítartőera.

A söíét elnuomds keserű éaeibcn csak íau. re
ségek néIkül, dé mélg eggültérzéssel cmtékőz"eit é

eserű éaeibcn csak ígg, rejlue, külső-
eggültérzéssel cmlékezett & ünnepelt

EIső ul

a mnguu nemzet.
Ab 1807-1 kíeggezés után múr natltabban szóIhattunk.s lassankénl mdrcúís 7ő-e mint- a nauu meaindulás

napja - szentelődött a szabadságharc emlékün:Űpéuéi Termb
szeles, hoqg abban az ídőben bizongos ,,ellenzékiségl' tellemeztegj, ünneplélt, mett ezen a napon leiezóüelett ki leuíobban az
öndUd magaar életakarat ae& haiaimt notitikdíduŐÍ szemben.
Eg qz e\_Ieruékiség azonban a aílághdbortL utcih ialalút aeszlette
s ma_ídőagerűtleruuk lúlszik,

KöztagíIag ualóban nfrrcs ls többé btelme a* etlenzékleske-
délnek, aronban március tí-ére loudbbra ís nalu szüksé-
güt* uan, Ezen a l.apon ki kell mondanunk a nőgb Nem-et
és a nagg lgen-t. Nem*mel kelt ttltakornunlc níárcíusIő-e meghamístlúsa ellen. arnelu íoluamat
,(helgesetben{ aknamunka) kb. x900'tdiún, á nómkt*azt

i!:í{rrrrrír§: 
szelbm és a p|euhadt d,ekadirwiá bctódúásauat

1. .Az a téng, hogg a, malgplr szabadsúgharc r's szcrues
lo_Luomanvg oolt a |raruia |orradalom ,,szabadsdg, egyenlF
8ég_, Iestvér_iség|' tüzes jelszauaí nyomdn megúihotló Európd-
nalc. Azonban a maguaí szabadsdg nem gz ,,emberi jogol{
ezertelen kihasznáIásőí, hanem a -n eln z e tÍ' k ö z iÍs-s é gáIetlehetősé g e Ihek b t ztos ítdsót ielentette "s

!2m a3 eggén szabad (korlátlanul szabados) érúéngesüIése,
nancm a, óldozaíov össze|ogds lormdldban. (KüIönbcn is a
sokat hangoztatotl szabadidgiogókból az ila*'uáIlozdsa során
éppen azokttak jutotí a legkeuesebb, aktknek aérszlrínlí ősei
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Xil, PIU§
J\{ég csak háronrnegyed éve, hog"y itt járt köztünk egv

szikár. n-ragas. bíborba ijltözött főpap, Mi katolikus cserké-
szek sokszor láttuk a körnieneteken, felvonulásokrrn, gy{ilése-
ken, áldásosztásnál. Pacelli Jeryl bíboros, a pápa követe
volt ő.

Most, amikor elhivatottsága a legrnagasabbra emelte *
Krisztus földi helytartója lett szírnunkra, _- valami küIönö-
sen jó érzés tölt Ól benáünket. Több cz, mint jóérzés, vé5tc-
]en nagv háIa ae isteni Gtrndviselés il,ánt, aki utainkat rnin-
dig úgy szövi, ahogy az számunkra is a legjobb, csak nern
mindig ismerjük ezt fel. Néha azonban ílgy elénk villan,
hogy térdre kényszerít,-'Milyen jó, hogy lelkünk legbelsőbb értékeit tárhattuk
az e|é. aki ma lesfőbb pászttlrurrk lett,

Rendesen, há idesenek iárnak ná[unk, csak azt Iátjuk
meg, arni íényes k,ülsőség, vagy még inkább ami más, mint,
a töhbi rnüvelt országok; az egzotikumtlt. a cigányzcnót,
tarkaságot, a határtalan pusztát, rnindazt, ami lehet ki.iliin
érték is, órdekes is, de ami külföldi seemrnel néeve csak azt
mutatja róIunk, hogy mi vagyunk rnég az idegenek, a máscrk,
a barbárcrk, a fölrtriék ezen'a régi kultúrájú darabján. amit
Európának neveenek.

Pacelli biborosnak nem azt mutattuk meg, hogyan yiga-
dunk, pompázunk, régi virtusainkban hogyan hetykélkedünk.
ő azt láthátta, hogy-nrilliós tömeg me5szervezésére képesek
vagyunk. Hogy fe§yelmezettségben elől járunk. Hogy tu<lunk
kitártó, szivói'munkával mindént e5y cólra feltenni, Hogy a
szónak legrrréIyebb, legkeresztényibb értelrnében gyakoroljuk
a vendégbarátságot. És végül, hogy tudunk imádkozni!

tjsőben, napsiitésben. hidcg szélben. tttca szélén. éisza-
kában, órák hosszat hódolni a Tererntíínek, úgy ahogy azt
meggyőződéoünk, hitvallásunk, férfivtlltunk kívánja.- Míndenütt a világon az állirmhatalrnak is órömmel
üdvözlik az (rj pápa személyét. Értékelik benne a rendkívüli
elmójii embert: a nagy tudást, széles látókört, rengete§
tapasztalatot, amike t külfi,idi útjain is szerzett. A leg-
nagyobb clismeréssel emlegetik, htlgy a szónak igazi értel-
mében kiváló diplomata, akinek keaébe le van téve a
nemzetek összebékítésének sok lelretősége.

Áz egész katolikus egyház fiúi hódolattal köseönti a
szentéletü, 1ángoló buzgalmú papot,

Mi, cserkészek talán leginkább a kemény féríit tisztel-
jük benne, akinek aszkéta aíca &z ónmagával való legszigo-
rúbb fegyelemről tanuskodik, aki hatvan évével végiggyalo-
golt a §zent§éggel keeében a Bazilikától a Hősök teréig sze-
münk előtt, nem bánva, hogy közben szakad az e§ő| r.agy
fúj a szél. De aztán ez a kemény ember rnásokkal szemben
mindenkinél kcrlvesebben tudott gyöngéd lenni, örülni,
kérni, megköszönni.

XII. Pius jelmondata a kemény, egész emberek jelszava:
,,Az igazság munkája: a béke." Békét akar hozni közénk,

( lífutlor {.)i::t.t f tlt,. )

emberek kőzé, a nópek közé, ilmire ú§y vágyirktrzik tnrirr-
denki; de ez a béke nem a lágy megalkuvásnak. gyengcség-
nek békéje lesz, hancm az igazságrrak követkeaetes, kemény
munkával megdolgrtzott, kiharcolt békóje.

,,Gyujtstl- hi. igyházud és uz úllanlí hulqlm,ah kéPviselői
hözött, a bókc sziváraányhídját az ewtheriség jauáru ils or-
sztigoil.nak a nemzetch körében uuló gyuruPitásáru ndd meg
az iguzsúg és jog béhújét, ol.yan béhéi, ntly u becsíileten és
hűsógen álatlszih s amely m.hulcntudő, csalatkozhatatlan sza-
meú. előtt is meg tucl állni: békét, mely egyed,üI méltó a béhe
néorr," Háromnegyed évvel ezelőtt még csak a mi Hősök
terén épített oltáruok magaslatáról imádkozta Pacelli bibtl*
ros ezeket a szavakat, Ma XII. Pius pápa az egész katoliciz-
mus legma5asabb csúcsáról kúldi az é5 felé és í'clénk ennek
a békének igéit.

nnTartsd meg Isten szentatyánkat,"hog:y valóra is rrált-
hassa saavait.

A MAGYAR CSE RKÉSZSZ.ÖVrrSÉC LEGFŐBB VÉDNÖK E

A dtszelőadís műgora:

A PozsoNYl MAJÁt-ls
Tánciáték egy képben. Zenéiét ,g mult sáeadetetí mrgylr :eneszerzők
motivumalnak íelhxználásival §z€rretté Ra|ter Laios, §zövegét írta Fóthy
János. Rende*c ér koreotráíiáiát terveztc Harangozó Gyula. Velény|i

vlTÉz NacyBÁNyAl H oRTHy MlKLós, MAGyARoR§zÁG KoRMÁNyzől.h
TlSZTELETÉRE MÁRclUs ls-ÉN I}Í§zmLőAI}Ásr REND Ez Az oPERAHÁzgnN.

HlMNU§z
Egy magyar cserkérz köszönti Magyarorszá3 kormányzóiát

A CREMONA| HEGEDŰS
Dal mú 2 képben. §zövo3ét írta Coppée és Beauclair. Fordított* Ábr{nyi Em ll.

Zeiréjét rzérzétté Hubay Jen6. Vezényli Fleischer Antal.
Rendezte iíi. Oláh Gusztáv

Ferrari Taddeo ... Vítéz Tlbor
Filippo; . Jlosoncz}, György
§andi"l trnltytnye, ,lslrdy ;inos,
Giannina, leánya . . ...... Tamás llona
A podesta. . §zomotányl János
Á hegedürzólót §zentgyörgyi Láazló játsrre. * Nemetek, vároti előliárók,
trombitlsqk, mesterinasok, legények, nép. Atörténet czínhelye : Cremona,
ldő : l750. Tánc a márodlk képben ; Moníerina, táncolia: Klier K., Mátrai t.,

Zsedényi K,, §allay Z. ét a tánckar,
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Au örök törvéoy
IfiTÁ: ANTAL §YULA

Imaoka főhadnagy rlr egy kormos, mocskos kődarabon
üt, hátát nekivetve a füstpiszkos házfal omtadékának és
fsrdevouásír japárarcát hetes szakáll verte ki. Talán harmad-
napja, hogy. utotjára mosakodhatott, étel sem igen terhe]to
gyorurát az utolsó huszonnégy órában, de mind*meltett oly
nagyíoktl jóérzés fűtötte át,"mintha rninden fejedelmí bőség-
gel állana lendelkezésére, Mert Imaoka íőhadnagy rlr ol-
vasott. Erős lencséjíl szemüvege mohón villant sorról-sorra
ós a vékony, bibliapapírosra nyornott, a szennytől selyem-
kendővcl védett könyvecskét erektyét fogó kézmozdulattal
tartotta ölében.

Föl<lrajz-történelemszakos tanár volt az egyik tokiói
reáiiskolában és azt, tartotta, hogy egy nóp lelkét legjobban
az irodalmán keresztül le}et megismerni. Ennél a műnél
pedig t<evés hasonlóan kiválót élvezett eddig. Az ember
tragédiáJa. Madách, . . milyen káprázatosan gazdag, zeng-
aetes lehet a magyar nyelv, ha németül is ily megrázóan
nagyszerű ez a dráma, micsoda lángelme volt alkotója és
mily nemesnek kell ,lennie annak a nemzetnek, amelyből
ekkora órtékek sarjadhatnak ki t S Imaoka főhadnagy rlr
keskeny arca olvasás közben egyre inkább átszellemült.

Már sötétedett, a mocsaras kínai alfölddarabra lassan
leszállt a homály, de az elmélyedőt csak annyiban zavarta,
hogy mindunta]an jobban a szeméb,ez kellett emelníe a
könyvet. Végre is lrüső erőszak rezzentette íel. Egy c§ap-
zott bundájú, nyakig sáros farkaskutya ugrott be a romla-
dékok közé. Imaoka főhadnagy úr egyszerre a való világra
ébredt. Sóhajtva, §yengéd kézze| cstlsztatta mellzsebébe
olvasmányát és a jelentőkutya derekára esatolt táskábót
kibámozott egy paplrlapot. Parancs volt az ezredétőt.

,,A vonalszakasz balszárnya visszavonul. A lV12.
századdal 19.30 óráig minden körülméuyek kdzött tartja a
lridat. Pontosan 19.30 órakor íelrobbantja és embereivel
szintén megkezdi a vísszavonulást. Irány . . .''

Imaoka visszaváltozott katonává, Füle ríjra felfogta a
§zapola golyófüttyögést, a gránátok móIy dörrenéseit és
meghajlott derékkal o§onvá vizsgálta §orra az egykori hídőri
ház romjaiból emelt íedezékben megbrlvó ,;zázadolí.. Tizen-
nyolc ember és két géppuska. Tűságosan jóI dolgozott a
délután egy kínai csat,arepülő . . . Delrát nem ez a lényeg,
hanom az, hogy 19,30 óráig tartani íogják a hídfőállást s
akkor visszavonulnak. Nem az emberek §záma, az akaraL a
fontos . . . ós Imaoka főhadnagy rlr egykedvűen eitekintett
a mocsáron átvágó lomha folyó, a rajta ívelő keskeny híd.
f elett. Türelmesen várta, míkor bukkan ki a lilán siírűsödő
esti párából az elsó kinai rohamraj. Háromnegyed hatkor
megnézte karóráját, intett géppuskásainak, hogy nyissák
meg a tiizet.

Hét órakor már csak tíz katonája élt és elnémult az,
egyik géppuska is. A hídon, a töltésen halottak bevertek
tucattal és ők tizenegyen tikkadtan törölgették a kézitusa
vedtékét. Mert mfu a dulakodásra is sor kerüt. szemben
velük egy teljes kínai zászlóalj feküdt, elszántan ismételve a
rohamokat. }lárom perccel íél nyolc előtt tompán íelvakkant
egy ellenséges lövészfuokmozsfu és amikor a robbanás
döreje elült, egyediil Imaoka főhadnagy ur §zédelgett talpra
a védők köziil. Arcát véresre hasogatták saéttört §zemürrege
szüánkjai, mollét egy repeszdarab tépte meg. Órája csodála-
tosképpen ópségben maradt. Rápiüantott, bólintott és
néhány lépést a hídra tódrrló kínaiak felé tántorogva, kézL

l
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gánátját az aknanyilásba vágta. Aztán meg{ordult és

ropp ant erőf eszit óssel hátraindult.
Az akna fötdetrjr,zó csattarr,ással csapta szét * hidat és a

légnyomás felkapla Imaokát" Irelkapta, visszaeuriilotta a
sárba. _{ fóhadnagy rljra felkecrnergett és tovább vrrnszo}t,a
tépet| testét, A parancs írgy szótt, lrogy a száza<7 19.30 órakor
robbantja a hidat, rr[lina visszavonul , . . és a IY/2" század
nrintüg, rnindlralálig teljesíí.ette a parancsot. . . . rnég akkor
is, lra a század csupárr egyetlen íőből állott.

}íire a kórházból kikerült, a IYl2 snlzarl tgyszerü
története legendává, szlncsedett, A kötclességLeljesítés legetr-
dájává és az atrlró lris japáni lrázioltároktln, eue§ ós eaer la}ás*
ban a század rrtolsri lizcnrryrrlc hősérrek {r neve ókts tus-
íestéssel, fí:rryes papír,osrru tltt íüggötí ae Ősük tiszteletére
felaggattrtt irnaeilrlrrlák. rrrcllett. l

urat i§ cgy ilyen háziollár várta régi

fütyiilt a jegesszél. Néha-néha olybá változott füttysZava, ha ,

mintha szabadulásra váró kárlrozottak küldenék vele
üacnetúket a hegyek rengetegeiből. De kevesen baltgatták
jajorrgását. A íekete város a szerencséseu hazatértek boldog
álmát a]udta, a ráhivatottakra blzva az őrkődést,

Mert az őrszem ott állt a váLrtán. A hegyeket nórte,
ahonnan ezer esztentlővel előbb Álmos vezér pillantott le"

kösztintve a reájuk váró örökséget, Attila király földjét-
És a várta óber mozdulatlansága ugyanaz a bálványosan
kemény 1ró7 volt, amellyel ősei ezer esztendőn keresztül
vigyázták az omzág gyepüit. A csillagok csalóka vi}ága

§igászivá növelte ,ternretét, feje fülelően előrehajlott, hminto
irtő kornorsággal hallgatta a széllel üzenők sürgetósét.

A didergős télí hajnalon bántó ólességgel villant, íel
Áhnos vezér tlombjain egy fónysugfu, elszabadítva az éi,
§zaka martalócait. il városvégi viskók közüt kúsztak elóItnaoka ,t,arrirr

osztál,y/tban.
lt'órclel lrajtott
lrajlfusai emlé-
licirl. el,iíj c clől.t,
lrzl.álr {lrtlíl,vá-
nyuilttlz frrr-
drrlt- A fttrdu-
lrrl sze,l,e tn,eg-
lengettc §§on-
kn||lrallrczén a
.l<abátujjat.Ma-
ga scm trrdta
hrrgyan, rniér[,
tl,c bgszélt, lre-
szélt s az §st-
tály gyerek-
arcni mirxl-jotr-
}ran kitüzosed-
tek.".lVíerta
ianár rir au
lttolsóul ma*
r&rl[ tizcnnyolc
vógső perceiről
rnrlsólt.

}íintha el-
íára<lt volna,
mi,re bcfejezte.
§zavn egószen
clcsenrlcscdett;

lopakodva a
várta felé.

Á várta a
hetyén maradt
és oly gőgösen,
büszkónbukott
el a géppuskák,

golyósaórók
acélviharában,
ahogy a száron
metszett bírza-
kalász omlik Ie
a tarlóra. HoI-
tábau sern en-
gedte ki szorí-
tásából a pu§-
ká,t és talán
még hallotta,
hogy Ines§zc
benn a váfo§-
ban riadót
fujnakl

A golyó-
szóró tovább
köpte az, acélt
gúnyos hahoLá-
val és háro.nr
páncólos cép-
kocsi döccent-

.1:
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--, Jt:gyezzételc meg ; egy n€mzet csak addig nagy,
anríg ól bcnrre az örök törvény. I1z a bushitlo szellemen a
lírlek uralma a gyarl,ó tesü fiitött, tehát a lrazáért való mcg-
Iralni tudás. LJgy vélern, hog5, nra nrár Ja;lán az egyetJen
pclllz§t, a]rol cz az erkölr:si erő nópi crénykónt hrrnos rnég.
Ázépt, ,hangsfilyozom, hogy népi crényként, mert kivételes
p§ysdck tcfinó§zetesstr nrindenütt akadnak. . .

Aztáu trirtelen zökkenővel a dologra tórt. A táblán
fiiggő térkóp emlókeztette, hogy fölrlrajzóra lennc. Az egyik
plrtlclsőrc intett ;

.--" .Iuslrida, megrnondaná rrókeur, vajjou most Kózép-
}|)urólrátran lrányat nrutat az óra ?

Jrrslrielir 1lillarraLnyi szárnolás után kivágta :

.,*- }Iajnali hárrrra,t.
ltrtloka tajnár úr bíccentett:
- . Jól fctelt ! --, és keze rr;romása alatt lassarr forgott

a kiivór iskrrlaj 1iitrl,gönrb, rryugatra követve a rrapot írtjfur,
ltmttly vógte]tln távokat futott át, hogy havas cs{t<;sok,

itró fiildek fiilé odavonszolja a titkrrkkal ütliéjszakát . . .

}Iajnati lr/rrum óra volt s a havasok feleít csikorogva

ve inrlrrlt volna fel a szabadrlá tett hídra az oltalmábabrivó,
fegyveres hordával. , , És ekkor elébük robbant val&honnan
az utcák szövevónyéből néhány fogcsikorgató, magános vógi
vitéz. Némák voltak. A halál ís nórna. De karjuk ádáz viá§-
kodásban edződött s fegyverük volt a legjobb barátjuk.

Eszeveszett, lobogó lángolással hajráztak a hldra,,
sortűzzei lőve ki a gotyószórót, és amint ar első páncólkocsi,
a rnaga sérthetetlenségében nemtörődömiil tavábbdübör-
gött, eléje ugrott egy a nyolc brls lovag közül. Puskája
nincs, de pisztolya már vele volt, mikor az ísonzo pokol-
tornácán küzdött.'Á gépszekér rágörög, azonban biztos a
§zem, nem remeg a pisztolyt tartó ököI. És a kicsiny pisztoly-
tövedék átüti a mozgó erőrl keréktömlőjét. Amint pcdig
megzókken 4 §ebzelt, íronba alkotmány, még egy lövós,
dörrert. Az, aki az Isorrzót ruegjárta, mfu fenn kapaszkodik
ajárótnű orrán és a lőrésen tüzel befelé. Árokba csúszik a
páncéleis, legénysége páni rérnülettel ugrál a szabad ég
alá és a kupolában ülő géppuskakezelő irtózó félelmóben --
ilyet ő még meg nerrr ért I -* lenyomja fegyvere elsútö-
billctttyíijét.

Ecy zágilós -* előtle Nádorfehórvárott küzdótt 0§y-
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koron, Titusznak nevez[ék és az ellenséges kopjahordozó-
val a várfalról Ggyiitt hullt alá * elvégezte utolsó szolgá*
latát, Halántékát átütötte a géppu§ka gcrlyósora.

Hót bajtársa vc§zi hasznát a zsákmánynak. Kíragad-
iák a páncélkocsi gópprrskáját és vacl irammal törnek keresz-
tül a tűzfüggönyön a t.rltpartra, Egy padlásról hosszr1 láng-
nyelv rebben feléjük, ,ott rejtőzik a támadók egyik tűa-
gépes osztaga. A padlás ajtaja tárva-nyitva ós előretör a
rryolc ktier1l a má,sotlik, Tenyere öblében kézigránát dom_
borodilt, A, nragasba ugrik. . . és megbicsaklik a test"e.
Ujja saorítása lefosz]ik a kézigránátról" de nem gördiilhet
a lrólra, újabb kéz rrrarko}ja át.

Azrrnban most is cólba taIáI az idegen golyó és már
két }tijs halott fekszik'égylnás mellett, §ztám n kis csoport-
bóL kiszakad a negye<lílr Vítóz is. Á híd előtt, az őrsóg el-
vérteiL.hűsé§e§ katonái krjzelében csuktik íöldre. A parlláson
megbúvó géppuska folyton arat s az utcatorkolatokbarr
saázszámra hemzseg a betörő pribék. Négy puska szóI rrtár
,csak elleníik ós ezt a nógy puskást tartjatűz aiatt az a fotle-
zékbe rejtett, szaliada,tlanul kerregő nehóz fegyver.

Á nógy bajtárs mgst már kétlelé harcol. Yédik a hida.t
és támadjálr a padlást. Azt az egyetlen kézígránátot isrrrét
lnegmarkr_rlják. Dobásra Jendül egy inas, izmtls liar .-* s
végrc ellrallgat rr pusztulást szóró gópezet. Á grárrát a
parllástérben robbau.

'§ebestittek a megmaradtak mindannyian, ánr két
,géppuslrájrrk van immfu és a két géppuska vígarr kaszál.
Egyetlen mordályégető senr éri eI a hidat s hiába esik,
záporaz a gránrlt, golyó, a négy védő kitart. . . Mert min-

<lig, mindenütt ki ketl taítani. §sze Tarnás taltrrasai ís k!
tartottalr, elbrlsultan kiizdve a rengeteg erdők ősfáí alat.to
hogy a hadba szóIítóIc eredrnényeseu íirrjhtrssák a riaddt.
És most §ize Tamás nópéért íalyt ar Otátlatar.

Á. városbau is fujták, egyre íujták a riaqlót és a négy
Iovag a gránicon tudta, hog"y nem hiába fujják, hogy ne.m
hiába verekszik a csatát. ".

.. . lrnaoka tanúr úr kczrr alatt, pedig lassan pörgött
a föltlgönr}:. O<la se néztLí, rlgy érezte, hogy ujjhegyei
tt Kárpátok ormát tapirrtják"

_* Igerr *-- ntonrlta tljra révedezőrr. '* Iiurópábatr
ncntsokára virracl.

}íarmatlnap rnc§int íöldrajzóra kiivetkezet,t. rrnctrktt
tanár úr mielőtt magyarázat}toz fogott, volua,.a ;ratlstlrtik
olé állt. I gy lrírlapot fu eg}. kiesfury kört.yvecskóL tett lc ar
clső padra.

*, Á multltor tóvedtenr ! **íogta össze töm.őren mondt!*
káját. --,- A japánirr kíviil még egy nemzetlretr él a lrushicltl
szellemo. §lcggyííződhetnck róla, ha átlapozzák czt az ujsii-
gat és trelenézrrtrk cbbc t könyvecskélre. Ismétlem : tóved-
t,em ; gontlolhattanr vcrln,a t

Iinnyit szólt összescn.

Á lrírlapban egy riport arról mesétt, mikónt akasatotta
rneg eliíbb nyolc, aztán csak nógy magános lo§as az tirök
törvónyt kiivetve, a tár,cli F)urópában, irgalmatlan hajna§
tusán az ellenség százaií és a harci gépeket, a könyv+eske;
pedig ,rAz ember tragédiája'' vtllt.
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Márcíus elseién
érdekes látvány-
nak lehettek taníri
akik a budai saeut
György- téren jár_
t,ak_ Cserkészru_
lrás emberek ór-
lieztek egymás-
után a patinás mi-
nísztercltröki pa-
lota elé. Mit
keres ennvi cser-
kész itt t" - ter-
ttezték magukban
az emberek.

portjából, tiszteleg cserkészrrródra s a következőket mondja !

fffi
lal kiválik a cserkésznrozgnlln.lí képviselő orsz._elnök§óg cstl-

c§ERKÉ§ZF(IOADALOMÚlÍTÁs A vÁRBAN

híítlis zte,r el,nök U r !
A tsct,It.ószet fettndl.l{tstL tita első esctbe,n tütténik, meg

oz, ltogy korlndn.a,odlttllds a.llt,attlltíual, cserltészltiiltlöttsé,g}
jetenik neg ,itt a min,íszte^cl;nöki palottiban,. hogy a. h.i,ua-
ta,lb a.lép ö rninis zter eltt ö ltö t iidt:ö zöLj e. M e g i ele,n,é s iinh ta.I ti,n
nt,a is szaktt,tlan,ul hat arra, aki, a eserhészetbe.,rt túiéltr:zat-
la,n, ile |eltétlenüL rnegérti o,r, aki, ísneri, u cserk,észlelkü:
letet és a cscr/r:ds.rörs;cúa.r,ídsú,

Cserkészszrllnt az, h.ogy bittlnyas ulltal;m,altkor ,rne g.
t'tjttitllt f a g atlal trrunli,at, tr- a g uilalmat uilttmk' h,a u,jont ahat
so|azutllt nw.l1tlttk hölé, t:ugy lttt t|t,i <:sa.7latokat uant,nk be.
köteléltünkbe, Igg uj{tott,u,tt.lt |ogadalín&t & ltözelrnu,ltban,
t t, nt.,ill.ilr tl ris s zac s ut olt l- el,uíd.é It rna.g,v &r t * erhé s zct tl,p atait,
tjl,el tü,lt,,ft L|, g u,nlrh o z. Tl e f o il tttl, ul,m&t úiltunk ol11 tl,,nhor i s,
ttttt,iliar u!, nagu í elada,tolr,ta llúl,|allt.orunh. Ma. amiltor g,L o?sidg clsij tserlr.ésre, ne'hél ttislotvyok
Iiözött az orszóg pezelésére uil|ull;.ozott, - u{]a órenziik *
erőt |og adni nelii nehéz ,mu"tllctijúhol ttz, hogy lttt,tuanexur.
magaar cseThé§z kép,uiseletében,megielentiittk ilt elötle,
ltogy aele eguü.tt meg,újiísuk fo.cltttltl,L,m,unhat s őt ttltétten
r ag a s rk o drisunkr óL bízto sít suk,

Miniszterelnök arl M'i nenl palitilá|unk. Megértettüll
azonban a k,otulanyrlyi|atltozataltból ,minda.zt, ami rrinli i,s
tartorih. Megértettűk, de előre is tu.rlt,ult tlzt, hally a ntu,
nbúerelnök ,úr ne,m mand,dtu,íllok,ért, nern rniltó sí,lt,erekért
adlla.lkazik, hanem tíszta és önzetlen kiiteles§égérzetből.
trí,i te.m, horunk pol,itíkü tú,írlogatú,ttt, nem 'hozun,h ?ok§o-
|trlt. C s cr lté s z ei,nk naglyr é s zének rli,nc § § za,l, ctzata, Arlhatunk
uzonban önzetlen cserkésrrnunkut tl ntmzet órrlekében é§
axt becs,iilettel adni ís fagjltk.

Miniszterelnök,űr kihaT tusúluozta, hooy l"egsürgősebb
ús leg|ontasa.bb tel,adat Dolna az oTszdg, a ttirsad,al,am ,me.g-

netltlése, Ez az a oanal, ahol a cserkészet már régebben
tll,u,nlmba,n allatt az eljöuendő genertLciólt rteaelóséual. Ill
az a csu,tarend, ah,al, munkdra a iöuőbe,n is íel.sorakazunh;
Itt látjltk tehdt el,sösarban a.zt {1 m,unkat, a,m.elghen',,mí1,
c s etké s zte s taériinltet á s dltala az or s ld,11 tlt s zolg dlhatjult,

Mi.nisztere.Inölc ar! Elióttünk, ttogy elmandjule,mind-
ezeket és rnost mon(Ijub el ,mi.ndannxlil,n eglltitl, fogada.l-,mu,nkat:

Teliesttiük ktitelesséae,inket, a,melyeltkel Istennek, ha-
zd!,Tlknak é s cm,b er tdr s a,ink?7a lt, t at to zr ln,k.

A cserkészkezek ti§zt{)lgésre emelkeelnek s va,lameny-
nyíen meglr&tva, -- éIünkön gróf Telekí Pril rniniszter-
clrr(ik rir, a görlöltői J,amboree vrrlt táhorparirrrcsnokq iga-
zolt cscrlré*z,tiszt, a rn&8y€ir cserké,§zmoz§.alom e8ész vilá-
gon isnlert tisztcletbeli íőcserkósre -- újítiuk üle,g ír, c§er-
ltószíogadalmat,

Ilogarlrtlrrmrijitá"s utás gróf Teleki Pírl magy. kir, mi-
rtiszter:tllnöli *zól lrczzrink:

I{edo es c s erhé s zte stuéréim ! T aldn észr eu ettétek art, h,a
m,asok ttlltílt, num is oluastak kí bel,őLe, hogy a I)TOgraTűn-
beszédemben benne aolt a cserkészfogadalont,. Én ott mar
0, pr o g?, Q,,lnln.b e s zé d,ben u íLa g urh r s zér öl f o tt u,dalmat uidtot-
klrn. Tí. ezt kioluusltattútok, h,a kitelé tal,ún nenl is reltté-
telt, ésrre. Azt ahartam utondani: a ,nlí Iogudalrwnk lrun-
ile,n becsületes ntagyat, e,mbernek a kötelessége, Azért is
neaeljiik ifjt|lsúgu,nlint é* a nempetst ene,- Ez tl.z egyí,k, antit nehtek ,mattdaní alta,rtun, A má.sik
az, hog,y ha n,e,m l,e,nnék e serhést és nem letten §al,na ,uele-

tek egytitt és köztetek éIő cset,kész ámlndr húsz esztendeie,
tthltor taldn nem al|nék ma ,itt, Mert ez adia neke,m, a'l,etl;
ttjbb tt,őt! (Nagu él,jenzés.) Nenwsak ezért merte?p prtLlal,-
Itozni, rle. aaért, is tallalkar,tam, rnart azt hi,§la,m,, ynindefti
,mlis trtagya,r tse,rl;ésr megtette l:ol,na és ,m,egtesz,i, ha akdr-
mil,aen lrötalességre hlutúlt, Iegyen a7, aker k,icsin,y, ahdr.
nally ltötelesség1, Beláttarn a,zt, hagy ebben u, Ttillanat,ban
ez-'a lt.ötelegséu' és aaért aáIlalkaatam,. Őszinte s*llsael, mond,-
huto,m,, hagg al u le\,\ti dtform,alú,s, a,mil a cserkészetből
h,ozíam éa atnelgen mí, cterkésrtísltelt dt,meggünk a talk,
d.ltal, ualó netleléstlrthben, u,dta meg neltem ezt eí eTőt,
arn,ehtnek alullitltl én hozrrl mettern fogní. ehhcy a rentlltí^
uül sti]uor felarla,tltoz, Ydllalkoztam, 1nart nekünk, cserké-
s zektLek k ötele s s é güttlt, ho 11g atrub ernél, ember ebb, m,a.{Ja at 4
nál m.agy utab bal; Ie gyünh,

Arról. hagy mi egyek üű{uunkJ rteln is beszélelt. Arról
rern, lLllllu b&rútok aagyunh. Hogy ellyeh raguunlt, ez,,t tu-
tlotrt és azt hiszem, hogg amít cselekszem, azt ttúnúttyal
j"unknak, akík itt attgyunk és alúk nincsenek itt, a lelltébül
bselekszem, Írs lta, aala.ltí; metl f agia értení, cselelteileteirlltt,
tadont, ho gu els ö s orb an tí Le s stek, ? r o g r a,ra mb e * zé demb öL lt i-
olqtus||,tttt&tt)k a frlíIadahnat, a, zöl,dfü,ze.te,t és minrlazt, uttvi,
lelkiinkbcn ál és ami eggxlé Lett min.únyd,ju,nlt egyéttiségé:
uel. &z terntészetea, Bizo,1t,uara ne,m i,s azért iöttetek irle,
hogy ezt hallitítolt, rne,rt hiszen annyi,ru term,étzetes, ltogv
a t§eykész uak íg1l r,sel"ekedh.et. Maidrterl. éItpen annllird
tennészetell,ettes lsahta közöttűnk, lla én aú k,érném, hag11
tot;tíbbru, i,s öri.zzeteb bard,tstigtokban és totabbra i,s tdma-
gassa.tol; rbü<ln a twltéz nrunkdbatt,

Azl, hol1y t:ljöttetek, mele11 tz|aböl ltüszönö,m, ,Xöszö-

{.öm, lttlüv allcalrnat adtatok arra, lmgy aeletelt, equiitt
fOIada.lnt.ttt újitsah, 1.'ouabbra is ueletelt l,aq yolt 1l !!ua.r.űl.
ír í,§erkc§í és ,meg fogorfu ,próbltltt,i a kötelességerruet telir
si,teni. Segitsetels. llogy ió rtu,ttkat t:égezzek és 'én nt,cg.
próbűnk eEen a ttehiz helyen. is résen dll-ni,
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nalr szenteltélr és l'oti csak egyjó n€yedóra mulva, amikor ú.ira

Hosszab]r
szónoklatr:r
nem jutotl
idtrje, mert :l
Durra kan;varo-
,dójából eltíiakalotl
,a délul,áni hajó és a
,hrillámok elkeztlték rirr-
gatni őliet. Minden figyel-
mtiket a lrintáztató hullámtlk- }.[AR.:f,í)l,i,l"t

part közclébg kerúltek, szólalt meg

- _Gondolom, _ rneg akartrd
Gytúa csak riivid szót rnondotl.,

,mintltx.
-* FIalJoclt?l
l'oti óleset fürttyentett.*- Ragyogó l * rnormtllta elragacltatással. ** Tutlotl

mit ? El]rívjrrk Nagv Ferit is.
Nenr liellett nresszire meruriök éÉe, Ott heverészel1.

a libalegelő gyepÉn. Örömében nagyot tlgrott, ,mikor nreg-
hallotta, lrogy mi készül. A kalarui arrnvira reitcl,n:elsne[.l?ll"ottq, lrogy,mi_készüI. _A kalarr<t anrryira }ejtcl,n:elsne["
titokzatosnak lsérkezett.hogv mespondólás néil{iil vírllll]
ták azták az éjszakai elosonást. Ii.szükbe serrr ,iut<rLt. lrogv lilos
cselekedetet kövctnck eI. J-Iamar,iábá'n lneAbcszélléli'a vál-

lgérkezett, hogy megg<rntlirlás nOit<tii vállal]
i elosonrlst. Tisziikhe setlr itrílllt '}rrtf11 lil/t§

c§elel{edetet lrövetnek eI. "llamarjábdn rnegbeszélték a vál_
lalkozá_s minden részletót és,otthágyták al)unát, hrlgy 1gl*

.. {hugy \|z,919dre\ az írllíLrilrrg<rs szellerntanyrr teló, az
fjszalta rrrirrdinkább liísért,etiesebijó váttozott. liagolv'hu.
hogtrtI gvilszosatr, rt szél rréha-nélra, frrrc:sán fel§i;itit{. ó§
m i n denünrren me gnr a€iv ará_zh,alatlan, rreszek szálltak, f et tij iik.A vaksöttilllelr ó1lIrrrgi, flz rlrrtllt lrcgr.óig 1átlak, tls akrÜlrl-
talattttl il tttcgllorzrrngtali. rnikrrr. cgv-hangLularr szát.az. r.il-lállr lllcglntltatta. hogr, óir;rtllt r,gy l<crcszl úl találkrlzásiirrírl
.iártt a [i.

No, helylren vagvunlt l ,--, lélogzetl meglrtitrnyellbiil-
1 t,n, ( l1 ttla, 1,1int tt tal va. az. i)Lvtllt-lrat,vrin lélltissiil l iivillirlr llra
llitslak.ot],ó <leszkabódtlra.

".-. ()l{ lrrkik a, ltísértet l
. Ner.etrri akart, clr a bagoly llregin,t telhuhogott és c:,re

mittdhrlrmuknak borzrrngi'ls-frrlut.l vúgig a ]rát"án. Maguk
sem tudták, ltirt,eletréberr, lrt)g_\, rrrit cs]riáliarrak. Tarrác§La*
lanul álllak a kereszLúttltr í,s rigi éttrztók. hrlcr mégis t:sak itlblt
It,l t volrra ottlron rrraraclrlitlk. .,\z elsíí lctruilb esó-cseuu kélrr..
szerítctte őket. csedekvésre. ll_'oti firzósan iethúzta'j veitirt
és rárnrrtatott a kijzeli száraz patalittredrtln átívetf! bettrn-
hítlra.
_.". - }rújjgrrk _lie alája * tnoncila rekedten, -, oít lcg-

aláb1,1 ncm ázuItk tncg,
Oda csetlettek-botlottak és oly közel húzcidtak egl-nrás-

hozo amcnnyire csak a he1.1, elrgehLe. A várakozás §ioron-
gása görcsöt kötötl a torkrrkra é§ nem etrgertttl beszelni őket"
Mgs_l1Pol$zva nóz,ték Nag1, F'eri vilásíLŐ szátrrlapos óráját,
miálatt, félszenrrnel fol5,tű a krrrr_vhÖt lesték,

És lassri tik-tal<olással nrrlltak a perc.ek, }Iikor a mutató
háIomn(lg),(.rl tizenkettőt: jelzetl, Toii fcln\ ugütt, :

- ,Iuj l 1:z az óra olyan lidércesin 'r-iJágíl, 
l

.-- Szamár vag.v" l múrgeskcdelt (iyula. -.- Ne ijcszt_
gcsd. az etnbert *.- de azért ttlkinttlIc -odatapadt aL óru
valóban kísérteties zöld derengésére,

lVlozdulatlanságuk lassarr nrár kénvszerú l ett, lenyügözte

q
1'j

§
(6)

.:., ahogy To-
ti meglólrál-

ta ínagával
hor.otL bo|ját,

tnintltrnki In€g*, órt}rett,tr, Jrog1. rni
lióve theti a szülői. fel_

(;lrrcdésl,"
Fclit rrerrr kellelt hívo$at-ni, Ott lesltr őket a háiuk

jó negyedóra mulva, amikor
part közclébc kerúltek. szóla ismé|: 

,-.n.-§iii

tapasztalni ? l
cle olrben, berrne veill

késztiljbnek a kísórtetsze.dnlére.
]istére a reklienő lrőség következnr,ényekóppen beborul1:

és.tnin,, Gytrszi tíz órakor rnegállapította. hógv alszili irz.
egósr, ház,, odaktinrr már lógott az- cső. NeszÜtcrriil ít,liil-
tözött, magára húrzta a vilrarkabát,.iát és villarrvlárnriáia
mellé zseb_rcr,ágta riasztópisztolyát meg egy szt,let.',ken vcrcl.
is, Aztán ltangtalanul kikapaszkorlott ai alllrrl<rlrr, A, kriLvák
kilógó nyelvvel, lrevertek ai udvaron és meg se nvi,kkaníak.
amilrt,,ellopakodott me]leLLtik. A létra segltsógével l'trtka-
pqs.zltq<tott a Templomhegyre és elballago{L TÓtiék kcrtj(l
felé. Ovatman megüllan[ótta a lánrpá-ját, nrirtl kisvái-
tatva felbukkant a mellvéd tövóben Toii,_' Kapd el l -_ súgott terr.yere Lölcsérén Gyulu fclé
és iigyesen fe]dobta hozzá egy rulraszárító kötót végéL.
Gyula hamarjában ráhurkolta -a közeli akárcía ttirzsórá s
ali_g utób_b_már_Toti mellettó állt. Megtapogatta a kötél_
má_szástól fájó karját, morgoit magábán 

-valamit, rle be-
,szélni csak akkor kezdett, ámikor á kötetct elrejÍve, mára házárrryélrok mély sötétjében surrantak továób, "

_ --. Phű, de melegem ylp ! .'- kezdte kigornbolrri gunri-
kab,llját. - Majdném megiártam.,. Édpen kikipasz-
kodtam az ablakon, amikoi atvtrs motoiitatni kc2delt
a másik szobában. Húj, de begyulladtam, mert lra észre-
vesz, lett vo]na hadd el hadc[.- De csak' a zsebkentiőjét
kereste és megint lefeküdt, Istók uccse, otthonmarad,tám
volna, nem §zeletnék arrnvira kísértetei látni.

Gytrta néma bólogatására sólrai[va feiezte be.' 
._-* _ 

Rem_élem, nem ébredt fel nrásoriszor s rrem jtrt
eszébe. lrogy benézzen hozzám ! Mert, ha igen.,, ab6ól,
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őket az a tudato hogy még három perc, még kettő . . . még Még kíáltani sem tudtak, annyira megfagyasztotta Őket
csak cgv . . . és ráiu-k kö§rönt a széllemek órája. a borzalom,

AÍÚenkettesrősiklottanagymutató s amút a vonalra Csa\ álltak,_.várta!, _megkövülten...
ért, eqet-föld,etrázó csattanásl"öltötte be a levegőt. Víllám Az árny peiüg tovább mozgott, sőt egy másik csatla-
csapoft az rltszéli jegenyék egyikébe és sisteregve lóbbantotta kozott hozzá. 

-Göriryedten lopak-odtak, mint tolvaj a zsák-
lángra a fát. Tökéléte§en úey hatott, mintha a természet mányolás után.
orre- a percfo várt volna, iíóey a fólüe zuditsaharagját. Villámként vlllant mindhármukba a íelismerós.
MennydlOrgés mennydörgést kÖvetett, villámok szisze§{ek, * Fmberek l.

cikká;tak"és toronímagás lánggal loÉogott a fa. A hároú S ellepte őket_ a szégye{rkezés, egyrlttal végtelen meg-
íiú annyira ráfeleókezÖtt, ho!} szoioágásuk felengedett. könnyebbÜlés áradt el rajtuk.

* Szép ez a Lüa - akarta mondani Gyula s kényel- A két árnyók közben elérte .a szátaz árkot és lemászott
mesen má§ik oldalára heveredett. Tekintéte véletlenül a fenekére.
vi]lantráabódérasatiOt.amitlátott. alélegzeteiselállott. A,három gyerek közül Feri _étezte azt, hogy rútul
Riadt hebegéssel bukott t<i altan aÁzó: - becsaptá\_. Háf ezért borzongott Ö s. gyönyör§9aPlt, ryj{t

-ó.:. a... bobobo...ae... mo_mo... mozogt bátor-ságában, azan) hogy ime, mé5 a kísértetekkel is
Borzoncás kezdett táncolni eqvszeriben a gerincükön, szembeszálll

aminÍ"iáÖi3iÜ"-iániÖieaÖr. ?-otit6Í,Ó?iiilíiüoiá.-Há".áú _ Szemtelenség t - íakadt ki öszinte folháborodássalt
nem ká"prázott a szemük, a bódé válóban mozgott. Ugy - Ig: becsaptli az embereket l
te[1, mintha ki akarna 'vetödni sarkaiból. Teteje mq!- Barátjai elevenéle tal:álL ezzel,
tnógre;áúií- ós áz eeé§i*att<Óimánv-Turóián; lizonvlatánÜt - Igázad van t -* szitzegte elkeseredetten 9ryl4:

$-;ii :*ílo**" 
ffiTotinak hall- ]

hatóan megvaco- ;

ffil*l"ff,§hiü l
"'* 

-^ 'oKlu'*o"_ !

u",#fl*uálq[] ij; 
"ffg!$i,l$i'i,l-rak voltak "sY' 
*ffilifrF;;

,§zerre, s úgy érez- \
ték, hogy bár nya- i
kukon ül a vesze-
delem, m§gi§ 

. 
ér-

demes vo''t eljön- 
lfi§l*"x,ií"*,,ii*niök. Erdemes

ták á feleletet asokatvÍtatottkér- 
"jjr,i.,?lr.l,Jí 

-désre, van-e,
nincs-e klsértet ? - meöpitas] Nyu-

-suttogtaGyula 
*ó...a...bobobo...dó...mo-mo...mozogl kódtak kiazrltr_a

'mérheteílen fireg- és hátra sem pil,
rőkönvedéssel Ös Feri visszhangként fclelt rá : lantva, lassan mendegéltek, mint akíknek rendben a szénáia.

-j- Én mindig mondtanr t --és megerősítőcn hozzá- A'há,rom fi{r rajúonalban követte őket, várva az al\al-
fíizLe, - Tutlok"is néhány kisértettörténetet. Majd el- mas percet.. Gyula-már kiáltásra n^yitottá szá!át,.3mil,<o3- Én mindig mondtanr l _ és megerősítőcn hozzá- A há,rom fi{r rajvonalban követte őket, várva az alKal,
fíizLe, - Tutlok"is néhány kisértettörténetet. Majd el- mas percet. Gyula-már ki_áltásra nyitottá szá!át,4mi}o1
mesélem. r;eri egy göröngyön elhasalt. A pufíanásra az egyik alak

f)e nem mesélt semmit. A megíeszített figyelés álmo- hátratekintett és ijedten ordított fel.
,sítóan ]ratott rájuk és egyszerre csák elbóbiskóltak. Nagy- -- Miso, szaladj t

sokára kakaskukorékolá§ia rezzenlek fel. A vihar közben Gyuszi esze gyorsan váltott.
elvonult, az égő fát eloltotta a záporeső és a nyári z,ivaLat - Fogd meg l - üvöltötte és hogy nagyobb legyen _aután felfrlssültség áradt körülöttük a föld minden por- hatás, riasztó pisáolyát az égnek sütötle. A d"örrenésre ret-
cikájából. Gyula aZt hitte, hogy álmodott. Ferilrez íordult ; tenetes jqiealal volt _a válasz.

_ Láttad ? _ kérdezte kétkedően. ;- _Mi_so l .Jaj nekem. l _Meglőttek l_ ___ iaaiam'_ fei;iikéi páíiáíóáisr".r". ,.___.A lövészajra"meg a jajgatásra 'a lirlk Vlsszatorpantak.

- Hát mégis l - rázLa meg íejét cyuta. Aztán fel- Ijedten néztek egymásra,

szabadu]tan csuklott egyet. - Katasrruí<or?kóia;I :.-. *Tc,GYrrsziT...hÖrrmtToti, de Feri belefojtotta aszót'
AKKor mar mene[unK. 

KUrtsÁUltt§ t ' ' ' 
_^", 

Hr..o8ia nevetett, ahogy 
-csak 

a torkán- kifért. Toti
""-F"ri']i,t;rk;iü-'. rátÖrmedt' 

Én dobtary
_r. N;:l;;áolj i_ Majd.a. harmadik után. -_ kuvikolta. nu,o" 

"f;,oX$tü;r,. 
o&i[?F"I ';;u*'"'ő}t.ri, rott. Jaj . .".

- Csak akkor jár le az órájuk l iai . . . a{vonlőlt kísértet. . .
Nem nevezte meg, hogy kiké az őra, dehát tigyis tud- : " Lele]oiczésére Feri Gvulának támaszkodott. hogy el

ták. Borzongva lapultak meg újra s mikor végre elhangzott ne essék i?kedvében és a háhota még a kergetésnéí ls jobban
a harmadik- kukorékolás is, úgy találták, hogy szebb a í1zte a liét emberrioaatót. Az épk?z6b ].szellem" hátfua
ülág kísértetek nélkül, mint kísértetekkel. Felkapkodták kaota iaisató társát"és lerohant vele a,'höcvmetedeken.
holmijukat, hogy hátat fordítsanak ennek. az_^9látkozott Gvuláé"k"Éallották, mint görögnek iitánuk-á kövek és
vidéknek, amilyénlramarcsak lehet. Gyuszilépettkielsönek nőxiloduttat. hocv tovább"élvözzék 'a kí§értetek futását.
a hid boltozata elől. Két lépést tett előre, aztán iszonyodva lgyekeze!ük6en larancsoló kiáltás akasztotta meg őket:
hőkölt hátra. "" _ Áttt rA bódé ajtaja lassan kitfuult l pem áekik szólt a paranc§. hanem a két menekülö

A közetl szőllötelepen rémülten yonltott fel egy kutya... imposztor rltját akasztotta meg, de aaért meghökkentek'
és szemközt, az ajtób-an . . . megjelent egy sötét árny . ,. amúgy istenigazában. (Folytatjuk.}
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TANUITÜNK ME G BESZÉI NI I
lRTA; BocNÁR E;LEK szlNMŰvÉsz

lI. A nyelv
Aki nem tud magyarul, az ne legyen magyar szónok l
Ha valaki nem ismeri magyaí nyelviinket, annak sza-

bályalt, hogyan tleszól az tömeg elótt ? A szavai|,iigyelik és
ószreveszik, amint a legkisebb hitlát ejti.

}Ia úgy érzed, feln6tt korodban sokszor kell majd töme§
előtt beszélned, ne elégedj meg azzal a nyelvtani tudással,
amlt az lskolában immel-ámmal megtanultál, Vedd kezedbe
újra az alaktant,mondattant és a helyesírási szótárt,hogy a

",kisujjadban" 
legyen a tudományos része is a dolognak

A nyelv állandóan változik, fejlődik. Az egyénnek is lépést
kell tartania a.fejlödéssel, az rljításokkal. Kitűnő nyelv-
könyvek és folyóiratok állnak rendelkezéseelre, csak tőled
függ: tanulj l

A városi embernek egy-két óránként íel kell ffissítenie
nyelvkészsógét, 1yelvérzékét, ritmus étzékéI. Menj el
,,nyaralni" két-három hótre pl. a Tíszahátra, Szamoshátra ;
nemcsak tested lesz írissebb, egészségesebb, dc nyelvtutlásod
is megújul l

.{ ietorika és stilisztíka könyvedre is szükség van I

Szedd elő könyvtáradból és lapozd végig" Il{ennyi érdekes,
jól beváIt tanácsot találsz benne. A nagyhírú.8örö8 ó§ római,
továbbá a későbbi kiváló szónokok jót bevált iendszere
található bennük. Nagy hasznát vesze<l l Me6 sem tudsz
mozdulni, ha fogalmad sincs, hogyan kell íelépíteni a beszé-
,det, miképperr kell csoportosítani az órveketl vagy milyen
hatása yán a bizonyításnak és cáfolásnak ? Vétkes köny-
nyelműség terhel akkor is, ha nem ismerkedel meg behatóan
a szabatosság ós világosság mibenlétével. Hátránnyal
indulsz a szereplésnek, ha nem viszcl élénkséget a szónokla-
todba, ha lriányoznak bel6le a találó hasonlatok. A stilisztitra
minder,re részletes felvilágosítást ad.

Alapvető kérdések ezek, amelyek nélkül nem célszerű
egyetlen lépést is megkockáztatni. Rövíd cikkeimben nem
térek ki ezeknek taglalására, mert tankönyvekben meg-
találhatod e kérdésekre a bíztos választ. Arról szeretnék
inkább beszélnl, mit kell még a tárgyismereten, stllisztikán,
T etorikfur és nyelvtanon kívül elsajálítanod, hogy felállhass
a szónoki emelvényre ? . . .

Ilgyetlen monríattal foglalhatom össze : meg kell még,tanulnod jól előadnod t Mi magy.arpk e tekíntetben rosszul
állunk l Nem tudunk elég meggyőzöen beszélni arróI, amit
hiszünk és vallunk. Rettenetes s7erények Yagyunk. Kérni
egyáltalán nem tuduuk l Figyeld csak meg: a magyar
.ember, lehet a legtuddsabb, legbecsületesebb, ha kelln az
,első trombitaszóra odadobja életót ts a hazáért; de amint
€gyszer kérnie kell valamit feljebtlvalójától, olyan ügye-
fogyottan áll oda, mintha kettőig sem tudna számóini.
Nekünk, lrála Istennek voltak és vannak is híres szónokaink,
.de,a nagy többség nem tutl beszélni. Föleg aklror nem, ha a
saját érdekében akar megszólalni. Nemzeti betegség ez.
Onnan ered, hog;y mindig urak voltunk. Soha nóm*volt
szükség arra, lrogy kérjünk. Mi csak adtunk, vagy ha kér-
tünk, -* mások szánrára kértünk. Áz idő rigy követeti, hogy
beszólni ls ttldj, tehát tarrulj meg.b'eszélni t

III. A p6lilók
A szónoki készség etsajátításának egyik módja: figyel$

ry9g.,a jó szónokokat. Ha hírül veszedn hogy X, vag} Y,
akiról köztudomásrl, hogy sok stkert aratotf már szaviival-
valahol előadást tart, .tüstént menj oda. Ne sajnáld az
időt, mert ha magad el6tt látsz egy embert, akl hatnl tud a
}_özönsógére, többet tapasztalsz ótt, mintha hónapokon át
.elmélkednél felette. Csak szemfüles légy és jegyezd meg
azokat az eszközöket, amelyekkel magáhóz kötötte hallgatói:
,nak figyelmét. Figyeld a hanglrordozását, a kiállását, mit
művelt a kezeivelo hogyan szuggerált a szeméyel ? F'üleli,
mikor helyezl el váratlanul hatástkeltő szüneteito lehet-t
nála a beszédben tempóváltozatokat észlelni, avagy elejét6t-
végig egyforma gyoT§an darálja-e a mondatokat ? Egysióval,

less el mindent, amit jónak találsz, hogy alkaloutadtán
hasonlóképpen cselekedj l

Dlőnyödre válik az is, ha összebarátkozol a magyar és
vllágirodalom szónoki munkáival. Nem annyira a sednokla-
tokra célzok, mint inkább szónoki önéletrajzokra, élményekro
yagy nagy seónokokról készült tanulmányokra. Ha kezedbe
kerül valami írás Ciceroról, Demosthene§röl, Pázmányról,
Kossrrthról, Prohászkáról és másokról, lapozd át, hátha látsz
valami érdekeset a szónoki fellépósükröl is. Kitűnő utasí-
tásokat lelhetsz Tóth Tihamér népszerü könyvében : ,,A mű-
velt ifjtl"-ban. Tudományos munka; Ravasz László :

n,A gyülekezeti igelrírdetés clméleto" ós Mihályfi Ákos:
,,A?, lgehírdetés" c. könyve. Ajánlom még: Hegedüs
Gyulának, a nenrróg elllírnyt kiváló színművésznek ,,A be-
szétl művészete" valatniut Hevesi Sándornak : ,,Az előadás
művészete" c. művét.

A szónoklást azonban nem elegendő elméletben tanul-
mányozni. A beszédművé§zet elsajátításának legfontosabb
módja: minél töblret beszélni.

IV. Felolvasús
Elengedlretetlen e célból a naporrkinti hangos olvasás-

Ákármennyire el vagy foglalva, minden áldott nap szánJ
10*15 percet a hangos olvasásra..Ha valóban eltökélt szán-
llékod, hogy az élre akarsz pályádon törni, akkor bizony
kiválóan kell beszélned.

A beszédmúvészet ott kezd6dik, hogy a tiieltés tisáa és
érthetó legyen.

Szedj elő valamilyen beszédet akár az ujságból és olvasd
fel szé.perr hangosan, de rlgy, hogy mínden egyes szavad ért-
hető legyen. Ne törődj aztal sem, ha nevetnek rajtad test-
véreid, vagy pajtásaid. Három nap mulva megszokják és
szinte hiányzik nekik a felolvasásod.

Rendkívül fontos, hogy olvasás közben állandóan ellen-
órlzd magad. Figyeld meg: nem hadarsz-e, vagy nem be-
szélsz-e túlságos vontatottan ? Yéletlenül nem tartozol-e
azok közó, akik elnyelik az utolsó szótagot, vagy akik han-
8o§al nyögnek, zihálva vesznek lélegzetot, esetleg orrhangon
beszélnek ? Ezeket a modoros htbákat sürgősen el kell hagy-
nod l

Ne keseredj el; ha tudatára ébredtél beszédhibádnak,
mert minden hibán lehet segíteni, csak kitartás kell hozzá,
Hogy megtanulj természetes hangon beszélni és szavaid
érthetőek legyenek, végezd az olvasási gyakorlatot a követ_
kezöképpen :

Csukd össze a szádat ; az alsó és felsö fogsorodat helyezd,
ponto§an egymásra. Olvasás közben a két áltkapocs mozdu-
latlan legyenn a fogak egymáson pihenjerrek. Kizásólag az
ajkaidat mozgasd, ezt viszont annál intenzívebben.

A ,gyakorlatnak értelme a következ6 : Á legtöbb
beszédhiba * amely modorosságból ered - eltűnik, ha az
illető jól ktnyitja beszéd közben a száját. Mennél nagyobb
rést nyitnnk a kíömlő hang számára, annál természetisebb
lesz a hangunk_és érthetőbb a kiejtésünk. Figyelcl rneg az
operaénekest. Éneklés közben a §zájnyllása l,attO ovilis''
íormát mutat. Nálad talán csak ,,fekvö ováIis'' ak]akot mutat
a nyílásn amelyet ajkaid széttrtlzása következtében kapsz.
Nem mozdulnak meg eléggé az ajkaid, ennek következtdben
nem lesz érthetó a beszéded. Zárt fogakkal, de jól mozgó
ajkakkal tanulj olvasni. Ugyanezt a gyakorlatot lehet rlgy is
végezni,_ hogy dugót veszel a fogaid közé. Száj5imnasztika.
ez, rendklvül ha§znos, ezért gyakorold l

Lényeges elófeltétele a helyes beszédnek a lélegeetvétel.
ltzt is a hangos olvasással kell tökéletesítened. Mondat végez-
tével szívd tele a tüd6det levegővel és mikor mfu telítve van
au sgész tüdő, akkor kezdjhozzá az {rj mondathoz. Tanultad
ugyebár, hogy a tüd6ből kiáradó leveg6 bozza rezgésbe a
hangszálakat ? Nos, ha kevéske levegőáramot fujtatsz a
hangszálakhoz, világos, hogy gyenge lesz a rezgés és így
erőtlen a hangod is. Erőtlen hanggal peüg nem lehet szó-
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rroki csatá]rrrt. nyerui. Tiiltsrl meg a tüdődet levtrgóvtrl írgy,
h<lgy nrég a rekcszizrnorl is rncgftlsziiljiirr bclc, fiíikor cu ln(|g-
valt, hozzáfoglllll §z a rtronrlat olvasásáslroz.

Ügyelj a 1csttartásodra is" Ne görnyeclj iisszc, rnert
eglrrészt borzalmasan fest * magyar fiú, ha görbe. Másrészt
meg helytelen eljárás m,agaclrlal sztrntben is, rnerl az iis§re_
nyotnott tüclőt nem lchel telíterri levegővel. A fcle, va6;y
még anttyi senr tclik mo6" [Ia a rnonrlat lrosszú, vcsszőrrél is
vehet§u lólegztrtct. sőt nronrlnl. ltiizepólr bá,rhol,

Az olvasáslra óletet. lrcll lchelned. A legtiibb felolvasónál
nzórt trágyatl trl ielő clőt,t a hallgatóság, lncrt a felolvasó egy-
ketlvüen nrorzstllja a soroltat. {i rnaga is trnja, lrogyne unná
hát a liiiziinség l lgyekezz lerr<lülete§en ó§ élvezetcscn be-
szélni, I"La ,azt tapasztalod, hogy ilinc§ clégélct a,z olvasásotl-
ban, vógtrztl írgy a gyakrlrJlatct, hogy az egyik karodat ma-
gasba lenrlít,ed közben. Mirrél rnagasabbra lendíterl óg men-
től íiillb erőt arlsz bele a kinyujtott karotlba, annál ti'bb
el,ovenség nrcgy át a hangoclba. T. i. amíg elnrélázol a könyv
nrellclt, álnros lesz a hangod is. f)e, ha a karodrlal elrőtcljes
nunkát vógzel közben, akkor az ólérrltstlg btllecsörgedczik
az olvasástrdba i§. Figyeld csak meg a különbséget: először
karbatett. kezelrkel olva§§, azután ugyanazt a ró§zt tnagasba*
lenclített karral olva§dd még egyszer. Mil<or már lenclíteti
kar"ral jól rnegy az tllvasás, akkor igyekozz karlentlítés nélktil
ís ilyen lratározolt lrangorr olvasní,

Most még valarnire fellrívom íigyelrne<tet. Ha már egy
olvasrnárryt többsziir átgyúrtál: tiszta a kiejtóstxl, érthctő
miudetr szavad, jó a lólegzctvételed és élvezeles a beszécletl,
adj művészi §zínezeíet az el6aetásba. !)z mcgint nehéz fel_
.adat, amel5ret nem lehet pár, óra alatt tiikóletesen rnegvaló-
,s{tani, Éppen azért foglalkoznocl kcll vele tnár most. §gy-
;§zerr€ nem sikertil, az valószÍnŰ. Mégis Íigyelmeztetlek, m,tlrt
a sikeres fcllópésnél csak művészileg értékes boszód jöhet
számításba.

A m{ivész nemcsak a szöveget tnondja" Yalamit hazzáad,
a saját lelkéből. A szavai nem han§Okból állanak, hanem
hangulatot fejcznek ki. Ha a szövegtlen valami kedvesség
rejlik, a művósz azt kedve§ lrangon mondja el, ha szörnyü-
ségeket kell mondaniao akkor pedig felháborodva. Egy,szer
szomorúan, más§zor vidárnan beszél. Egyik pillanatban
lágyan sirnogat a hangja, a következöben dübörögo mint az
égzengés. Ily *1rdnn beszélni kétségkívül fárasztóbb, mint
egylredvűerr fclolvasni a fekete betűket. Ám, sokkal tetsze-
tősebb. A hallgatóság nem lankad el a figyelés ömqerűttető

rnuttktijában, rrrcrt az előadás változatrrs. Uj és tij h*ngok
váltogatják egyrnást: cscndesck íls crősek, srrttogók ós
htrngosak. It{ég a beszérl térrrpójrr is válttlzatcr§ a műyé§zi
előadáslran. Lassr1, szaggatotl, gyor§, gy()f§abb úgy, ahogy a
belső átólés kiiveteli"

'fiireked j te is, kcdves barátonr, lrogy t,errrr$szctes
legyerr az olvasásorl, nrégis §zínes. Amennyire a felolvasírs
anyága engedi, igyckczz te is minél több lrangárnyalalot
belerakni a felolvasásba. Igy t,anulod meg apránkint a
művészi beszé<lel, anrelynek lrasznál veszerl idóvel a szónok-
Lataidlran és előadásaidban. A tavaszról iirömmel, az (iszről
búsan, az érlcs anyádról szeretettel, '|'ritrrronról fellráboro-
dottatt, az {Ir Istcnről t,isztelettel, magyar hazánkról rajon-
gással beszélj I lis állarrdóalt tiirtl a fejed. alnint a tnűvósz is
teszi, hogy rrrelyik hangtrlatot nril5ren hanggal lelretntl
találóan érzékeltetned, Rátorság ós jó érzók kell i<le l Móg az
§em baj, ha kezdclbetr túlzás<rkba is bocsátkozal. Tl,t, is joblr,
rnint a léleknéIküli, §zínte]€n lreszétl, arnelyik olyarr cgy.
}rangú, nrint a fiírészelés.

A kiitt<lulás --- a §zónoki babérok fe]é l - .' tehát a
mindennapi lrangos olyasá§. A lrarig a leglőbb fegyvere a
szórroknak. Amíg rrem lrárrik tiikélctesen a fegyveréve}, amí6
a hangja nem engedelmeskerlik minden egyes pillanat,ban,
ahogy szcretné, addig nern indulba{, a csatába, rrrert kudarc
óri. l(épez<l nragad lanlrarlatlan §zorgálomlnalo mert czzcl
tartozol m.agadrrak, tartozol nenrzetcdnek, hogy szellcrnileg
jól felkészült féríi és kitúnő szónolt légy l

Il

11



;il. .,i,. .:'i;iiiiffi
| |::

]..

Világlrábr}rű
Él heEyelc köztitt

lrt;t ; Ku ttín 1r"l [irrasíí

(tn} Küzdelem a jógcrílcsokőrt
"Az olasz li,rrr.t lcgrr5,r]gatibb trrrrrrt,ián jóg|rőt

ds sziklábó} íll|<'l szonrszór!iiival az Ortlcr l}it{}ir
ni Inírí{a§ l-iitn|.1jtl ;ill íjrt, A, hegyíiriil§olr azrtt:irt
kicsi,l. lelfeszktltlttcli ós íl 27{i0 ,rr-o* *t,,1rlirl
.htigrinall ar]rralr lrrllyr:t.. Itt órt,. iisszc a híriltlrú-
batr a tlrtlli, svriljci ós gz <:lasz lral,ár. A irágri
ntírt a lijrtéttet,i irlíik tita lnirtrlig lirntos. stra-
tilgiailag jelenl,íis lTrly vtlll. Az rrsztrilkok
1tt20 21-bcn épíl-rlt.l ek r,, szo'liat.latrltl magas
átjárírtr kerelszl.íil }rarlsorr:g és lrarl.ian.vag szál-

[larrtltok rllnlj|li sziklti (ts jóg kiiziitl

lílasára nlkalrn:*s, jó tttal,. Pedig az iri aiig pár lró-
lrapig hasznrillrttti rrriurlerr ót,bcn. .Iírrtiusban. fentr rrrég
síelttí lelrc1-, sz.c1llcrulltrbtln lrrár" tijra itt a Lél. Ma
szírtutalarr liart5,irrral §},öIlyiiríi autriú{, visz át rr hág<irr.
Á h§gót rl rrlióirilr * hirború első pillarrlltábrrn siker.re!. nreg-
sztilltirlt, Az rilaszr:l* 1ánra,rltali, r|e cr.erlrrrén}.t ne§l óríek
cl" r\ túlold*lrlrr 1j*lrtnia},ra vcztrLő út nlitrrleniitt szalraritln áll
{s feltilrlj} br.d;itlral.ti. I_.] }<iiriilnrón.rl nrirtclen iragyolrb csapal-
szítllitást. lelret*l.lttlltlri tlltl., A hírgtirr rninclkót fél kiópítettc
állásait ós csalilittrrtlr r-lltilvcrll ti,ivctlékek poí.yogtilk be a párr
lópósrcl]ekr,ő sr,ír.ici tt:rii]ctrt" §r,ájc hcliiivetkező tí}tako-

zásáta a lrirtár íe]ó cső árkok;rl az elsii pár sziiz rrréterr.tr ki
kellett ürí|uri, artnál ólónl*ebben íolytak a csatározások
tár,rrlalrb" Az olaszok a hág<i íeletti magas]atok kijzül f<iglal-
talr el nóhárryal és irrtren nyugatalanítotiálr a vi,dijket. Ii csir-
csok clfoglalírria és visszaszcrz(lse körül tejliicttt:}i lii a világ-
háborír legrnagasabbatr folyó lrarcai az örö]t jég és hó lriro-
<la]mánali birtokáért,. A legüg,vcseb}r hegyrnászókat és veze-
tííket lrozták icte, Nemcsak a sziklák tetején és gleccserektrr
küzcliltLek, lranem a gleccsereli btllsejében is. Á katonák egy
része jóg alatt élt, .Títgbcl épí|ett menedékekberr és birrakoli_
brrn. Bgy magyal tiszl (I{onrarniczky G},ula) írja 1917 okt,
23-án a kövctkczőkct l

,,Az élt tiszti |ederékem az eggik baraltban cscrpp kís
sztlba, mindijss:e akltoro, mint egy iólrora láda. Ablakont
előlt a kauertta lúltsltlalún átlőrí.em a jég|alat, a rylilásan némi
trupftlny szűrődik bc k ggöt4lörű ltildtúsottt ngíli}c a glecesere,
ken és uöIggekett ltíI, ltiutlli iégttegyek t'elé. Srép napsüídses
napokon, ha ngugtrlt ltugg a sromszéd, a csúc,s tct.ején tiilt.ök
ggüngörű órúkat, iruun núgg orszúgnak tl(.gtelen heggtengerét
lótom be (t. i, az akkori Ausztt,ia, Iíünetorszóg, Qlasztlrszitg
és Sotíic), az ölödíket csak a ltépzelet és a hclnuágy fesíi elém,
ott ualahol messEe északlcelet fe.Ié lehet a Tútra !

LegérdekesebLl hutctéri napjaim iútius uégére eslek.
,Iégheggem tléli oldala meredek szikla|alal;bttn csik tllti ; e.ek-
nek útkutatásrira az ellenséges őrsök és tillrisak |elderílésétc
kaptam paranesot, Hat ízben iártam. Ieru4 hol nappal, htll
alkongatkar uagy óijel, szép ídőben, vagg nint ulolsó ízben .-*
dühöttgő hóuihaúan,

G göng örű szé p alp inuóIlalkozús uolt ualatnettltg í. S zikl a-
múszó szenoedélgem szinte elragadott és éIueztem a szí]tlúkat.
még ha puskagolgók is 1lattogtak le úIuk" Ulolsó f elderitésem-
kor a uihart hasznóltam fel arra, hogq az ellenséges rill(tsak
és őrsök közé ngomullrassalc lútatlanul" I,Iúrom tjr,it úIllanl
egg szikla|okon a hóuiharllan, ntíg kíssé fetengedelt a |e.lhős beltithattam mindazt, amít lútnom kellett. Időka;::beíl arulgi
hó esett, hogg alíg uollant képes a behauazotl nehé: s:iklúlton
dt (tllúsainlcat ismét elérni, A |elderítésekérl eg; k,:nap előlt,
a Il. oszt. ezüst uitézségi érmet kaptant. UgganrLki::,,r megkap-
tam a Kúrolg csapatkéresztet is.

Nehéz napiaim uoltak augusztus leguégén ls. S:tptentber
7-én stomszédcsopartunlt elfoglaltu a Traloit: Eisu,ont1-oí.
Az ellenség még aznap ellentttmadúst indítcíi. :i:j:jhúga a ni
csaportunknak kellett segítséget küIdenie, onlti:;;! in tlezettem"
I-én étiel mentetn |el. embercimmel a csút"rl is két napig
tartottttk a közeli ellenséggel szemben a .sli.,ti, Ar alatlam
Ieuő állúsban alpin re|erensünk, Richarci Gerín |ltgg (az
eggl<ori magllar síbainok) uolt a parancsnaA,, Á,í napig t\lltunk
a iégbgn és hóuiharban minden |ede:ék, nt,tg és élelem nél-
Icül. Éppen 100 órút nem aludtuik, mire íöútlásunkba uissza-
lcerüItünk. Sa7nos, utódaink két nap mulra ismét elueszlet-
té]c a csúcsol"

Az itt leírt e§emény a ,,Trafoier Eiswand" elfoglalása ós
visszaszerzése egyik Iegizgalmasabb i1l,enfajta küzdelme
volt a világháborúnak. Ez a hegy igen komoly, nehéz tura
békeidőben is. Meredek szikláira és jégfalaira csak a legjobb
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hegymászók gor}do]hatnak, aztrkrrak ls az utolsó menedék-
hárt,ól legalább .í.- |r órai igen kemény munlcá,t jclent. Á tor-
nyokkal tarkázott szaggatcrt| gerhc elijeszt vadságáv4t.
A }rcgy ószaki (tiroli) oldalrril szinte teljese,n megkíizelít-
hetetlen, Csúcsáról az o]aszrrk ncrncsak a Stelvio hágón átló
csapatainkat veszé'lycztették, lrátulról belátva fed,czékeikbe,
hanenr orriíl az előreto]t. vártáról il557 rn rnagrrsból tno§§ze
beláttak a fi,orrt rrriigötti l,tilgycklrc és értcsiijle|< min<len
rnegurozdulásrril. Igy e prrrtt cllrrglalírsa e'lsőretrrlíi érdek volt.

Elioglalásith<lz 101(ibarr hiírrryoztal< a rnogfelelő erők,
Ezért is trrdták az olasztllr birtoktrkba verrrri. Olasz oldalról
természetesen nregtlrősíte|tók, ]{íszcr- és éiclcnrszállításhoz
kötélpályás felvorrókkal látták el, anrryira. hogy az ostrorn
szinte kilátástalantralt nrrrtalkozott." A h.arlvezetőség végig-
gondolta az ijsszes lelrot{iségoltet. rle egyik tervert a másik
után kellett elejteniölr kivilretct]ensirgülr rniatt. A tneredelr
geríuceken, hol egyszerre cgynél t.iibb rrrászó el rlenr tér, az
ellen sé g tiizében nap 1r al rnintl cn lnegurozclu.lás biz{.os prrszlu-
lással járt volna, Iijjel pcrlig a terep rrclrózsírgtr ruiatt rrróg
csak kísér]etre §eln ]eilrctelt, gotrrlrllrri" Ncnl maradt trrás hátra,
mint a glecc§er br:lsejc. .i\ csírc§ ntcrcdck jógfalban végr,t|-
döt,t. Ennelr a belsejében itrrlul,t rncg 2r fritás. Az alagút
nteredek, kanyargós szerpertlillntll lioztliírliil,t.. A glcelcserj (lg
moz€iá§a folytán peT§u * írll,arrrlóan 1p;tl,rlésc.l< kc'letktlz_
tck, az alagút többször kitágrrlt, iissizr:sztrrtllt és rtrin<lurr-
talarr J:eorrrlott. Az ctől tttllgozókal, sokszor elzírrta a
külvilágtól, mégis
enuyi nehózség el-
lenére is sikertilt
a fúrírst nagyobit
baleset nélkül
€gé§z a c§úcsig
vinni. 1917 szep-
,tetnber 

,l -én a lraj-
nali órákra túrték
ki a tárnadást. A
l<itörós az alagrit-
ból kifogástalanul
miJnt. Az áImos,
mit sertr sejtő őr-
séget pillanatok
alatt lefegyverez-
ték ós a csúcsot
bit,|okukba vet-
ték, A riasztóbe-
ren<lezés üzemen
kívül lrelyezése
per§ze az első volt.
Xiderüll, lrogy a
védők nagyobbi,k
lósze a csúcs alatt

].ő/rllások romjai az olasz harct,órcll

20 m-el egy kavernában aludta az i9azak álmát. Néhányan
kirrgrálva, úgy ahogy voltak, próbáltak. ellentállnl, per§ze
eredlnén.ytelenül, 30 fogoly, nagy §orog értókes íeljegyzés,
térlióp és íiónylrép, csrrpa fonto§ nregfigyelési anyag került
birtokuirkba, Az állásokban elholyezkedve, sikerült az ellen-
ség rövidesen meginduló e]lentámadá§át vis§zayelni.

A következő napokban_auonban a rrehózsógek mind-
inkább niíttek. Az ellenség minden oldalról heves ágytltűa
alá vettc az elfoglalt cstlcsot. Az állásokat nem lohetett,
megfelelőelr átépíteni. A megközelítés a mi oldalunkról .

továbbra is lehetetlen volt és az a|agut nyujtotta az egyet-
lerr összeliöttetést a világgai. Az azonban minduntalan be-
omlo[t és ,nregalrasztotta a 3500 m íölött élők ellátását,
főkónt a lőszerszá]lítást. A nehóz ktizdelernmel elfoglalt
cstics feladásának gonrlolatával kellett számolni.

Négy nap mulva csakugyan bekövetkezett az olaszok
nagy,támadása. ,t]rős ágyrltűz után egy§zerre 3 olclalról
l 50---*200 kitűnő alpini mászott fel a csúcsra. A körrryezÖ
hegyeken el}relyezett, ütegeinlr heves tűzzel támogatták a
tnarolrrryi vérlőscrcgel. A 3905 m, maga§ Ortlerről (a
}táborít legnagasabb ütegáIlása l) és a többi birtokunk-
ban lévő c§úc§ról jól lehetett látni milyen nagy vesz-
lcstigel<et szenvednek az olaszok. A vérlőlr gópfegyvereijs lra|almas prrsztítást végeztek sorail*ban, Hősiesen
kúztliitt a kis csapat, de a tízszeres tírlerővel szernben
miuden hiába vcrlt. A 15 főnyi vódősereg fogyott. Már

"\

c§ak tízen, majd
nyolcan, }retert

voltak. Az ellen-
ség ekkor elfog-
lalta az alagútat
és ezzel elvágta a

visszavonulás
egyetlen útját. Rö*
vid elkeseredett
küzdelem után a

gépfegyverelret
utolsó erővel meg-
semmisltették és
a rnegmaradt 6
sebesült hős fog-
lyul esett a rájuk
törő trllerőben.
Egyetlen ember-
nek sikerü]t cso-
dáva.l határos mó-
don megmenekül-
nie. Nyaktörő út
után ő hozott h,írt
az rrtolsó órák hő-
sies kitartásáról.

'§ ;,

]'}.\..
' , ,.1,

.,..",. : :.::.) " 
| | : :.\i,:' a

.\ 31}0i m, nlijli:{il§ ()rtlct,. .\, .llábtlrli al;tLt ir tsilt,sotr is vrrit egy üteg

,|!::

.,'J.'raíoicr l:lisiv atrd" gerincr: Lőállások

Minden cserkész egyénileg istagja a Magyar Cser-
készszövetségnek, Befízetted-e már c§apatod út-
ján az 1939. évi szövetségi tagdíj-megajánlá§odat?

c§ERKÉ§zFItIK!
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Attyttkámnak rémesen közeledett a nevenapja, én azon-
ban móg miudig nern turltam, mivcl fogok neki keclves-
kefuri mint szerető íía, László.

Mukinak, aki kitalálásban igen leleményes, egy
Jutballbelsőt igértcm, ha segitsógernie jörr.

-- Mutasd azt a belsőt, had<1 lám *_ rnondta ő, már mint
Muki és én megmutattám.

-* I{iszen ez olyan, mint a káposztafej -. mondta ó.^ Miért ? - kédezten én.*, Ilzen is folt hátán folt -_ csrlfolódott ő.
-- Ápukának sikerült *zLált,szétválasztani bennünket,

lnert a csirfolódás felforralt llenrrem rninderr rnérget, minek
következíében {rgy összegömbölyögtünk, mint egy jól meg_
Lcrntett szllvásgonrbóc" Ezzel azonban nern lcttem okosabb,
ellenhetr cgy fogarnmal kevesebb let,t., amit nenr sajnálok,

EPlen a pillan{ban mint a viüám csapott az agyamba
_a gondol_at és-rnegvilágított ott egy akváriÜmot széfl, tarka
halacskákkal és rákokkal.

*Akváriumot fogok csinárlni l * kiáltottam és örömöm-
bon megcsókoltam a kénrényt.

Lám, nrégis c§at is_az, ho§y az enrbernek maga§laton
táma<lnak rnagas gondolatai. - -

_ _ Olyan gyolsan lemászt_am a _ tetőről, hogy csak lent
vettenr észre a csatorna szélén felalradva pepilarradrágom
egy darabját.

Most aztán a gorrclolatot gyors tettek követték.
Az akváriunrhoz nógy iiveglap sztikséges.
Tiz is lranrar meglett. Ptlrlzé, ,,rr.?ff,;ft.li:rf"Ji-fl9

i*,"Tlloi"ü$i,u".?
lap.

Ablakgitt is ha-
mar keríilt, minek kö-
vetkeztóben szébne_
rék szobalánya egy
bánatos ének kísére-
tében benyomta ab_
laktörlő ruhával az
rijonnan üvegezett
ablakuk egyik táblá_ját. Most. mfu csak
lralacskák és rákok
kellenek t

Egyilr délután
aztán anyu hajháIó-ját magamhoz véve.
kiszöktem a Duná*
Itoz.

Csakhamar egész
marékra va]ó halacs_
ka és egy rák ficán-
kolt a lrálómban. mi_
re meg is jegyezte
egy érrleklődő hann
a lrátam rnegett.

rnett már ítgy is lógott.igy iebát ma,
Aamra maradtaln.- Öcsirrek körrnv{í
rlolga volt. Ót apuÍ<a
egy nyrllfarkriyi vers_
re taltította rtrár na-
pok óta. Málikának
is könrtyű volt, Neki
ugyanis sok rtregtaka-

, rított pétrzt, volt a
porce1,1án <J isznójá-
balr. Hogy azt hol
laltoLta. pcrsze én
nem tudlrattam.

'Valah.á.rryszor én
a nóvnap0r} ti'preng-
tem, nrindig elmcnt
tnellcttenr és magát
illegetve, aílektálva
órrekedte :

Én már tuclom,
lrahaha t

Mit veszck a név-
napra.

csak találrrárn
tneg a clisznóját, nrajd
én is tudrránr l Az érr

Apukának §ikerült szótválasztani bcnnilnket

,\,

t*rrő,,
dr55

.* Halászunk, halászunk ?*. Amint látja, sikerrel .*
*- Hát hogy is hívnak ? --

Én is íudom, hahaha
Mit adok a névnapra
El is érkezett a nagy

]--.--T
"\§a\

diszn<im azotrbarr a csrlzlim jóvoltátról nrár régen rlara-
lrgt t l szetrtleriilt, így hát nem volt mibe gyüjtenÖm, minek
következtélren nem is volt egy íiliércrn-!ern.
, Nekern.olyarr ajándékot kell kieszelnem, arni szép is,
na$znos rs cs ingyenbe van.

Mivel én magasban tudok csak gondolliodni, hát a
háztetőre másztam. A szomszéd ház ietejérr ült Pulyka-
tojásék Hannibál nevü fehér macskáia." Amint en"qem
meg]átott, i,iedtében a kéménv]vukba rrsiott, Eev nár öerc
mulva a t<bnynaUOt zavartak ki §eprűvel igy fekeTÖ riracskát,
amcly nem lehetett _más, mint az dlőbb enrlitett Hannibál,
p€r§ze most mfu fekete ünneplőben.

Harrnibál prüszkölt és rázta a farkát, én meg rlgy nevet-
tern, hogy a kéménybe keüett megkapászkodnÖml'nehogy
]eguruljak a tctőről.

Per§ze, az ajálrdékot ez a tréfás ]átnivaló sem juttatta
eszembe. Ellenben Hannibálról mégis eszembe- iuto[t
I'uJykatojás tnamája, aki ogyszcr elparrászolta, hogy Hanni-
lrál kiszedtc az akváriumból a halakat és mind megette.

. _ A hang alatt egy kard is megcsillant, mire én úgy meí-
ijedte^m, hogy a saját rrevem nem jutotl e§zembe, ÖÚenbjna Puffancsé igen, amit gyor§an bé is diktáltam.

Most aztán arra vagyok kíváncsi, hogy milyen arcot
vág majd a csendőr (nrert az volt ri tran-c tuláiOonosa).
amikor íelkeresi a címet és eAy ti]osban hórqászó cvere'li
lrelyett egy csámcsogó, puffadt csemetét vez"etnek-éteni.

Most már én ís énekelhettem Málika előtt.

mondonr én büszkén,
kérdi a hang.

örömüntrep csakhamar,
Elsőnek Öcsi montlta volna el a

44

.t l§öne.l{ Ucsi mondta volna el a ver§et, ha bele nem
sül" Hiába súgtn nel<i apa, nem mondta, eilenben bőcést
csinált, még pedíg olyat, hogy }-loki a diván alá sztilititt
é§ onnan kontrázott hozzá.
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Az asztal körü iitő vendégek erre
mind hasukat fogták, rlgy nevettek.

},{ost következett a }Iálika.
f;gy ki volt rlíszítve, hogy majd

clrepüt. Még nekem is tetszelt.
Csinált _e_gy bájos pukl<edlit és a

zongotához libcgett.
-_ Aranyos anyukám névnapjára

a ,,Tava§zi hangok" bímű játékot fógom
játszani 

- lriondta, de a pityer§és mfu
oly közel valt hozzá, mint - énhozzám
a ncvetés.

Hogy míért csiklandozott a neve-
tés, eddig még c§ak én tudtam.

Málika tehát végigsimltotta a ru-
háját, hogy ne gyűrődjön, amikor leiiil
és hozzáfogott a zongoranyaggatáshoz

o, *i§l",.*i, fiúgyermekek szoktuk

Plim, plam, plum, pityegett a
háromlábú sztirnyefeg és'egysie#e csak
sopo8ott, netn adott hangot, mint a
berekedt üveges tót. t

lltálíka üti, veri a billentyűket,
de az csak kaitog.

Pllm, plarn, plum - kezdi újra,
üovább azonban rijra kattog a hang-
§zer.

-*, Bríihühü l "- fejezte be a tavaszi hangokat saját
bugorn és anyuka ölébe'fúrta masnis fejét.

. 
* En turlonr, hol a hilra -*- jelentettem kl minden-

íurlóan és fclemelve a zongora tetéjét, anyuka sodrófáját
vo[lem le a hrirok tetejérőT.

Apuka igen gyanakodva fogadta nagy szaktudásomat
és átvéve a kiszedett sodrófát, hunyorgátva nézetl vclem
farkasszenret.

Bármennyire is igaz"* més kópes azt 6;ondolni, hogy
ón tetterrr azí oda.

Szerencsére a verrrlógek jól szórakoztak az eseten ós
így a sodrrifa is elkerülte,-hrrgy érintkezésbe lépjen a nadrá-
golnrrtal,

C,É, ,)'ü € r*,

elé tettertr.

Mort trrár Málika is virlám lett ós egy szép szalagos
,zt nyujtott, át anvurrak a következő szávak klsérctébön.tlobozl" nytrjtott. át anyurrak a következö szávat<

1'essdk, anyu\ám l Fogyassza el ióAnyuka egy csók kíséretéb,
Ie is ejlette ijcd[ében, úgymond :

anyukám t Fogyassza el ió egészséggel.
r csók klséretében átvette, de röglön

1* Jajj, valami niozo§ a dobozban tA doboz az esés következtében szótnyílt és kót kís
1lirosszenrű, iehér egér ugrot.t l<i lrelőle.A t.ársaság ltölg.ytagiai sikorrgva u
í,eicjére, az urak meg- rítint lrős vadászn

A t.ársaság, lrölgytadai sikorrpJva ugráttak a szókek
ére, az urak nle§. mint _lrős vadászok- az eccrck rttáni;e{efir.g, az urak.me4, rrüht hös vádászofi, aa egerek rttán

vctet!ók nragukat.
lin- lroBv bai_ l!4, .ltogy baj utl lcgyen. hanrar előrehozlam az igaú

csokoláclés<lóbozt,- arnit áz éAercgsel kicseróltsm és ailyu

uirrfrö Ít§rű I

Akár nyertatek, *kár nom - kö*zöniük a n€m 3r;űnő lelka§edést ér hlsszük,
hogy mé3 §ok§zor trllálkozunk a Magyar Cserkész pályázatain.

amit -áz cgeressel kicscréltcm és aiiyu

,{4:;

klmentem a Dunára halászrri

rgen vidor látvány volt, ami most következott. Balam-
bér bácsi négykózláb- az asztal alatt kereste a miklket-
Pulykatojás papa meg egy bottal a szekrény alatt koto-
rászott.

-_- Ott vannak t - kiáItotta el rnafiát Öcsi.
Es csakugyan ott voltak, ahová Öcsimutatott. vacvis

a g_esztenyetort_a habos _te!ej_en, csalr a piros szemtiLk píűo-
gott ki jókedvűen a sok hab közül.

Nekem sen kellett több. Hamar rájuk borJtottam a
Balambér bácsi keménykalapját és toríástul együtt ki-
vittem őket.
. ATikor bejöttemo mindenki kacagott, ellqpben apuígy szóIt:* }Íát, fiam (ez én vagyok), ha most ki nem eníesz-
teled.any.ukárl _valami_ lre_dvés dologgal, akkor aa üúnep
örömére én natlrágollak el.* Lássuk a -Laci meglopetését * kiabálták' össze-
vis§ua a vendégek.

Erre én bátran előléptem és anyulroz vittem a kendő-
vel letakart akvárírlmot| aztán a következó rlísebeszédet
tartottatn ;

. -- Áranyos,, jó_ anyukám l etj otyan boldogan, mint
eZeK a ,nalaK a vuDen l
. .4nyo felemelte a kendőt és vidáman összecsapta a
kezéL,

*-" .Iai, de aranyosak l .* kiáttotta ós örömóben ö§§r€-
csókolt.

"-- No, azL én i§ §zeretnérn látni * szólt Balambér
báesi, aki nag;i természcttutlós egy gimnáziumban és fel-
ágaskotlott a helyéről.

-- Jessz... a tyúkszememl - sikította el maáát
0ttilia tatrte, mert Ralárnbér bácsi azon keresztül ievekez"ett
az akváritrm fclé. A nagy sikításra'most meg Éálamnér
bácsi ijedt, meg és zavaráb-an megbotolva. Zerce"Péter bácsi
kinyrtjiott piiraszár lábaiban -teljes drőveÍ elvágódott,
1nagáv_al rántva az aszLa7 széIén m-egtekintésre várÖ üveg-
lralas lavat.

Montlanoln sem kell, hogy a szép ajándék szótmállott
ós a nagy szomorúságban csak egy vidám dolog volt, még
pcclig az, hogy amikor Balambér bácsi rémülf arccal feli
tápászkod_ot,t,vele együtt egy rák is, amely {r nagy természet-
tudós. szaliá]lán csüngve fejezte ki hűséges raiaszkodását.En aztán az újabb vídárnság hangjai mellett egy
iborkásüvegbe raktam a t,átongó halakat és a gyerekszobE-
ban a habostortábóI kiszedve a feher egerekei a közben
megérkezett Pulykatojás és Puffancs 

*barátómmal 
be-

lakmfuoztuk aa egészet.
Tatrtós Lalos"
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csak röviden számolunk be a történtekr61. kázmét
napra virradó éjjel megjelentünk a solymári Ordöglyuk-
barlang koporsótermében és át akartulc adni a válság-
,díjat. Sötétképü, álarcos fickók fogadtak bennünket.
Átnyujtottuk a pénzt.

- Ti bizony nagyot tévedtetek! - Ez volt a vezér
vá|asza, revolvert rántott és a íőszetkesztő mellének
sre$ezte. Mielőtt azonban eldördült volna a lövés, ki-
jelenteJte, hogyha a Vörös Kör szervezet tagjai munka_
társai lehetnének a ,,Magyar Cserkész''-nek, elállaná-
nak minden fondorkodástól és lemondanak a' válság-
díjról.

A főszerlresztő bár nem szívesen, de engedve a
kényszerhelyzetnek, beleegyezett"

A Vörös Kör vezéte nem volt más, mint Fancsal-
pencikei Bandzsal Teofil, az itt-ott felbukkanó Jack
pedig az idomított rrtajma. Á szervezet tagjai pedig
olyan itjú urak, akiknek ítását s ellősorban verseit nem
találta a ,,Mag"yar Cserkész'. közlésre megérettnek s
,akik bosszúból a ,,Magyar Cserkész'' ellen megalakítot-
lták a Vörös Kör jelvényú ,,Versfaragók Köré''-t.

Fiúk, a Vörös Kör szetvezet Fancsalpencikei
Bandasal Teofil parancsára feloszlik. De ha ,o-rr" ,n.r-
set, novellát hláltok a lapban, gondoljatok arra, hogy

annak írőja bizonyosan Vörös Kör tag volt s a főszer-
kesztó csak a kényszernek engedve közli azokat,

*
Eddig tart a mese!

S most, amiktlr megáll a tneseíró tollának perce-
gése, amikor legördiil a függöny és a pályázók ezrei
lélegzetvisszaíojtva várják, hogy megjelenjék a füg-
göny előtt a ,,Magyar Cserkész" s bejelentse a pályá-
zat eredményét, megállunk egy pillanatra.

A mese világából tanulmányi kirándulást rende-
zünk a valóság sokkal izgalmasabb és érdekesebb ber-
keibe. Szépen félrehrlzzuk a füg,gönyt ós bekukkantunk
a kulisszák mögé.. .

Mivel az idő nagyon szalad és a ,,mult-fotografáló''
gépünk még netn érkezett meg Amerikából, lássuk az
utolsó fordulót:

Na és tényleg nem tudta rneg senki sem, hogy hány
golyó van az üvegben? Ki töltőtte meg, kí zátta le ar.

üveget? Ki olvasta meg a golyókat. . .? Bizonyo§an
ezer és ezer kérdés buggyatr el6 valamennyiőtók ajká-
ről ezzel az utolsó döntő fordtrlóval kapcsolatban.

Hogy pedig milyen keretek között és hogyan tör-
tént a golyós feladat lebonyolítása, err€ vonatkozólag
leközöljük azt akét történelmi jelentőségú jegyzőköny-
vet, amely mindent megmagyáráz. Emellett néhány
fényképet is mellékelünk'a lezárás ünnepélyes esemé-
nyéról.

JtrGyzőxO§Yv
r. r{sz

y., §:§l§:i|i.i*u"1,3j-fiI,il. i,:iü'if,T,ii:|."o.fui:1",|r§S,?ffi""t tí"";iR;orrzliglls. löllbfordulós rcjtvényviÁeirye:"i.',-" ;,VÓ'"iii'liBi;' ilii;Ü;iittlols(i íGlnd1l1dvul korrgsolrilbnnl

^ _Jcltrlt .vnlrnnk: df lrnpp Anlal ny. álkrmtttkrlr. c§erkúsztiszt. a Mucvar

S;öí,ií,íiri'H"''§íif}i.i,,il'.fihi:,,[:T"1.#&,#iYili",ill#l1rll*lll:szovcl§cg ontz.- ü8yvez.c!{i elníike, p vörös I{ör priÍl,rizat ó"íÉllÓbizottsti-giángx lilí{nt dr Sztrllich Pál .fo6ofvos, cserkészliszt-, a Masytlr (jserkész
§_zefkcszlóJc,. $, \'örö§ t{ör pdlyilzut tllraúFizriliiaihnak tiiiia. licrezrraiAluel ._Jogszlgorló|. öroí{c§'erkósz, it Mng_yrtr Cserkésii belső 'Írrrinkatlirsn-
a vörös Kór pály_ázat bíró'óblzótl§ágón;k tfiEjá. iiúczk;;!; i.xitrd'.i;;juor §. §zcfkesztó, s llagvtlr Cscrkészször,eiség s. tiuiírra, & vatrösKör-prilyrtzn-t b,írálóbtzoltstá'gánrrt, lolai;. ár-xiiiri'Peitri.-inatílnri§)]L.
v|selo., cfierl(é§ztlszf,. lr Mo$yaf ()scrkt{gzszövcl,ség titkóIa, nrlrrl, a úerk{,sz-§zövéltc8 Denz$zckrényóDak Őrc.

__Bercznul Aurét,u Vr-lrös_l(ör pá!yá4a! rrregszcrvező]e jclenti, hrlg1. nmollókell üvegcket' bcszcteztc, cgmitai- t eirirTiái- Éár.im',rcst ,r r/,irr,-

ffi{i,l,,.,il[:*i3" 1t}ítT,,Jlli,§*fif l,HlttghnxlT ili;ctii,lÍ***
-"nt.l'&?l1§"f"§áuoiifi Tí"j,},l*lillíli i*1,iltí',:*P1,1;T :,.{líll,Jllü:

r\ llír'rilólljzol§í,_,r.l.r$r| 
1 Papp Antal orsí. elrrö§ Éry flmil crrsz.

'lt{.yv. 
cll|iik, Sztrilltllr IJál szerke§ztő, Kavln lr§renc, Ráczkev.v Il.' §Órtdtlr, }lertrzltal' Aurél
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$irrortr ítlltiutirr:óvcl lrcgnlérjük, milyen a
golyók átntóróje.

nak dornlrortlságu kóvetkezióbcn annak közepe
emclkedilr íel.

Pa;rp Antal oT§z. elnök elhelyezl 8 párrcél- Három pec§ót órzi a páncélszekrónyberr a
szekrórryben a lcpecsétclt üveget. - golyók Ütkát.

az alapíaltót l3 mm-re

. _ A ltizoltság hllrrom takilonrra klhrlzolt gotyó átmó,rőjót megmérl.
A húroln Holvri úlpq.61., 15.2, 15,3, l5.3 mm.-

. Á l3izol,tság nregáJlrlpltjtt, lrogy rr zacskók ercdcti c§omagolásúak s
móg nom leltek íelbontva.

A ltlznltság a kivdlr*ztott itvcgct §zínü]lig rnegtölti ját(.kgolyókkol.
Ar, iive€et § a tn€gtnarirdt gulyókut húfmils pecsóttei ellárju ris á iíagyar
{.ícíkó§zszövc]séE tlagy ltusszáJábu lrelyczi, A knsszít repecsétcli. a ku|-
cqot pcrlíg, ttg;ynltcsnk lelecsótclt lrorltékbrrn a Cserkószieóvettó6 pénz-
üirának plincélszekrónyébcn helyezi el.
_ A l]izottság megállapltja, hogy sem az iivegbcn lévő, sem a zácakó-
b&n maradt grrlyók számrit senkl sent l§nreri § így anb:rk irkár rrkarulos.
€.kár önk{,ntelen kltu(lá§il lclretetlen. Á lcpccsótelósnól az országos elnök,
az országos ügyvczctő elnök í,s & ]tíagyar Cscrkósz szcrkesztóiénck pecsétlót
!4!ználják fcl piros, liltr é§ egy kűlönle§e§ ö§§zállitá§lt ütkos peósétvlász
fellrasználásával.

lezárt és lepec§ótclt lroriték sórtetlen. rl páncdlszekrényt felnyltv{r| a Vöfö§
Kór pályázat golyóit tartalmí.zó üveg lCzfuása és pecsótje rrgyancsak sór-
tetlen.

Az üyeget felbontva, az abban elhelyezett golyókat kétszeret ellen-
őrzós mellett meEszámolva, megállapítá§t nyert, ho8y a golyók száma
7E34. azaz Elvezcrnvolcszr4.zlrarnrlncnócv.

Á vörös"-Kör 6íráIóbizottsáEánali'tagjai átvlzsgálr,ún a beórké?4tt
mc8lcJtésekct, magálluDítotkik. hoúy azok között cgy hll)állant §cm tnkiltuk.- ]]' & kötülmGny,-valuminl a), hoBy a prllyAzatok ogy-két klvótellel
lgen jclontékcny tévbilésscl ol<lotük meg uz rrtolsó, azaz hatodlk íeladrrtrrl
i§, arra indltofták a blrálóbizottság iagjait, hogy mérlegeló§ táfgyáyá
tegyék azt, vajJon kladható-c az elsó tlz Jutalom.'-' A blniróblr-ott§íg eBThangúlrrg amellett ío8lalt állást, hogy az e)só
dlJnt, ozaz gzer penB6t igylisize8ben annak ltéll oda, uki megíeltósóvcl
a leglobban megközclíti tr mególlapltott eredmónyt.

Az 1000 pong6 első dltot !íonüy Zottliu I. Bklo. ec6rkó§z nyorl
A többi nyercmény részletes íelsorolását az 7. sz. melléklct íogJa tar,

talmrznl.

A jutalrxrrtárgyak üleg&ián,lisába,n elsrjként
a Csefftósz,bolit központla (Budapost, V.,
Nagy-Sánd,rr-u. 6.) jglentkez,ett. I-áss,uk csak,
rnit ajállott fel: Porael,Ián §ze,nt Család-
szoborl ötö§ íootta,ll belaővel, vívókard, há-
TO,rn darab c§eíkó§zing, aprílótrad,rág, eredeti
Boy-§sout-kés, mor§eké§, hót daratr. hom-
1,okroile,ktor, ,két rrajt,artó doboz, .acél nrérő-
§zala.§, két igazol,ványtok, ,három darab papír-
vá,{ókés.

'I'öltőtollat felajánilott a Ctengödy paplr-
üzlet. Brrdap,est, VII, Ratten,biüler-utoa 62.

Két dara,b nyakkendót ielajánbtt Dudlnczky.
né <iivatcik'küzlete, tsudapest, VII., Csárryi-
utca 4.

Öt dcrboz Do-No-Plast-ot, öt ,,Dr. Noseda
ajándókcsomasot", ötvgn daíá,b Do-No-Pla§t
se,bcstrmagot - Dr. No,;eda készítmérryeit *
{kaplrató,k a Cserkészboltban is!) a Tltán
Yggylpari lllíivek R. T. (Budapest, XI, Boco-
kay-u, 114.) aiánlotta iel.

Ehersó ,kerékpár köpenyt és törn}őt, három
darrlb §urni ,football".labdát a Magyar Rug.
8yántaáíü Gyár (B.udanest, X, Kerepesi-Út
t7.) ajánrloit fel.

Nagy Yince könyvnyomdáta (I]udapest,

Rottelllri,llicr-utca 36.) lrat drrboz csinos ltóv-
jc,§y nyonírsüt íjii,nl,ottlr,iel.

Voltakóppe n c,rnlítenün,k sem kellerre azt a
jrirlé|riittyszi'tz kötot kónyv§t, amit a ,,Magyar
Cse rkész" ,ajáilrrtt f el az ú,gytls me glejtők
s/".1!nláril,

^§, 
jutalmazottak jutalmait március 20-a és ZSe között postázzrrk !

Á láncverseny feldotgozás alatt ál1. Ápri§s t-én eredménfi hirdetiirú< !
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II. úsz ^l .

*oo]rclvótetctt 
a Magyar Cserkószsz6vetség szókházálran 1939 nrárclrrs / UM--

bi,.itllü#í"ilí;ili1 iíl,J, #lit'ru1{*-"#l,-*r',*.út;dffi Q*,* 3* Á". a
szcrkcsztő_, rlr l_{,awiq }'crcnc, |,irlcz*r}vy }liitvö§ Sánrlor, Belcznay Arrrél / -]
núnt a Vörös l(ör btrálóbízott§ágtil}ati tngilli. / ,/

A bizollság megáltnpltJ_', h.ogy n Cser{ószszővcts{.g páncólszckrényén / 1*,r,d, Aúelhelyezett pecsétek séÉetlonek" o póncélszekftny Frrlcsát trutnlnÜzó

f;,z 1000 pengő el§ő dijat
Morvay Zoltán

1. Bktg. c§orké§z

nyerte
Kü,lfiildi iánsasut:azást nvert: Já,,nO§i §ín-

dor öregcserlkész, Budapest.
'Budapest, illetve ntás város lötötti kör-

rEpülést nyeít§k (ha.lels,etbiztosltással!):
Kamirtsz,ky Károly, Btltlape§t; Ozoía }-erenc,
üyór; Sc}mied Oyula, Pápa; Záborsz.ky Ká-
foly, B,uda,pe§t ós Zse,mbery István, Kiskun-
ha}as.

Po,nLszámaík arírnyá,ban a kövptkezök kap-
tak jutalomcsotnagot:

26. sz. csos. Sas órse, Bndapest; 853. sz.
c§cs. Kakuk őrsc, Kccskemét; f)rnskriczy
Mi,há,|y, Los,onc; ZásGn lstvárr,, ljudaptstl
Péter István, §ze§ed; Baranyai Jílzsef,
Párla; tlartyán Ferenc, Szollrilk; Borsy Ztll-
tá,n, Nyiregy,háza; Bortrs Lírszló, Brrdapcst;
Balyi Sándot, Szolrrok; l3aranyai Sántlor,
Pápa; Pulsár Krlrnél, {lyőr; '. rki Józscf,
Székcstehérviir; (jcrgely I}áIirrt, Miskolc;
Nórnctb I'erunc, Mlkó; Nary Józse,f, Szc-
scd; Kisbocskói László, Csepe,l; Csernay
7,loltán, Za.lac.uerszeg; Holly Éva, Pécs; Kaprr-
váty Rez,§ó, Oyöri Kontra László, Za,laeger-
szeg; Szóke,ly Pétór, L]udapesti Míithé La-
!os, Dehr,e*lc,n ; Far,kas lletcnc, ,Gyt5r; Ki.ss
Etel, Aszód; Kgnréz Ine,re,nc, §zsntes; Soós
Tibor, tíeves; Kcszey 'fibor, Mátyásiöld;
Kgrtésa (iéz,a, Oclse; §zgni-Királly l]arna,
Káld; Dióssy Tibor, Mezóköve,srll Nóta Ár-pád, Na§yntaros; Naíy József, Kispestl
Zsolnay llezsö, Nyiresyltáza; Farka.s Jenó,
Srlpron; Naxy László, Zalaegcrszcg; Mcrl-
vecz:ky Ká,lrnán, Burta,pclt; Pnz.srrrtyi Slirt-

/,4W
dor, tsag; Nagí lgn,ác, §zékesfehdtvár; Csű-
rös 'Ia,más, Nyiregyliáza; 'lóth Tas, Butla,
pe|§t ; l3án '|'amás, Budapost; Biíó István,
Ki§kirrö§; Csán,gtj Fcrotrc, Kgszthe,ly; Molnát
I,rnrc, Marcal; Szrló Károly, Soplon; Gombay'|'ibor, Kucske,nrót l Lácsi. Istvárr, Pécs; Sós
Inr.rc, Kiskurriélegyirirza ; tsardt'lcz László, Yác ;

O1rl Islr,ír,n, Kiskulrié,trcsytráza; Mészáros
E,ndre, Kccskcrnót; Wa,lter Ottó, Sopron;
Szlovák .lír,nrls. Szarvas; §chíiifer üyula,
Ercsi; Zábckrszky J,en(i, Pécs; Kabdebó Kátr
márl,, lJudafok; Wolt I]rvin, Gy(j,r; 'Iurcsik
Isivá,tl, Budapestl Paul Endre, Budapesi;
tlotl,ur A,}lreri, tlida,stkürt; tlodur Jefi, Rév-
Kornárom; Zalkn |rrrre,,Oyór; §erly lrnrt,
(ir-iir: Korcrt Pál, l)cbrcccrt; Pozder Győrgy,
K(j"szr:s; f ranhó Andor, Szegcd; Drmany
fiyör§y, Btrtlapest; Fabri Oyörgy, Miskolc;
U,n,gár Zrl}türr, Eget ; T§ulrer Oílbof, EEer l
Lornosc,lritz Lász,ló, §zcnt,gotthárd; Kliüser
0yör,qy, Szekszárd; Komá,rr Bóla, íszte,r-
í{om; Berthold Kátoly, tlajmá§kérl Orave§z
Llisz,lti, Sátotaljaújhcly; Remenyár Istváll,
Ózd l Kovács Károly, P<lroszlíl.

Szabó .An,tal, Ilécs; §tleicher Auré,l László,
Kislkörösl Pápai János, Sopron; flarnra,n Fe-
relc, fl,pest; Virágtr László, Bp*st; Kol}er
Oyt}a, Révkomárom; Ton Fere,nc, Komá-
íoltll; Lipták Laios, Ó-Kom,átoml Andódi
Arldrás, Ó-Kom,áro,rn; Juhász Éva, Bpest;
Kcttész Lász;ló, Pápa; Bírn&i tl. Béla, Oros.
háza:; Ratay Éva Mária, Bpestl Bíró Máría,
Diíls,§yőr; Ozor,a Ferenc, Gyöt; Kajtát Jí-
nos, Nagylronyi; Vadna!, Károly, Szikszói
florvátlr János, Bpest; Horváth Lajos, §zek-
szárd; Yrecz.nik Istvárr, Makó; Kováts Jenö,
Zatoegc,rszeg; Juhász Endre, Bpest; 'Iclek,i
Mi,lráüv, Ócsa, Zsolnai Kál,mán, Nyiregyházal
Baüa I§tvírn, Battonya; IJíró Ist,ván, Oyőr;
Viíá§h Afltatr, Kisilrörös; v. Oyilmáthy LaJos,
Pápa; Sirrnon Józsei, Eger; Fabák János,
Misikolci Kulcsír Rózsi, Oyór; 88. sz. Sza-
,brllcs r:scs. Irecskr: iírse, Nyire,qyháza.
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r.-rinilr.--iarr*il,<,salrjrltrIl szútlr,lli{tlk . i1{ hcrcsnt,k iigiirr. l;i;;;,),. iii'"ir'|i*r,i,llli ftlgltal. sltít'srrrhult, szír'ólirival Jti;lnt,k a triviiz.ris iisvtlrlrjóic. 

'rri..i "l,i'i,,,,,t, a Iábottkút lrarisrlya s rr lrarisri5.:ik kiizöti e[_v rétcg-i,l;áip;;il: "'"'
.. , §l, tit,nt .ortu tltrríl. !,.\.a.1 1r.zó-r-! nrttg lt,lelrrtilt}.(,ss(ig a viIrig<rrt. ItI vatr1lélrlárrl a I(is Varlász ...z.ilgő bőrc". í,]icinitir*ak rr{itiinliti' ,iiiiirtttrnti, trog''miért ziiriig n kis Yrrririsz, aIttilttlr lt,J ó.t lrlir ,i,i.i iii."íii.. p-i*ri§',,,,rr1,ir, jclt:lrt,hu.S}',1. .,Sintltttltt". ltz. tjg.r,ili íinn- licriíap k.lirlorlszcr.ii tilrlaÉi-.szt,ipett a láb_szár kijré c§a\ilirvit.. trtt 'itjtőzkörlrrcli ii l;,gúi;ii'-'i;";l#fi'*r"tÍ]-' ll.i§yntiúrt ? Az t,lgrrtlrltrlás a kiir]t,lliez{i :

, A ..rclliilíí sl<trl'1rit'1.1i"._tr l(is Yntllisz \,:lslag, Ilúsostrak íAtírkezíi lábszá_rárn. rnint g\'{illviirű-lr,,lretlisriglt,, csaprrt.lsarr r,,Ür",iin gi-il'trii,_l.i.'r,(rcs t,lrrak(,sz-íiln.k i lrrtrl\,1 sictsóggt,l. ii.,zir,;ircí<"iiil rri. Nilrcs scnirni lrai. l(ezrlelbenl<iit1111'''11'l''' nleg\- a rnLriiiia t s rnil<iiri a'iii,i"i.,iriiiii etli,.ii,e,,.i."i1| t.úrri. iIletvcszit'rit'sÖt'ct'slitik -lithal<lIlak a lcgfclsO iriiiiirt, a l'clsií lrariin.yárr. kcztlíirIik atttt'gltlle tós. .\ I.lalrírrlst rtcnt fogja.a. lúró l ljriilra[: iú;;iÉ.'ái'iienr tralnrlrrnkl rtl,iibLr s rnég jti. h.r rtern r.sotlüul ki. r.ag1] ii.;iii-'i,iiiri' .i''h".r.r.r,in,.\olI llttig 1rgv lltlisiIi iitletiirrk is. I)oittnak a.szabarlltlttta. SztiIrcln tnt,g licllvítrlti. atttig cllrclv.z.ketlili rr ,kúzfc jcn .rjiiir;os ő;iiiűii;;;;l ,,;ii,,,, szdtve 1ctltribakhal jt]e-orla'crrrt,lgcíi , iiiiit'k,i'ijÍ.'ri]r",svpn. li;g.v-l,;i aTtrgalli:rlrrrasallbhcl! a nrél.vl'Úrúsrn. arrrikrlr. 1,,trrrt a "i.i.gi'r,en van a "szír,rikrija- és s.'ttllgtríve§z n szítrúsra, liésllcrrgil ktlll rrlájrr csti7tainl. ilir;;,,i:;;-;;;'Ürlie tiirik !lcrnrészetesen Főniik úr ós Cir.esza bricsi 1*rk kiprtibzilt, lrorno.ly szc-rek}rez folvarrror,lrrak. "l'itkos, iii;itoÍ-is .kelvéslré illat,rls frr|rattékkal tell,iivegcsók- hfizírrt|ak _ry".s'iial,ry, Áiiiiora§rrtrt,r,ogtllirárítri szcrci< ! Az iíse,rlei+;yakorlat azonban nrási rrrltatotl. Á ;;F"piii;i'jililidh;;ii1;'litorago* 
"r"-megc r'<ll1 . lra l'lrlaki ezzcl kcn[.t, tre lrrrr'fitrt'. s nrriskor n,iiu'"rol,n.irtall látoga_tottságrlak iir't,ttclclt. az illctíi. t,gat,ifiÜ'i*-,;;i;ii$. ;;;ii"""rii'i]ii,r.,r.. a bőrr:őlel nt,ni ;lír.olgott. L'tálrn ismet 

'"i;§;,iiiií ; h;iti,i;,i;,'|iii,iigliiiii,.Nl és rnit aiánltlttak .a l'inttck ? Trrr-t,iI! / l{liírrirrr,-iilajal. I,]zt llitnitninrletI Yalarrrirevaló tlrrrr iji"r,ltiiaii.l'ovrn. ()Lt lrriz<,rrlitt 'kii*'t'ivcgt,séllctt 
afolyarlék, iIlatával rnár nressziliiii--ÉÍc;i;"j..lcrr|éLót.

lÍi alatrosan kitett'ürr.k 
_ _ma6tttttkttrt. 1,1írrottr l'lrrsliól,al is l.rcszcrcztiirrkcbből a foliéltoIrv kincsből. N"-3; 1;;i;;áit ? lttlrrlerl bizoIrrr.yal liilclntetlcrlki'rincsisír§gal- Hát ig,,n, a s.zrirI1:;g;ü;;i-i;;. p,,;;;g';;;;, ílííil,Ll''"ij"r.,,nl l.clület_:'e, te azoltban börnb.iliri, ortlílnrrísz]i,r,itiiit ii,ilra,,fi".l á ilaii"iil ii..r úgy égttt,mart a rálienL kútrán,r,os ftl]r,arlóktó,l, ,"intiioi'iii"; -;;;iiilö'rk;;liók'' nngl.-gr,ííIést ta.tottak vnt,r,, .aj'inJ;";;"'r};iil;i' ,iiriir,'iii,lir'i;i'." §;;ilr. ntt"gvril-1iisszcrűcn hatott. amikor "o i,".ii".iOe;.s,íi;;;'i;.,]ij;ij'; *)..ii.r tl, §kt)l.1tiók l'ogl,ak ír.ira mrrnl<álloz. 
-' ----

\o}l rnds eÉt, elletrszeriink. Szúrrvoghúló. Szép.]t,lróreli, IegaláIlb is kcz-dt'lllclt. míí{.-a liőrltik rii i"k.i.r<aiilb"r?i'Ti ,,oi,iiü.-iii"i. nr?,ii lr pisztrán_
61ok és lazac-ok íólnek a tehtiitji';"a}iiőü sztlret,ilr a liávéillatot. lI{ívülről beíelt! trern lchtlt látni o. üaton lteresztiil. belülről kifelé csaltg.r'ettgén, 'f. i, a cserké.szlialapr,,rt. iial,inri,id; -;'.*ti',1i;"; ;;i;;;ii ,kávéillatos.lrá]t1l<at s ígv a t<titi,ilag.t8i'ciiiigg;;i;ii;'Ü Irenr lírItrri . iiuir'r.ugnkat, A,..relriilő skoijliók" ,zon'rion ;iii;T;i.'i;ll;]. A ,"",n..clibje szdlien a lrá]ószólci alati, 'b.brr il . s .\-ersell},társ hiíiirylibarr rtagarlti"-' 

'rriiiríi. 
[Tgyancztiirtént ti,iielcrrte a ie'trattlán 

-i;.-'i 'iiii3i'rr.p.,r i fe.lürrkre tcrítettíik § ilIrítlri rrlri iicrült kivriltsagósalrai"ugi'ti,ii.ii }titáInogatni a sálorból. anrtviratclcszíl,ták tttagtrkat orn-leri.riei,'iriá"i,};,-;;;i".'Öá"iióiti,,t';;;i.l,elelii.pát
l'őcscrltesz úr,r:r,}ki rnóg a Harihü}"iűö..'éöarrlai:"oval;;i;ii i,;ú"§tlgoklól.Az első triItelt6tran tltárr holnap lratolrrrri,bc az őserclőbe, Fí.lnapos iíserrleicstlrkószésl,e 'J'trlszerclrii, i}dt 

'á-i]"i:"iii,Ö'._..tog, 
ü;.c,il;il'"t i<eli Íiilncrit,ilatri,két, ismtltlií}lisztoI1, és 

'egy 
vaah.zpuíÉá' rci) a ielszerclés.Nyitott §,elnenr la-ssankérrt becsukóclik s már magam előtt látorrr amástralii ösr:r,rlei r:gerkószÁ--iiii, Íiiárii}ii_

_( 
i\,(,szil llrI iiscrt!ci lluIll}nli diszlrclt.

{,}\,t.Il iI llillultltil\ l'itl,:l|)clIttttt_;riszlrrll
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Hollandiában Httanr ttőször erődöt. Autóval robogtunk
a Zuider Zee gátján l)en-Helder felé. A gát végénél óriási
betón,építmóny mögiil hatalmas ágyrlcsövek meredtek fe_
lóttk. A hatalnras betónépítmény előtt ferdén a földbe-
ág"vazatt vasuti síndarabok : a harckocsi csapdák. Hatal-
rn,as erőclóli voltak ezek, trelréz pArtvódő ágyúkkal. Katonai
§zernrnel nózve az erődöt, túlnagy célt mutatónak és könnyen
íelferlezhetőnelt tüntek fel. A körrryezeltől nagyon elütöttek,
igy már iragy távolságról megfigyelhetók voltak. l3izonyára
rógi eródök ós lényegesen különböznek a korszerű erődtől,
állapítottuk meg.

Iltost az ősszel alkalmam volt alaposan nregszemlélni,
sőt tanulmányozni a modern kis erőtlök egész sorozatát, Az
elsőket Iisztergommal szemben a Gaíamtorliolatnál levó
Garamkövesdtől északra, Bajta lratárában, a továbbiakat
Ipolyszalka, Ipolypásztó, Ipolybél, Ipolyszakállas és Lontó
községek környékén láttam, végig az lpoly völgyében.

§.zek az ipolymenti eródök lényegesen külörrböznek a
Hollandiában látott idomta]anul nagy é§ mfu messziről fel-
tűnő erődtől. Ezek kicsinyek voltak. Jól beolvadtak a kör-

rűcn rnegszervczett tűzrentlszerre
.felépített, teljes erőtlrendszer sora-
kozott fel az Ipoly völgyóben.

Az arcvonal folől az erődből
nern látszik más, csak egyki§ dombn
lcgtöbbször gyeptéglával befedve.
A másik ol<lalról pedig. az erőclöt
rejtik a tnegfigye.lés elől. Erre a
célra szolgáI az erődök tarka (spric-
celt) színre va]ó festése és a tető-
részen kialló vasliampókra burkoló
hálók felerósítése. Azokat az erő-
clöket, amik a íal,vak szélén ópiilte,k,
a körnl,czethez símuló ópiiletbe ópí_
tetti,k bc.

Az eród ajtaia az arcvonallal
cllenkezó irrinl,ban van. A kiilsíí
ajtó ttlérete 65;< 140 crn. Magas ós
k,öyér ernlrereknek bizony nc,hóz egy
ilyen ajtón bebujrri. Az erőd két
oldalán lőrés van, arrrelven át a

szomszérl (kb. 2(}0-" :i00 m-re levő) erőd elé lehe,t ]őni"
A lőrések felrrt,t egy vascső vezct a tetőn át. Ellben volt
a periszkóp. Az erőd vóclííi csak írgy figyellrett,ók a
külvilágot, mirrt a, tengeralattjáró legdrrysége. Az erőtl
pu§kaporos 1gycgőjót" kézi verlt,ilátor:ral lehtlt,tlí.t kiszorítani,
hogy a szel.lőz(l nyílásclkorr friss l.cveg{í tótlulhassorr a he-
lyébe. Az erőd rnegközelítós csetén a, gránátcltrbó csöveketr
kiengedett kézigránáttal t-trclolt az egészen kiizeljtrtott táma-
dók el]en védckezni. l'ernrészcteserr sztikség tlsetén -.- ha pl.
tűz feküdt a lőri:sckben: * áz erőú nriu<len rryitását belüIről
páncélajtókkal lehc,tett elzárni,

Az ipolymenti cseh erődrentlszer építése n}ó8 nem
fejeződött be, Az elmrrlt ősszel, atnikor a magyar honvéclség
megszállta az Ipoly völgyót, tatáltunk félig kész állapotban
lévő erődöket. Szép szánrnra] r,oltak olyanok is, amelyeknek
móg csak az alapja volt kiásva, s az épitési anyag orlahordva.
}Iiányzott még egy csomó erőd és főleg hiányzott az erőttök
közötti összeköttetés. A modern trancía és német erőclökbctr
földalatti folyosókon bonyolítható le a közlekedés. Rádió és
telefónösszeköttetés van az egyes erődök között. Morlern

nyezetbe. Ebből kifolyólag l-".a l, .

nem voltak feltűnőek és
nagyobb távolságról "r* Y.áJ; ttÉÍe'nehezen voltak megfigyel- " 

--- '-- -- 
,,hetők. ,i',:

A hatalmas rroilandus iil
,erőrtök óriás ágyrlc§övei a tl
gáton vezetó rltra néztek.
Az lpoly m€ntón levó eró_
dök tűzgépei'(golyószórók,
géppuskák, nehózpuskák,
slb.) nem tudtak az arc-
vonal felé tüzelnl. Minde- ffil,:'.
nik erőd c§ak a közvetlen ri'',' Lán&
szomszédságában levő jobb
és baloldali erőd elé tudta
tüzhatását kifejteni. De itt
erre volt szük§ég, Itt nem
egy-két magánosan álló
eród állt, hanem tervsze-

ás*l
nyildr

cre§zlmetszete

Lj l"zár l pol_vszalkirlr
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lrlktarrvá|r r.,atrtrak a fiild alalt
liítósstll" rillanl.világítíssal, l,íz-
vezctélrlrel és a ruor]crtt élct
mindeu kénye}nrével felszerelveo

§aelr]retl a?t crő<lök}:en &
golyószórói<, géppuskáIi tls nc-
lréziruskáli tijmege rnellett lnég
szép sziirrlmrtl t annak kiilön-
böző méretű ágyiric is, Az eriirJ-
rendszer tűzgépei egy"séges terv
szerínt \.annak tlhelyezve, úg1,:-

hogy tiízhalásukat a i_crgcre d,-

mélryescbben tudják kiftl.i{ erri"
Áz. erődök alrkor tucl.já}i ir

leghatásosabb tiizet kifejt,cni. irt
hatósávjukba még akadál,_vokal.
ls telepítenek. trzel< lelreh:iik
természetes akadályok, miut egy
mocsár, {rrl1,-ó stb., vagy mestcr*
ségesek, mint a clrótaliad,ir.lyolr.
utak metrtérr az ulzfuak sl}r.
Á vasbelónfalakból építetl ri1.*

:§zorító egy példáját láthal_ iuk
Ipolyszalka i<özsé,g bejáró,ilrnál.

Áa írtzárnali az a. íelarla|a. {Jsszokötó alagút az erőtlök körött

hogy az ellenséges páncél járír-
műveket megállítsa. Ez alaLt a:l
idő alaLt. a közeli erőeliikhő}
nehóz puskával vagy páncéltiirő-
ágyrlval a kedvező célt nyírjtó
páncél járómiíveket tűz aiá ve-
hetik"

A kis eródökben a szolgá-
lat nem a legélvezetesebb. Á
szűk betóncella lakályo§§ága, a
hét íőnyi őrség magárahagyott_
sága, a szomszétlokkal az öse-
szeköttetós lriánya, illetve a szq-
mólyi összelrött;etés nelrézsége
netu, {zok a szempontok,.. amire
egy kat.otra különösebb módon
vá,gyalroailr. De ha a vezetós lei-
ket ós le]kesedést tutl vinrri a
vóclő}r hősies liüzdelnrébe, he
azok motiern hősként küzdenek
a földlle süllyesztetl betónfal
mögött: a betónerődölr rcnd-
szere átti_irhetetlen páncélfalként
állhat a tú]erővol támadó ellen-
sóggel szernben, Bello Dezsö.

"\z crőd }:tljárrrla r\z cr{id lórésc rjs szcllőző iryilás;l

A Lrrdovika Akadémla I. ,fócsoportjának
para,ncsnoka, vitéz Ki.sbarna,ki Farka,s Ferelc
vezérkari ezredes, a M. Cs. §z. társelrrökc,
196 akadémikus részvételével (mirrd vott
cserkészek) megií,diiotta a cserltészmurká.t.
Fcbruír 8-án vczctüképző taníolyam kezdű-

dött, aínelyet grói Tetreki Pál nyitott ,mes,
Az c,}sö e,liiadásokat dr. Papp A,ntal ó,s dr.
§ik Sán,d_o,r taltották. A két és iól lrónapos
elméleti kiképzés eióadásait a gseíkószrnoz-
galom vezetői tartják, í8y többck kőzött
Witz l]éla, Éry Emil, dr. Kosterszilz Józsei,

vihéz Faraső Ede. dr. Márkus Mik!ós, dr.
Sztrllich Páí, Kol,ozsváry l]óla, §zurmay
Tibot, Ve1ősy Béla, Dékírny András, rlr.
IJcnrln Kálmáu. §clrulpk lnrr9, Ziryztlrr Síl{t-
dor, hz elmó,leti kiképzóst má,rcius l§tő]
kezdődően cyakorliti rnurrka kijveii.

?l
-|
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Ilarrrarosan azutírn, lrtlgv,Lonclorlba {,rli czl.t:rn. sót,á lok
ai lJnbanquemeilton a lrrn<lorri 'l'hcrlrzepar.t.orr, s nrit látrrk.
Ott áll kikötve egy fell.űnőerr clegáns lrrirornírrbírco§. l)t:r§zc
rneg k§ll nézncm közelebbről. }llvógre is régi hajós vagyok.
pár éve a ,,I3uvár<rn," is szolgliltant l}olcsi 13á pararrcsnoksírg*
alatt egy Hök tábrrrlran.

Neni bárrtarrr rneg. }rog;* kiizelcbb lllonttm" Kidtlriilt,.
hrrgy a hajó Sctltt kapitárrv legcrrtláslríri1 sailikul,alri hajója,
a l)ivcaüetg. §öt mi tribb, az{ is lírtom.lrogy rr lrajó a r:sctkész*
§ztivt}t§trg ttrlajrlorra és mtlg lehtlt. lckirrleni" Lcfiztlll,cm g,

{i 1rcrrny belépődtjal, ós rnái rrtt is állok a ftrlélzct-rrn. Vízi_
cserkil§z(ri ttrljesíterrek it.t szolgálatol, és ktiszstlggcl artnak
fcl,vilrigrrsltásl,

De rrózzilk a hlrj<it : .A bü§§za kb. 50 nrritcr lt:lrct, a lcg-
nagyr_lbll szólessógc vagy 1,t} tnótt,r, Vatr lrírronr lirllo<:a ds cgy
.killlrótr.vc. §{in<lur a leg{eljcsebb rtln<lbtrtt, rijr*festvtl. l.iszl.ára
l'elsriro'lvil, rrkírr irrrlrrllrattlir is. §{tlgtrtlzcttt a géplrílzat,, az i§
t:sillog-r,illog a t-isztlrsligtól. Vtlzct.őrrt rnorrylja, hogy lrrirrnlktlr
lrct lrllrct,nc fiitcni a kazánt.
.. l;clrrtegyek a hajólrírlr:a, Lllgonrlolkrr<lotn rajtao lrrrgy
lránvsztlr állt itt §z a kelnóny t,ctrgcrósz, akirrtk ltobeil:
l.'alt:,<ltr §colt rlolt a ücv(r. Yajjon hárt.y tljszrrklrt tiilttitt itt
virrnsztva rliihiingő sar,}ri vihartrk irlején iírkiitlve a rrlbízotl:
<,trrlltrtóltlttrk fclct,l cts lliztos liózztll iríln.v{l va haiójír{ ü tuílo-
rttít lty tirr lck óhcn ki.i tll iil t. r:ril,i rri fr:.l ó"

A,ztr'trr bcntegl,,ck az egvkrrri nrííszrrr,íül|itibe. A nrűszerck
itt is |el.ies rt:nrlllcn vanltalr. tlc azonkíviil itle van gyiijtvrt
iissztt a Si:rrí.t cxpctl iciti crrrlriklírr:gl,ai :'t'ór,kt!lrt,k, liln,ykripek.
cgy pár sí. li<irlyr.ck. § (ivc§ alaIt. §tlrltl. lcapilán_v napltijírrrak
rr1,olsri olrlalrr, (a l}ritish }t{lzctrrr.lrtlli r:rtltle titrtlli pont.os
ntá§oláí.a).

A vi|ágttah l,al,áll a lestueghülóbh rclitluir.'ria cz a rllt1llri.
Scott liapitány a rlóli sarrlkl,ril vísszatérve trrirr ncm ttitlta
elérni hajóját. tllclmiili elfog.yo1-1, s tlér|c iíkot tgy ltis
sút,orlriln, vógl"clcrr lró ús jégsivalag ,krizcpérr a lrősi-'hrrlál.
§cott a rraplóját, mclybe a tur,lornányos rrregíigyelúseil is
llclcírt,a az ut<llsó órákig, t-alán az utolsó 1leriekig vezettc.
Á rncn{öcxpedició hatva találta őket, de nregtalálta a rraplót
§. A1! az trtolsti lapot, netrt ltllret soha elíelcjteni, §,lcggém_
lrercdő kéz.a1,1, a halál árrryólrálran Scot{ nrílg rnirrü} ír.
,,Az Isten $zerclméru gondoskodjttlok a. nlie.ínkről'', b)zek az
utolsó §zavaí.

__Még ezeknck a benyomásrrklrak a hatása alatt vagyok,
amíkclr a,kísérőrn nresélni kezd a hajó multjáról.

Disc<lvery névcrr már öt elődje volt, melyeket sarki
utazások céljára használtak, I]zek közül az első 1OOZ es tOlO
közr)tt a }Iutlson ós a Baffin öblökben tett utat. Egy másik
,.,I}i§eovcry" 1776-barr ré§ztvett a bíre§ íelfedezd Janres
Corrk harma<l.ik nagy trtazásában.

a ,,I)iscover/' vott az első hajó Angtiában, amit
lriíejezetten sarkkutatási célokra építetiek. nz angoi tOta-
rajzi társrrlat nregbízásából kezdték- 1 900-ban. 1 9Ol*nrárcius
21-én bocsátották vízre és adták neki teljes cítnót : Discovery
királyi kutató hajó.

, }Iogy különlcges fela<latának megfelelhessen, s ellen
!udjt11 á]lni a jégtáblák lralálos §zorítá§ának, a legváloga-
tott_ah.h í_aanyagot hasztrálták fel az épltésénél, s páHrrtjet
renclk{vül vastagra képeztók kí, (A [ajó egész hosszálian
átlag kb. 60 cm). Különösen erös anyagbói kéizült az íJlrtők*,
atnelynek vastagsága elólről hátra 2.50 és 3 méter kaiztitt
l,áltakrlzik, s kívúlröl galvanizált acéllapokkal van lrurkolva.
Ilz a rcrrtlkír,iil erős orrtöke vcrlt hivatva elsősorban a j4gget,való küzcle]crnre. Hogy a hajó mily rcndkíviili felarlrrt:olira
voll kópesíl"ve küliinleges ópítésénól fogva, azt nri st:lrt
bizrrnyítja jobllan, rnint hogy cgyízben a llrrt, lbi.rrt kijl:til
,zátonyra kctiiltn n a vihartls tenger B tirahrlsszat rlobírlta,
felváltva cmt:ltc, majrl ejttlt.t,e le ismét a záton.y éles szil<táJra.
anélkül, hogy a hajó jelentóktrrrycbb sórtilést szelrvcdcl;t
volna. A kü}önleges cólnak megídtrliíen a hajó csavarja tis
kormánylapátia lricrnerlhtllö a víz szintjo íiilt!, al<krrr is ha
,a hajó vizcn van, A rnűszcrftilke kijrül a rnágncstls rneg-
figyelésck céljából it() láb átmóriíjű körön licliil sernnli olyan,

álryagol ncttt vrlll szalrlttl lraszlrírlni. irtrri a tnl'tgrres1, lrefol.víl-
solhatla, vrrltta. ..Arrlitttlk nregotrlása nt,rn is ,i,rlll olvarr *g1.
§z(:rű liltldát," mclttdja Scotl kulrit,átt1, kiinr,vóbcn^

1.í}0l-bcn irrtlulh cl a o,i)isctl\.ery'," tl'lsií l)tils*rkí út.jlira
Sr<ltt kalritriny parailc§noksága. alat,t.. llárrrrrr liv tltttlva i.órt
vissza az cxlrtltlició fellrct:siillrtlte1.1err ért.ók{i rncgíigytdóstlkkcl
gazdagítva tr trrdomárryt.

Nemsokára tlzután gazclát cserélt a hajti. A }Iur]son-iítriil
társaság vet,te mcg, s anrrak a szolgálatá,ban járt hosszti
idoig, az északl sarklrör tengercirr. Ti'bb tulajdonosváltozárs
kiivetkczett, ulána. Legtöbbnyire a sarkvidélreket Járta" dtr
volt itlö a háborír alatt., árnikoiFranci,aországba harlÜnyagtlt"
Angliába dlelrniszert szállítrrtt. !]zalatt az it16 alrrtt sókszor
!9|9utet< nreg a német buvárhajók perlszkópjai a,.1)iscovery''
láthatárán, de solrasem támadták meg. }ta§onlított u. i" az
alakja az angololr által a buvárhajók e]len használt álcázott
hadihajókéra, § ez figylátszik óvatosságra intett. A háborrl
vége ísmét a tud,ományos kutatás szolgá,latába állította a
hajót, számos utal tett a dóli sarkvidékre. Ekkor már egy
angol hivatalos kutatóbizottság szolgálatába állott és
ennek szolgálatában tette meg utolsó útját, mely lsmét a
dóll tengerekrc vezctett. 1931-ben tért onnét,'vi§§za, §
ottlrclnt talált egy ltlntloni dockhan. A bizottság akkor már
egy ítj hajóval, az acélból épiilt, ,,I)iscovery ll.i'-vel dotgo-
zott, § rigy látszoll, lro61y az öreg ,rDiscovei;y''-t, mety sááz
csatí]ban győzi}tt a jéghcgyek és viharok ellen, eléri az öreg
hajtik rógi §()r§a a lassri szótlrullás.

,1Í}§6 Íjszirn azrrtán a Bizottság felajánlotta a hajót a
cserkirszsziivctsógrtck, ískolatrajónak. A cserkészszövettóg
clfogatlta az ajánlatot, álvet,te, kitataroztatta a hajót, s ai
öreg ,,I)iscol,ery" megfiatalodva bolrlogan feszít,ette. rreki a
vitorláit a szeleklrek. 1$137 öszén Londolrb*r hozták és mai
hclyétt kötötték ki, ahol nagy ünnepsóggel adták át rcntlel-
ttrtésónek.

A parton sietnek üz emberek, bízony ncm sokan állanak
meg ltt a ,,I)l§cov€ry" meJlett. l)edi6 érrlernes volna meg-
áI]arti néha egy pillatratra, etrtelle{t az iireg hajó mellttt,
nely látta a legjavát annak, arnil enrberi jellcnr ós angol
haJtlsszcllcm alatt érteni szoktunk, s mely most itt áll életc
rrógén, ernlókül az emberi bátrrrság és kötelcsségteljcsítás
örök nrintájának, }iobert Falcon §t:ot1 k"orránynak.

nr. Plnezich Jonő, London.



HÁRoM sA§TottpRőBA
vÁGYA csERKnsz NAGynő;r

1rnLvrnÉxr xÜrÖNlncEssÉc)
IRTA l nrnÓ r,uclÁni, xouÁnom

, Néhány _cserkészkülönlegességet mondok el előlernelc azugynevezett telvidéki_cserkészet történetéhez (már írjuk!).
I. _A három sastoll-kiilőn|tra}". N"sron s)erettéf u Íl,ntezt a különpróbát letenni.s erre t.5;"i't "tr,"i"*-;;Ö:tábor volt. -A 

cseh-szlovák cserkésztliái vettük át ezt mi
Tu,{y_119k 

es, aj,aitj$ ar itthoniaknak is. Bat 
-a - 

k#"i;;di;
? hdrom sastollat úbrázolő jeltlény után nevezték et- és azkapta meg, aki a tábor tertíetén líivtiitclies 24 aaí íi"i"
ahogy mondani_ szokás : teli esegykülö"t u.roiin esiOráti tbit8tt
rnagánosan,_ étlen és besietgiies nélkül. Sát'Úi ;;.h;i;;;
Tagá{,a§ olvashatott, éjszaki alhatott i, (mir 

"ti t"á"itr *vlzet r§ ihatott. 14 éves életkorhrrz volt kötve és szülői béle-
egy..ezéshez. Minden táborban l0-12 firlt vonzott ez a külön-
plóba a 24 órás remeteségbe és bár a konyhára it8""""r
!4rt, ? táborparancsnokri nézve felelőrresÉ.i--Üri*' ;ri.Mert igaz, b.ogy az előírás szerint csak öiyan tá"volsápra,
volt szabad a fiúnak elvonulnia, hogy a küríszót m.shaiiia
§ u, q éIes..sípját is meg fehessen háÍlani a tábo.Úa"i am"i
negyet( kozott vtharban_a_ hang elég nehezen volt észrevehető
es Dlzony _a c§erté§zt akár meg is ehette volna a medve . . .
ha lett volna a közelében. Ám sistergős istennyilával vecví_
t_9!t 1rári zivatar eléggé próbára tJtte ilvenÉo.... n.ff ufrút. hanem _a paranc§nokot, Ó, hányszor mestörtént az ve-
|.T, losy ilyen zivatarok alkalmával méEis- csak nvurta-
]ankodtam.és a segédtiszttel ,,együtt.. néhá két órát'is"ei-
"o,r|9l8t$T:.Fí9.u sastollasokat, bár csak tisztes távolból is,

ffiíi:'tliiXT*;Jft .'u|;',i|l|"J,r'#í'í,[:[..:1l*8,ő-k,§Ií
Ilyenkor a.ztán,,nem félsz?';'kasra"iess.i^-"á"§jbrir.i:' á
,,,§a§"_t,_ s ha tán félt is, ó, detrog/ á"rát" ""i;;;;;,bizon}, ha a szilenc.iumot áegizesi, é'ri,e.Yi.l." u, .Ár.-ii"ualxalommal, amikor parancsnoktársammal, a -..baisás
parancsnok úrral" (én voltam a bajusztala", le"e"'-#".é,pap) a3 u6ynevezett aranyjánosi sürü sötét éjben megláto-
gil!""l..eg: illen,.,,sa.st'], "bizony a bajszos paran..rrÖk ú,nem rostellte bevallani, hogy nem könnyen vállalkozna ott
11oT u maga§.,h9qtserincen-erre a sastólira, mert... neki,odahaza aggód.o felesége és három síró gyermeke van, Bizá-
lyo§, hogy.optimista és épidegzetÜ syeril,eklélek kell ahhoz.
ll9sy v,alaki ezt a próbát minden kÜiönösebb idesiáték nél-l(ul vallalja-. Ae itthoni cserkészek ne botránko.iá.ruf -.u,ezen: a mi táboraink mindig falvaktól távol-vaió ie;;ő;;;
tegben voJtak, annak is a tillOs taóCr; iti ;;ilg;?;;*'i--vák atyafi is olyan biztonsá5ban é;;ŰÜáit, h,Ísrá iin?o"§em merne hozzá köze\ednii amikor 

" pítintejíí feri:"i;:ami 
._ott_ valakinelt §iTonság " ...naafiOi, *" "siá"kÜ;veszély lehet annak, akinek"nÚ.;;n 

-f;;Y;;.",
MuJatságos volt néha az i|yen fiÍi' elindítása. Ennektzertartása volt. A oarancsnoki ensedély mia"á üi*lk;;át-;

::9 : ij ", 
t 

.ve t1., .1iz9s{ 1 
ai_ a t 

4 f ;;il- 
-" 

Ú _; i 
"'e.a;"i 

- 
;ilá;,l

:3,ÖÜá?J,tBil,i::';§eT#|;,;ál;"r.13.1ti*írx;*q
§a§Jetoltet magá_val _viszi a ,,hegyekbe''l Ott kii€löli a helvét,
l1:gt,illpitií _a,kezdeti idÖt .és komoly arccal- ottfelejti, Halyenxor,.1elen lenne _az.anyja, megsiratná és a paraicsnok-

íío*Tj? ji:T*HT';§'jllr'f 'ff ;:Í:;gli;]utr"',iihá'.#I:á

csonka - - . szabadsága. Mikor a 2{ órás időköznek Doutosatr
Ils_ll íkY{ aztán .isrrrét. fel m_c6y érte valamel yik tkit. íIae:i-nozzar. Jelentkczik a konyhán is. Körüliili'az aprónéo és
!1r\ |ocI tott! el a szakácstól kapott első togájt: a teát.z+ ora§..koplalás 

. 
után ugyanis tilos ir cserkerrárek azonnal

,,Detalnt", cz me5ártana . . . külÖnben scm ér rá most nasvob-Dat ennl. htszen renscteg mesélnivalójit akad . . , mit i,Ímo-
dott ? -mit ha-t l ott ? e &a""i {*ái-;;;' i;'.; 

"* 
ia vo lt ae, hanemcsak favágó? Mondd. a.ztín kom;ly.. ".* iéÜi; ;fi;""^t

g:íáTit,un*i"1l,:.:tTit?íJiH;:l,r-#;"J,T?íri
nie kell.
__.. Es.te az imánál az!ág a parancsnok úr is szóhoz iut,Méltatj a a _.cserkész,i; qtitanpiqlrj ái]!' kÜ.i;, "tÖ 

r#J,ismét eg"y fiúval több, aki.rÉgis;"e;ÍŰ.tt; -ága#ryJé;megtanulta azt, hogy 
l,*T*xr:in.ltne6 .".l"i] i"iii

íjg*",_,.lí$"xrr*-;;?i;tlil;;;;J:it 
j:i{Tffi t

y9ti*.uBü ii, ü. . . ." s?..Títröiát1T :íÍl J|,ií'i f§j,líiközé.és ybiacói barlangjáÚ;" tábÜ];"il'u csendtől, minttársai Rómában a za.ioi" gr_O*1áiiji 
-:" 

iiy." sastollpróbánismerkedik_peg a fid . ÚO;i j.Ü"tO.iie"á. hiszen mennviolyan gyarlósága van az .ifjúságnak is,- amit csak imádsá§-gal és.bőjttel lóet kevesbítói -:.;i;.;üszben talán ilvensastollpróbán támad fel. először ; Óá;i;;-iÖ";i-ii;;Istennel szeméIyes,ügyei is "r"r"r.'-'*.si"""r vele társa-
i"_8j,r^i :_ h9ízásím ulni, vele bcszél getni. 

_ 
A 

-sastol 
lpróba kii l sőKegy€lem rs, amikor az ,Isten rnagányba hív.ia a lclkct éiszót h{Jzzá.. . ducit in solitudíne*'.t]i,,qUiur ar{ cor"
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HlREK
A budapestl Frangepán-utcal rel" egyház

3M^ sz. Daritny,i l,gnác cserkészcsapata ígenjól silterü,lt ínü§üros esté,í rendezett.
Felhlvás a zenekedvelő cserkészekhez. A

Cserkész Szövetség közpo,ntja enscdélyével
§d}tröck Já,tos kar,rnester lrlnndotrhr- és man
dolarlktatá,s,r{t töVidesen m.egkezdí, kornoly
zenei alapoct, kótából, Mqgiegyezzük, hogy
_§chöck Jártos karmester tan,ította be a 102-es
űanz cserkészcsapatot, azt a 'kitiínö esyüt-
test, a,mely nagyon szépen §zerepelt a buda-pesti íáüóba,n. A cél az, hogv ,minden kis-
pénzü cserkész tészére lehetővé tegyük a
iaraulást és ezért a tandij csekély, lhavi
2 pengö. kérjük a komolyon tanui,rri akaró
c.§erkészt€§trréreí<et, hogy az oktaüás beosz-
tásat ,íniaút rm.inél elóbb je,le,ntkezzene'k
'§chöcik János ilrannr,est€,r tanította ,be a 102-es
'cscrkészcsapat cí,mén, Bpest, II., Fény-rr. l7.
Jelentkezés levelezö}apon történik, a. pontos
:név, cí,m 'és ráérö idő {eltü,ntetésével.

A clsatercl Rend lelvétell páíyázatot tlr-,det. A io}vételre jelsntkeztetnek a ,ginrná-
ziurrn VIII. usztályát végzó olY,alrr római ka-
to}iikus tnn,ulólt, akik tanu}mán,yai}at jeles
vacy legalá.bb ió eredrnénnyel végeztólk, or-
kötrcsi .viseletük példás, a szerzeles_tanári
prilyára hivatást éreznek magu,kba,n s ,a pá-
lyához megkívánt €í(k, egészséges te§ti
szervezette,l blrnak. A lláttvázők ielvételi
folyanrodványukat apáti hivatal (Zirc, Vts,z.
prém megye) cí,mére - lehetőleg az tgazgaló-
§ág útján - folyó évi április hó 15_irs ter-
jesaz"é'k be. A folyaEnodványokhoz rnelléXt-
len,dók: 1. a ,koresztlevéli, 2. bénmálási ,bizo-
nyitvány,, 3. tanu,lmányi értesítö vacy h,ite-
les anásolata, 4, orvosi bizonyítvány a pá-
lyázó,egószsési állapotáról.

Repülőgépópltö la. é§ §zgíelő lpáímolat
ltereeünk. Azok, akik fínom faáunkával,
rmintakészítésscl. lakatos- vagy szerelömun-
kával fosla,tkoznak és szeretné,nek r.epülő.cép
készítő üzemben el,hctyezkedni, jelentkezie-
nek (írásbant) a Oser,készrepülöknél. (Buda-
p!st, V., Nagy-Sándor-u. 6.)

LÁssUK, JÓ MEGFI§YELő vAoY-E?pelyáz,^Ea lapz.áriáig a köveikező cógek
aján}otta,k icl jutalomtársyai: Asla (B,p,, V.,
Náor_u.l2.), §zemző Jenö (Bp., VIll., Üll,ói_
út 2.), Mácyar Amatőrfilm §zövetsés (t]p,,
VIIl., Rákóczi_út 19.), Förster Zolíái {Bp.,
VIII., Rátóczi-út 4.), Fornét Ervln (B.p. V.,
Bálvány-u, l6.), Baeder rt. (jtJpcst, Erzsé-
bet-u. 2-4.), Láng Tibor (Bp., VIII., Rá-,koczi-út 9.), Tetelóncyár rt. (Bp.. tluurária-

kőtírl 126-128).

MEolIlvó
A VIII. Cserkészkerület 1939 április hó

2-á$ délelótt 1l 'órakor Kecskemóten a Vá-
rosházán tarlja

RENDE§ KözcYüLÉ§ÉT.
A közsyűtés tárgysorozata a kövefkezó:
1. Elnöki megnyitti.
2. Kerületi vezetök jelentése. Felmenté-

sek unogadása.
3. Részleges tiszt,újltás.
4. Esetleses indítványok.

A komáromi Jókal csapat rnfuu§]ban ün-
nrrpli iellná}lásának 25 éves iordulóját. Kiá.l-
lítás és nagyszabású ünnepély teszi ,majd

emlékezetcssé a jub.ilcunrot, Nyárr.rrrr ped,ig

na§y.szabíisú magyarországí várrdortábort
tt rveznck.

A tibanyi §zegények javára rsndezelt,gyüi
tés igel szép erednténny€l vócződótf. 225 P
készpénz me}lett 70 hg crrkor, 1 zsák liszt,
14 rend rulra, 50 pár cipij, 70 drb. íclnótt ós
t6 drb gyermekfehérrreflii, 40 pár harisnya
és 9ó pár gyermekzokai ,stb, gyűlt össze.

csacsibarométer

Yásd ,ki deszkaból loirntbfűréssze} a irnetrlé-

kelt c.sacsifigurát. Csak a rfankát lkészttsrl
cukorspárgábó!, Laulán ,erősítsd ,az állatot
kis deszkalapra. Igy kószitheisz házilag leg-
olcsóbba,n,mindent tudó idöielző készüléket.

A készütróket todd lki a *rcltbe és mézd, ha
kívárrcsi vagy az idöjárásra.

Ma.gyarázat:
tla a csacsi .íarka ,sÁraz, szép ,idő van.
tla a csacsi farka vizes, esós idó valr.
tla a csacsi iar,ka nem látszi'lt, ködtb az idó.
tla a csacsi laíka megfasy, 'hides idő van.
tla a csacsi lad<a ,tnnzag,,szél varr.
tla a csacsi dattr<a elrepüJ, orrkáú dtihö*e.
llát mem le,gy§zeííí és naeyszerli e' a,

csacsibarométc,r?
,iáclw Jleqeleúueq !ígl"llBlEneq lgf)Magyar gyártmány l

iltt8IIívÓ
a Cserkészbolt Szövetkezet 1939. évl március
hó 28-án d. u, 6 órakor a Cserkészház (Buda-
pest, V, Nagy-Sándor_u. 6.) I. emeleii ulés-

termében tartandó
xll: évi

RENDES KÖZGYÜLÉSÉRE.
Tárgysorozat :

1. Az lgazgatóság és a Felüpvelóbizottsác
jelentése az 1988. évi üzlel-eredménvról]

2. Fenti je|entések alapián az lcazgaiósáp
és. a Felügyelóbizottság részéroá fÖlmentl
venv megadása.'3. A tiszlta j-övedelem felosztása.

4. Az lgazgató§ág é8 a Felügyetóblzott§ác

5.iip,#á*u;fl 
asztásírtJánvali-ktegészítései

1938. évi áecember hó 31-én a talok száma
42, tzletrészeik száma pedic 94Í voli. Az
1937. éü december hó §l-i állapottal szem-
ben a változás a következó : 4^tae kilénet_t4 üzletrésszel, melvet két rési taö vetf at.
16 új, 1 régr tag 160 üztetré§§r€l léóett be'az
1938. év folyamln. Ennélfogva a taiok száma
30-ról 42-re és az üzletrésíek szááa 785-rő|
O45-re változott. Felmondás 1938 decembei
31_én nem volt folyamatban.

Budapest, 1939 tII. 11. .í{arráíírla s. k.

VAGYON:
Beruházás ........,. P 18.658.90Pénztár ..... P 7.954.80Bankok .....P 13.580.19Álu . P 171.478.82
Kapott bizom. áruk ........ P 37.159.73
Blzományi adósok .......,. P 12.118.06
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l
16 évéi betii}töit aktír, cscrkész, cseilcúlz_ ,^. mnevelő és örijgcscrkész jelgntkcáctik'--lr
para.l,csnokságán kercsztü:l, A rószletcs feltéte]eket :r,,Vczetijk Lapjá'.-ban,ln"il,*tiólt
,,zöld lrörlcvél" larta]l,nilz,a. r*inOent<i t t-ylssa el, ha részt akar vcnni ezen a rend-
kívül,.változirt_trs és a cserkészcl osliiziiáü
v§l9tí' .1.1!,_ Rrrver-jamburccn, a szoknyá.i
skótok íöldjén,,kik Birkcnhcad'úta a ,masyar
cscrkészek legkcdvcsebb barátai lettck.i'-

1IIAGYAR BÉtYEctfrnnn
A ,,§zent lstvála", valami,nt a ,,tlazalórés

1939" feliil,rryrmás.ú bélyesck 1939. évi jú.n.iu-s

lró vóséis érványosek,
A,,tlaz.atérós. t938" fe|ülrnyorrrrású bólye-

cc]kből a, posta összcs§n 5,96t.000 daratrot
bocsátott ,ki. rb,ből 20 fillércs érté.k 4.4ó?.0(_}()

dó, 70 iillúres pedlE 1,494.000 drb.
A ln. kir. posta bólycg,múzcurnl f. évi

nlírcittrs 3-á,n mos,nyílt" A bélyesmúzeumoi
egyo}őre mindon hétköz,napía e§ö keddtn és
pérteken l0_t3 óía között teítinthttilk mcg

Ölárulrí,uk, hog}, ez a íiatalember §o iílsm
lqnsgrdsz, se llem lJőr,harisnya, hanom aIIl. Ilovet-j,rtm,borce tájékoztató cirntapjan iri
te,gető §kót cscrkésziiú, Mint rövideri 

-jolcz-
túk, szcptenberben * cserkészvilírg lcsielgn-
tősebb nerntzetközi eso:néuye a \trr,jjrnárr
tendezendő ,,WorId Rover-Scout Mtlrlt'' losz
,á,z idén. Errc nrirtkct is m'e§hívtak és tcrnté-
§zetcs_en a nleg'híviist cIf o8,adtuk. A ,magyar
cserkészet nemzetközi súlya és jO Jrirnivd-nok b.iztositása nlellett az 

-út 
és ialóiti"üet

§zéD§é§e miatt is.
, A nllntegv három hétie, kb. iütri,us 9-31_is
tariandó írlon beiárjuk ésósz- Nyusat-Euí;i-
pát. U__tközbcn megállrrnk Párizsban,-London-
ban, Edirrburshtran, visszaíelé sziriten nlcs-
nézi.lnk még egy fővárost, Bcrlirrt. MirrOezö-,ke,n a vllágvárr-rsokon kívül. északi vacv
délilémet várost, Ezt részletesen csak niö
cjus_ban tuüuk közölni, Ncrn is említve a
l}., §alzburg-Miinchen*Párizs_i,{vOli'6iú- Oi
vá]tozato_s v,asúivtlrtalat, etetrdsz?iO'-?it.ninv-nek lgérkezik a másfélnapos tcngeíi ítt Hülle§ flambuí§ közt. tlogy rni nrindcril
lo,s,],?f a résztvcvők látni, arr<il onajd
üaésőEb ,olvashaitok. Részvéte],i dij 35U--
40O P körül lesz. Bár olsö pillanatri-tz
§oknak tünik lcl, mégis rendklvüt rricsó.tnett szálIással, élelmczéssel. városrrézés.sel_
vtzum é.s ntindcn exyébbel együtt a,nnyi;mrnt a le(rövídclrb úton oda-vissza lenne- avasút- é§ hajóje,sy. A Rtlvertmootra mhden

Amígan aktíh
ffi nff 

!§l.ii:fJ!,ii,:*tt
ü U g_s,. íájdalmatlan klürül3rt

lr.,,_rl ffl'r",fi,:rl §Nr
Érdekességek

a világ minden részéből
Nem tudunk köhógni. Ar ,, Usmchau címÜ

nóm_et, _lap.ban olvassuk, hogy i3y kiváló tudóo
azl állítja, lrogy az emberek ném túdnak köhö3ni.
Vagy leglább is nem köhögnek helyesen. Mert-mi
a köhögés cól|a l Nemde az, hogy velamit betülrőaa létárrm. §égít§é€é^el kiköh8siünk. lgen ám,
rzonban a legtöbb ember a száián'keresztúl szívta
be ehhez a levegőt, mégpedig lehetőleg gy*..n.
Az eredmény, hogy inkább beíelé. mint kifelé iutaz eltávolltandó anyag. A helyes eliárás az. ha
orrunkon keresztül lassan lélegezzük be a leveg6t,
!.!l:li p9{is hirtelen, e nyitoit szllon keresiiúí
köhögjük ki.

Uj némat rlpülórekord. Az emel6csevaros
|epülőgépek magassági rekordját Focke_Wuli
F 61 3670 méterre iavította.

7iazteIgéa a mentóautónak. olaszorszác
több nagy városában, lgy Rómában, Firenzében]
l'alermób.n a |árókelők íelemelt karral tiszteler-nek az utcán robogó mentőautónak. Nálurik
nemrégen ítélt el a bíróság egy szobalányt, aki
szabad ideiét arra használta íol, hosy a ."'n,'g[ui
koholt mesével at utcára kibolondítsa.

H+záok létszáma a íelvidéki területsáv
visszacsatolásával l 1.97o-kal gyarapodott,
* l09.00{l halott. Ennyi áldóiata'van a hímlönek
Brit-lndiában, Nem tudják védőoltással az erési
!a_ko:_sá89t €llátni, pedit az angol |enner voit ahimlő védőoltás íeltalálóia. Nálunk íeketehimló,
háía a _kötclező, gyerekkori védőoltásnak, csak
e|vétve íorduI elő.

. !1.000 gyilkosság. Az Északamerikai Eryesült
Allamokban évente l1.0fi} halátos áldozatJvan agyilkosságoknak, Felette nagy szám, különösen, iaeurópai adatokkal hasonlítiuk össze. ltt a iez-
nagyobb aránysám a hevesvérű olaszoknál vai.de c§ak a harmada ar amerikainak. Hqllandlában_
Jnelr 1 legbékésebb orszá3ok kO.e taitoiiiil
huszon kilencszer kevesebb gy-itt<orrEi iorJri-eii]

,_Fárdalnas ve§zte§ég érte a dunírvccscil3tj-as Rákiiczi cserkészc§apalOt. Kcdves,régi. tagját veszteítc c] iebr.-S-en Na,iv jó_
zsefbci}.

"ou'Xi}l'i,1"o'u' cserkész. *.*"-",*;" ;; G Tíí $ Y
vilásosítás.sall szolgáJ cserkész bélytcgyíij-
tóknok mjtr,dennrrmú bólyesiigy§gn. A iel_ b tl r |l l'y (l
vilá.§ositás levél.ben, a válaszbé,lyeg előzctes :-- --- : ,
b,g'küJdés,e ell{;.nólretr törtér
töriénó kérdés.k " M,*,::| 

"|.lÍ-::*l,T.i 
n§ UlJ P P fi 

'lrkcsztósógc cínrérc külrlenrlök (Budrrpest, Y., KaPhiltó fl mas§aror§uá§Í
Nagy-§ándor-u.6). összes §zeküzleteklrent

YERKLI§Zó Az UDVARoN,
ava§y:

fúzfapoézis a reklámban

*-. Jqk lc-gye-tck gyc-re-kek:
lranckot, Knei-ppet ve-gyc-tck:
Do-ha mást ne e-g.ye-tek:
Te-le lesz a be-§yc-tek!...

üzEN Az M. c§.
Alvölgyt György. Esztergorn. Érseki oarr_

neve_lő, exy lő,kösi cserkész részére clöfijetie,a ,,Magyar Cserkész'.-t. - A 16. sz. E. O.csorkészcsaílat JlI. .rajiln,alt riárkalv 
-Oise'esv

munxacsl prote§táns cserlrész részére elő-lp.ette a ,,Magyar Cserkész''-t" - Vtadár
!:ál ,c§y_ ,ltagytnegyeri cserkész részéreilzcttc elö a ,,MaFyar Cscrkész''-i. - ABSzKRT Levente Egyesület S roÁnvO,i csei]
fió,sr., ré§zéíc előfizctte a ,,Magyár Cser-tes1";!,.- Dr.. tlorváth Zoltán, BSzKRT
_vezcrlllKar egy lpoiysági cser'kész részére
liz,oite elő a ,,Ma!íyar Cscrkész'.-t. - ,,Sáici.csőrü", Budapest. A cscrkész rOviOiiuiiiilrr
megiigyelő_ arlitór,nck éppen o}yan jíll k;ll
ventli. tudnia a lratvan-hetvenos tempót, rninta ltávirász*_nak. * Bornsteln P. t"evcteÖÓiáttettük a,levelczósi rrkcióhoz, niitiili-*iijtnrtatt klpsz, nrilrelt,t clintézl:etik, * Piiriti
Józsel,. trásodbrlt .rúm Iáttim, il v",lu,"ili.va§y fiirta|c"nrber. Vcrseid ,ncm ,ur*r,it . 

-O'*

nelyq§lras(}d nléR strk kívinnri valítt hacv,jlatra. 
.Liisd bc, hogy uki nlai{yar llvclvónvcísl!,lnl. akar, annak le{aláhb is helycsett

,x_c.1,1 lín,la, tía ncm írOd mes a ,lakáscimcdct.
akkor hogyan v.áiaszrtljrrnk?.-I(;c.k-umé; ;;;;l]§ly! Sz§íctcttr:l, kiviin jri rnunkiit a .,Maiiiá-r
C.scrkész."

KlváncsI. .A lestöbb pályúzatn:il azért cs-nct ci a__ pályázrik, _mive] ,ncn olvassák elni§y(ln .ll§yclme.sen (és több.rzör) .a pálváz.at
IcltetcIc't. A,sztnkesztiíségok cllrc,n,bcn szi-
xrlrtian 

. 
rai{aszkodnak a f..ltérulekhgz. 

-; 
;ói-ultul a nalar|di)rc bc neín íutír, rr kc|löké,ppcn

ncnr .bér.ntcntesítctt \.ag!. pcdif a 'ii;;Úi'.;ir-
nlcjy.l, adat(lkat_ mcg irem adri piilyáz,atcrkat
9..pljyá7,at(}kbúl terrnészetusL"n,trizlirjl. (Ez
]K{)te,lt:,§éqc.,a rcndes e,mberek érdekébeIr i.s!)Nc{Il ls szólvn arról, bugy §okall lnlisríll be-s.zeln€K. mlnt _alnit a pi,lyázat .kór. -reháü
llgycleln: a páb í,at fcltétclcit nc"mcsak llc,(cljt tarlíni; hane trt érdcmes is ! !

.,
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náró
lrta: Gyutlry Lttván

Yásott gyerek volt Ferko. Áhol lehetett bosszantotta
pajtásait, irrgercltc és kínozta az áltatcrkat. Apja egyotlen
iova, Ráró, sokat szonver]ett. Piszkálta, iitötte. IJgyszer
megugrott szegón_v s belesántrrlt. }likor apja krrtatta ennek

rnégis megttöbbcnt. tnikor édesanyja hirlelen m.egbetegedett.
Orvosl lrívtak. ]|erkc ot,t settenkedett az anyja ágya körül s

okát, Ferke mélyen halgatott" §zánaltrnr nem volt szívében, eszébejutott Ráró. Ha most sánta nem lenne l De jó lenne,,
ltrikor Rár,ó sántítva ballrrgott végig az urlvarön, de akkor hamarabb hoz,hatná a gyógyszert. És talán az édesanyja
scm" milror édesapja emlcgette, hogy nagyrrn elmarad a ólete percektől függ. §zemót újra elöntötte a lrönny. Vissza-
mezei rnunhá,val. Mondoln, ro§su gyerek volt F'erke, de alrkor jött s odament Rárólroz. Megsimogatta.

noYATvEzÉTő l FöDon ÁnPÁD

Ferke előállott;* Ntajd én.. .
** Jó, jó, de síetni kell ám. . .

Fe.rke készült, síetett. Alig tett házukt n túl pár Iépést,

* Raló, Ráró. ..
Az okos á]lai minthaértette volna. Kigsit csodálkozott

tutlni akart& az orvo§ vélr:urélryét. Nos, meglurlta. Szája is, hogy lrerke, aki máskor bosszantani szokta, most olyan
sírásra görbetlt, mikor az orvos szóll : szépen szólongatja. Ráenrelte okos szemét, mintha mondotta

* Nagyon k(}möIy . . . úe segítsóg van . " . Minél elóbb v.olna :.nenr lraragszom, nem }raragszom. Ferke megint me8-
pryógyszcrt ktll lrozni. simogatta, becéegette :

-- Ráró, Ráró t te, segílhetsz.
I(ivezette Rárót" Az még míndig sántított, minden

lépésnól látszott, ltogy fáj a lába, szenve<l. A fiú felült a
lóra, s azután neki a rragy úínak, gyógyszerért. ll.áró lassan-
kint belejött. Mintha elfelejtette vob[a, hogy a lába íáj és
hogy kínzója iiü hátán, lassankint ügetésbe jött. Sietett"
futotl, rnintha érezte volna, hogy rnindeir perc veszélyt
jelent. Egyik kilométert a másik után rótta. Az utat is
ismerte jól, sokszor megteito azt a városig, ahová most
gyógyszerért vitte Ferliét, aki félholtan ült a hátán. A recep-
tct, reszketö kézzel adta a gyógyszerészuek.

* Gyorsan l
Hamar el is készült a §yógyszer. Ráró isrnét egyik kilo-

métert a rrrásik után hagyta rnaga mögött. Ferke szive.
nagyon dtrbogott, talán még nern lesz késő, Meg-megver€-
gette Ráró nyakát.

** Rajta, rajta, Ráró l
Ráró szótl'ogatlrrtt. Fokozta az iramot. Talán még,

óletóben setn szer}te ennyíre gyor§arr ]ábait, rnint most._
§ikeriilt, Ferke idelétlerr érkezett. űsodá,]koztak is, amint
bclépeít a gyógyszerrel. Apja szólt:* Gonrloltarrr. még oda sem értél,

** Ráró l
*.- Ráró ? Hiszcnsánta. . .
.-* Mógis. . .
Az orvos tett_vett" Á beteg az elsö kanál orvosságtót,

már jobban lett, minrlen veszélytől mogmenekült. F-erke
pe<lig kisomforrlált a szobából és felkereste Rárót" Ott
feküdt a tiszta szalmátr, fáracltarr. elnyrlltan, teste pihegett.
Fájós lábát kinyujtotta, pihentette, Ferke hozzányult, a
íájósláb nregrándrrlt. Jobban fájt, mint az előtt. A fiti
mcgsaóUttltta az állatot:* Ráró, Háró !

A ló felernelte fejét a földről, ránézett Ferkére § azután
visszahajtotta a szalmára. Á fiú §zemébe ismét könny szö*.
kött,. rrtegölelte Rárót.

-"'- Ráró, Ráró, te kiilörrb vagy, mint én, mert a ros§zért-
is jóval íizettél,
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illadátvédelcm Tirolban. A tiroli madár-
várta lnnstrrdckban I93li-ben önáljt'r egyc§ú-
ictté alakult. Hlőttc egy évig a ,,'Iermészet
és tIáz" című egylottel vcrlt mun,kirközösség-
bcn. A ,rnadárállornás a tiroli nradárvilág i§-
meretét mélyitetri van hivatva, §rre a célra
az A,hrn hegyen, Innsbrrrcktól 7 kilornétor-
nyire dél,re a Brenner íelé, háronr ilégyzet-
kilométernyi terül€t §zolgál. Ez a lapos üregy-
hít a wipp völ,syét bastyakéut zíria el, yz
a terület §okoldalú talajyi§zonyainál és
külön{éle növényzeténél fosva különösen al-
katrrnas a,kóltés életta,nának taarulmárryozá-
sára. l(is halastó ieszi változatosa bá és a
vonu!ó ümdata,knak is pihefióül szrrl,sál. Esy
szerény ,hajlék nyuit eaállást a üreciicyeló,k-
n€k. De a kijzönségnek is szolgálatttt tesz ez
az egyesülct a madárvilág me§ivneróse ie-
rért, A város északi részé,n, a Wciherburg
kastély parkjában ,hárotn nagy mádár,házat
tart fen,n, ezsk a tülevelii és a lombos fák
madirvilágát rnutatják be a magas hegy-
vidék és az erdei tái keretélren. Va.n ott
sziklás ré*z!et, iki§ al.pesi virá§o§ rét,
tav:acska. Ezek a látrrivalílk a ,madarak zen-
sésével sí{é§í ekcsi táiat vaíázsohrak *lénk,
Més egv flegy§dik ,madárlrázat is tervezntk,
a ti.roliak vcd tyrlkjai saántára, Milrdezt a
kezduínónyozó §ottrlner tiínak kö§rönhetik ac
itlnsbtu{rki tclmé§u 0tbilráhk. De hozzá ke ll
tcnr}üilk, ho*y e rnadárvérlctem szcr*po,ntjá-
bót tötybct érne, ha a kalitkába zárt mada-
rak szabadon zen§edeinónck és iószi:kadvak
és iéli otetők ,sogíteuék eló ólciükot a szép
k örn ye l etbcn,

Ötévr,,* a né.netblrodalflüt állatvédelml tör-
vény" A ,,l)as í}cutscltc Recltt" című ,nr3,mct

"iogi izaklap ahtrril az alkalomból,,hogy ir
néntct állatvédclnri ttirvény bttilltötte ötö-
rlrk évét, külön nrr:ttdkletkónt riipirát{:}t [dott
ki .*Az liilatvórlchni s()ndolat htrrdozrii" cím.
lne|r 1937 .novenlbc r 24-*n lépett életbe a,nélttetbirr:dalnri átrlatvétlő törvérry. Azelőtt
4ppcn ol}atr vul!, nlint a ntl cgyctlctt parag-
r1,iustulk (l B79. ér.i xL. üirvénycikk 8ti,
paragr*fusa), htrgy cstk azokat bürltette, akik
nyilváttostrn é§ botrállyt oklrzqi rnirdon kö-
vttték r:l al á}latkínzást. 'lchrit a négy lal
köíőtt, ,lárt udvtrttan vasv crdöbe,n tanük
rtóikúl clkiivetcit írllatkí,lrzáso'kat rlern vették
bünletendő cstleknlénynek, siit hü tanuk v{}ttak
is, tlc tletn hotránkoz.tak rneg a trúntctten, nsm
lcheictt olítélni a t§ttcseket, Ezenkívü} -*
ftllylatju ,a röpirat, --. olyan csckély v<rlt a
büttltté.s, hogy tterrr íiil§ztotta vissza az ern.
bcre,kct a kcgye tlensdgtó,l. t márkától 150-is

ós cgy naptól hat illétíe tartó ftlgságga} volt
az€lótt bünteühető az állatkírrzás" Most azorr-
ban ,már 10.000 máíka és kétóvi fogság a
bürrteté§ határa, még ha rryilvánosság vagy
a néző,k megbotrá,nkozása nélkiil történt is a
cselekedct. Nriilrrrnk més mosi is érvé,nyes az
t879. évi törvénynek 8 napi,c és 100 íoriúis
teriedö |til,rrtetóslratára. De a , ,n6meieknéi
ezenkíyül més mell,é,kbünteté§ek is lehetsé-
ge§ek, pl. elkobozz&k az áfiatü a tulajdonos-
tól, vagy az ő költsé,gére állítttatják helyre
ünás§al az állat eróbeíi és egósz§égi ál!a-
t}otát. Büntethető az elüanyagolás vágy a
ke§yei}en Bhru§ztítá§ i§,

Nyii,vánvaló tehát, hogy ez aL ü törvény
,nomcsak az enberek lelkületÉ,n, mások meg;
botránkozásán alapul, hatrem az állatok szen-
vedóséi állítja homJoktérbe, Áz a 'lriba nind-
azonáltal az ú,j rettdszerbe n i§ íenn,marad,
hogy alrcl nincs íeljelentő va§y tanü, ott
rre,m, il]elret ítóihi; 'rghít s zárt hglyisétekben
vagy lakatlan távoli helycken, erdősések-,,ben tová,bbra is büntetlenül foly,lratnak az
állatkittzá"qtyk, Ez ellen pedig csak az emlrc-
rek jóérzósének felkeltósével, a jószív neve-
lésével védekez,hetünk, Ez a hivatása az is-,kolúnnk. eí{yház[ak, családnak. Az iskolában
schoí a világun sem tesznek alrnyit ez irány-
ban, rnint náIunk. És egy íri iillatvédclrrnitórvóny
él§tbeléptetósééít i§ mt:gtcttük tnár, nem Ls
o§y§zer, a kezdeményezó lépéssket,

Az állat §zslleml 6leténet, ösztönvilágá-
nak ,müvelése, az állatok ösztőnónck tanul-
mányozása rendkívúl forrtos nenrcsak az ál_
latbarátoknak, állatvédőknck, tenyészfőknek
és állatne,vcióknek, ltanc,rn a tenmészettrtdti-
soknak és különösen lg e,rnbcri lélektarr ós
a neveléstudomány továbbfejlcszttiinuk.Csak
az egyszerűtrbről következtcthetünk az ösz-
§zctcitíe és csak az clerrribb, kezdetlege-
§cbb á1,1aii szcllenti ólei ísmerete képestthet
az c.mberi l,élek re jtelmeinek kibogozására,
Az úgyncvezett állatlélcktarr történetét vá-
zoltuk az,,Állatvédtlcm" lap l931, éví év-

w

NN

A kutya táplálása"
.{ ,kutya, ílmint íOsa?ata, is mutrttja, eretlttileg hú§evő

Álla,t volt, dc az cm,ber §zlllgált}tá,ban mindenevővó alakult
rlt. !'őiápláIóka teluit a h,ús ós ü, c§ont, rle ezarrkívül rrlin-
tlent kell neki írdnunk, emiben megkep}& fl, ,$zcrvezeü fel-
ópító§éh€z t*zükségos tliplrllóany,ngokat, u, nl. 8, felrérjé}t,
?Éírt, §zénhidriitoü, á"+vátryi anyagoliat ó* a. vitarrrinoliat.
Tclriát htlson kívül rizst, burgclnyát, főti és siilü tésztirt, rná-

jat, tüdót, és más belső rész*k€t, §eitot, vajat, keny€reü,
zalllisztct" ó,rylagyöngyöt es zöldségfélét is kcll a kut ánek
atltti, Egy számíias szeTint osy ?b kg-os kutyánek 20 dkg
lóhúst, Q dks eárg&répá,t és l}0 dkg iizst kell a,dni rraponkint Á lóhúsnak a, lel,et le kell önteni, merü ba§me}lé§t
okoz, Csak puha ü]orjúcsontot §zái}ad a kutyának adni,
c§irke- ós nyúlcsont á,ttxiklleti a belekct és emósztési zava-
rolret 0koz, Áz a.nyalrutyr{ra különti,s gondot kell for.dítani,
nemkülönben e §zopó§ kölykökre is. Két ór.ánkint €ngedjük
§zoprri a kölyköket, de már négyheto§ korukban kaphat-
nak kovó§ főtt tej€,§ teát, majd fokozatosan péppé főtt rizst,
ké*őbb epróre, da.rált kevés trtrst ís kevcrhetúnk au éta-
Jtikllrc. Nyers tejet ne adjtrnk kutyána,k, Eleirrüe ötsadr,majd
t}Syévo§ kotrrkban hár.omszor, azután pedtg §§&k kétszer ad_junk nekik, entri naponkiq!. Az &nyeállat &-{_szer kapjon
9qni. Yiz,iik legyen rnindig bizonyos rneg§sokoüt he[ybn,
friss ós tiszta, de ne túl§ó8osan lrideg. Az étel pedig ne
Iegycn forró. §Jtlényük mindig lrgyan€rz legyen é§ miuclig
tiszta, Evégi idnjükot renctcrrell meg kell tartani és azon.
ltivül nem kell nekik enni adni és nem §zebed me8en-
gedni, hogy m,á§ok edjanak enni a kutyáknak. Á kutyát
is rá lehet §zoktatni fi,rra., hogy ne fogadjon el §€nkitól §e
f,alaiokat. Yala.kit nreg lrell bízni hogy kínálja kutyánkaú
htisrlrrr,rrlrbal, tle k,apja, el mindig,l&z 0rí& €lőll a, gezda
azü{in adjoll neki húst, Egy má*ik tanács §zerint a g&zda,pfuj! kiátíós§fll tilt§e el a kutyát o má§nyujtotta hús elfo-
g*rlósától és ha nem enged€lmeskedik, akkor adja noki
orl,a a"a itlegen a kínált húst, de a.z elapo§an pepril§í.§ vegy,]mrsos legyon, Tcíbb oka van &nna,k, hogy a kutyánh ne
ío9adjon ol rná*tól eledetrt. Vannak §ono§z emberek, kik a
házőtző állatot meggnérgezik, v&gy iúvel bélelti falattal
et§tik meg.
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Honnan kapta xevót, mí sem ttrdtuk. Talán brigó
gerlicéink -- tavaszidö óta ott zengették hangjukat á nap-
sütötfe belsö uc]r,arfa]on * sírgták meg nekünk a nevét.
Lehetséges, A logbiztosabb azonban az öcsénr hazzásnóIása
volt, : kukurunak született l

Sok apró csibike élvezte a. napíónyt udvarunkon ós
kapargatta ii§§ze a kicsirry l'été}l'ez szükséges rpindennapit.
Némelyik szép, pilrés idónyrulrájának szírróvel versenyre
kelt volna a velencei katmárok íényes aranyaival, Csodála-
tos, rnégsem hozzáju,k vonzóclott a szívünk, hanem a
Kukuruhoz.

Kopasznyakú, kis jószág volt a Kukuru. Kültinbözött
c§irkc társaitól. Nem arra járt- aulelre a töbhiek, hanem
odalrúzóttott a napo§ fal mellé és oi.t a gonettalanul szárnyal-
sató legyeknek lott esküdt ellensége. A vaclász életmód<lt
taláIta a legmegfelelőbbnek. ts,zzr-| kezúőtlött a mi barát-
,ságurrk is. Amikor ugyanis kuktrru (amclynek nyal(a talán a
légy6j1 nyúló életmódtól lrosszabbodott meg) nom tudta
elérni q lrívánt íalatot, al<kor mindig az öcsérnnrel siettünk
:$egít§é§ére a légycsapóval felíegyverkezve. Kukuru fejóben
meg valami vonzódás született, meg a légycsapó és az ő Iét-
érdelie között. Igy azután, amikor a légycsapóval meglátott
benni,inltet, ott illegetL megettünk, hol gyorsítva, hol lassítl,a
a menés és íutá,s között, aseerint, amint mi az ellenség meg-
közelítósére és rátörésére a rava§z íorrdorlatot, vagy a gyois
rajtaütést alkal,rnaztuk.

A barátság idővel olyan naglr lett, hogy §ukuru a
kezürrkből evctt, és ha véletlerr ncm légycsapóval, hanem
futballabdáyal hagytuk el az ottlront,-akkor is lrozzánk
ezegődött és sokszor mar aí, utca forgatagábót kellett vi§§za-
,szaladni vele, nehogy valamiképpen baj történjék.

Egyszer valahogyarr mógís csak eltűnt. Nagy szomorrl-
6ág költözött a bázba. Az öcsémet rlgy kellett pálcávat
ebédlrez ijeszteni, én meg nagykomoran ott téníeregtem a
napos udvaron, mint akí mindenét elveszt,ette és a, síri
nyugalomra vár. Összekutattuk az udvar minden zegéi-
zugáL Sehol sem találtuk. Gyanakodtunk erre is, arra is;
órákig lestünk idegen udvarokat, hogy véletlen nincs-e crtt
,amibarátunk. Sehol sem találLuk. Végre nekem egy ötletem
támadt l Kimentiink a község §uélére, hot a Lajkó cigány
tanyázott a csemetéivel. Nern törtünk rá mindjart, hogi,
itt van-e 4 Kukuru, hanem először terepszemlét tar|r:ttunk,
hogy olyan hetyet keressürrk, a}ronnan a cigánypurdék
minden mozdulatát fígyelemmel kísérhettük. Öcsérn nagyon
aggodalmaskodott amíatt, hogyha Lajkó vitte el a csirkét,
akkor annak a tollát sem igen tudjuk megtalálrri,'Én a
kétségbeesett gmber rninden elszántságával kitartottam a
topolyafa lombjai között, alrol a rnegfigyelóshez alkalmas
helyet megtaláltaru.

Jó időt ü]tem már az öcskössel a fa ágain madármódra,
de nern láttam a földbe félig beleépített kunyhó körül sernmi
mást, csak a kifaragott teknőlret, baltáL, lráncsolót, ami
Lajkó foglalkozásálroz szükséges volt. Nélra egyik-másik
purdé kiszalaclt kísinges cigányruhában, azután semmi rresz.

Már nyugtalankodni kezdtem, lrogy mai kirándulá-
sunk sikertelen lesz. Pedig a cígányok köztjtt Kukuru é],ete
nagyobb veszélyben volt, rnirrt Buffalónak az indiánok
között. Itt ma cselekedni kell l

Lassán, hogy a lomb is alig rezdült, lekúsztunk a fáról.
§gy ideig móg ott lapultrrnk a fa mellett, hogy a mozgást
nem neszelték*e meg a. hangra émékeny fiilü cigányok, de
mindon csenelben maradt. Itkkor bokorról_bokorra kúrszni
kezdtem a kunyhó íelé" Öcsém lrátrrl rnaradt az őr§égen,
megegyeztünk abban, hogy ha nem jönnék tíz perc mulva
vi§sza, akkor segítségért szalad. Lajkónalr ve§zett híre volt
az emberek kőzött. Torzonborz kópe, rongyos ruhája, min-
denre e}szánt, hét börtönt ült terrnészetc nriatt sokan féttek
tfie. É,n magam is beleborsóztanr abba a gondolatba, högy
m,ost szentbe kerüljek vele. Kíilönösen, ha bűnös volna, nem
nézne akkor semmirc.

Már vagy Líz lépésre voltam a kunylróhoz. Valami moz-
dult, gyorsarr beljebb hrlzódtam a bokor s{lrűsége mögé és
vártarn. Lajkó jött ki a kunyhósaájon, utána szaladt még
három kis purdé. Körtilpislcrgtak a tájon, aztán elindultak.
Meg vrrltam mentve. Csark azt nem trrdtam, hogy hány fia
van Lajkónak és hogy maradt*e még valaki a kurryhóban.
A felesógét fólóvc eltemette. Azt tudtatn, hogy annak leg-
feljebb a szelleme lehet csak ott. Most bátrabb lépésekket
indultam a kunyhó felé, Mögötte álltam ós lassan az oldalán
a szájlrozk{rszvabepillantottam. §enki sem volt ott, A csir*
kónek se híre, se lramva. Eryik oldalon összedobált ruhák,
rossz pokrócok, a másil* oldalon szalma szótterítve, A falon
kopott, piszkos edények" Ijedt fóletemmel szaladt ki a szá*
mon: Kukuru t Nincs hang reá, Megint, most már trát,_
rabban ejtettem ki a nevét: Krrkuru, l }Iintha csippantott
volna .valami. Megirrt i.srnéLeltem egyre hangosabban:
Kukuru, Kukurtt ! Most, már határozottan hallottam a
Irangot, csak nem tudtatn, lronn,an jön. Dobatni kezdtem a
szalmát, ij edt kapkotlássai, közben morrdogattam : I(ukuru,
I{ukuru ! Végrc majdnenr íclk,iáltclttam örömömben, meg-
láttaur a kopott ruhák alatt összcltötözve, alig valaurilevegőt
kapva l(rrkurrrt. Gyorsarr szót.r,ágtanr a kötelet, azután
csak hívtam magam utárr ki a liLrn5,lrótról egyre bátrabba,n,
örömömberr egl,re itrkáblr íeleth,e, h<-rgy lrol voltam. .A csir*
kénk elöször botladtlzott. aztrtárr szárnyával is egyen-
stllycrzva mágái. óriinrtnel, sza,larlt utánurrk.

Öcsómnek is -rragy \rrrlt az öriinre, arrrikor l{ukuru hol
ölünkben volt, trol rrrcg bolrlog szalarlással jijtt, utánunk, át rt
mezőn, haeaír:ló.

l,aj,kó meg gyü.itögettc kinrr a csirltepaprikásrrak a
gallyakat. Arni]irrr erre gonlloita,rrr, bolrJog mtlsoilyal nóztem
a mi meg§Zabattu't Kukurunkra 

Tanya 1l\lror,
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Crg drr y ok
Porfelhőh csaPnah fel az országútről,
Mint hogyha aihar havurogna.*ott,
Pedig csah. rozzan!, hordélyóhon jiinnek
Messzi útról, hangos zsiuajjal, a cigányrajak.

Messzí uie],éhről más tájra aonulnah,
Ki tudja: honnan, ki tűdja: houa?...
!4ivdegy nehih: az út, hogy merre Iordul,
lrónyuk nincs és céljuh sincs sohu.

Q.ué! a csillagohnah égi fénye,
Ovék a naPus Pttszta, a hegyek,
őh lúliáh öröhké új uáltozálban
Az útlátszóan mosolygó eget.

Minclen öaék, mit lelhüh szomitísása
A termószet ölében meghiaán . ,. "
aan-e hiráIy, akiael csérélne
A mezítlábas, a szabad, cigány? ...

_Palrrly Győcő
III- oszl. aímn, laruúó

A §taItrqn§5egga€Éág és ö. tnár€bÉHl Esős
Az erdei ösvény úgy kanyargott a

hegyoldalban a hataiáas fál [Ozatt,
mint az eldobott kötéldarab. Izzadtunk
és pirosodtunk a kapaselcodástól, a föld
meg folyvást csúszkrált a talpunk alatt.
sándor bácsi mee_mesállt útközben sSándor bácsi meg-megállt Útközben s
lj\qsu. törölgette hom]okát meg kopasz

, A tetőn igen jó volt pihenni. A zöld
fű puha volt s a nap meleg. Vidám
szellő hencegett körülöitünk. Néha fecs-
ke villant a magasban.

csend van itt. csak a kakuk szavát
lehet hallani nagyritkán.

- Kakuk!.., kakuk!... - kiáltotta
a madár.

Kicsit rikító hangja volt a kakuk-
madárnak s ísy tüstént ráfigveltem.
Sándor bácsi ii- a hang felé Íápta a
fejét.

- Gyere közelebb! Beszédem van

veled, kakukmadár! - mondta §ándor
bácsi komolyan.

Először ciak mosolyogtam az öreg
szavain, de annál nagyobb volt a nregl
lepetésem, amikor néhány perc mulia
közelebbről hallottam u 'midá. 

hung-
ját, Hallgatott a szóra.

- Kakuk!... Kakuk! ...
Sándor bácsi tovább beszélgetett a

madárral.

- Gyere még közelebb, te kópé! -mondta, - t'ontos dolgot kérdeáek tjí-
led! ,..

lilj\qsu. törölgette homl-okát meg kopasz
fejét :ragy, vörösszínú zsebkendőjével.

- Ez az út napról-napra meredékebb
lesz, _fiam! ,- rirondta'és kesernyésen
mosolygott hozzá.
, Én jól tudtam, hogy az út sohasem
lesz meredekebb, haném sándor bácsi
lábai, gyöngülnek rohamosan az öreg-
ségtő1.

Hanem az öreg hat ökörért §€m mon-
dott volna le a naponkénti hegymászás-
ról, Amíg a Börziönyben lakÓ'tt, télen-
nyáron megjárta a hegyet minden áldott
nap. Pedig a hegyek között lakott örök
életében, talán már ott is született a
titokzatos öreg. Kis háza vo|t a völgy-
ben s.a körülfekvő etdő az övé voliáz
utolsó fáig, bokraival, őzeivel, kakuk-
jaival együtt.

* Felmegyek a tetőre minden dél-
után, még ha cigánygyerekek potyog-
nak, akkor is! - hetvenkedett §ándór
bácsi sokszor.

De bölcs ember volt a ió öres. Tudta
jól, hogy cigánygyerekeli sohaiem po-
tyognak az égből.. Orülnek, ha egyszer
,feljutnak, nemhogy még le is [iván-
koznának onnan, hacsak játékból le
nem lökdösik egymást az aranyos égi
rétek széléről.

Akkor nyár volt, amikor én §án-
dor bácsinál voltam, kora délután in-
dultunk felfclé mindig s napestére ott-
hon voltunk újra.
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amikor Japánban a testvérharc dühön- vezér vonult be a fővárosba. A nép bol*
gött. Telintélyes, ősi családok öldösték dogan fogadta..,
égymást, hog/ hatalomhoz_ jussanak.-F,z §ándor bácsi megállott most a be-
az évslázados testvérharc kii,lönösen két szédben, várta talári, hocy mondok va_
család nevéhez füzódik, a'I'aira_.\fm- lamit, de cn nem-tuaaffrilüToű_
ze_kéghez és. a Minomato családhoz. ]en szót ..-. Vég." i" ő;ra1u1t ;3á;
Mind a kettő azt hir'",^o:fl_:íjr^Pu*- _ Most már eihiheted, hogy a tJtuk
r:_,:,?"^,y^_iqtr::r:_iJ"::_\.,_d..1_1:- igazat mond: . . N;i; i. ifár.t *á"lDánrak elmentel( az eíooDe a KaKuKma- j
ffi#';"á"ii,:iaaíii;d;;fk;;,Ii;ö_ dott,, "

morrdta, lsoz ,*brr_e,-aá'si ,r*z Áű_ ,.Azután indultunk hazafelé_. A_z egésx
;;i';;;.;t]"ri'.:t"ú, iiát 

"tiá, 
tásv rlton. a kakuk röpködött a fejemben_ Az

ffiö;iéj.'i;;r. rüfi; hő"-Éiá."í :ry\k p*,."őnél ,a szemembe nézett
,"t-*is".loiái' ;; ii;rű"Já ';'1qir, |.l:*:l lá_.:i_,,__irl_,1nondt_a, mintha
o.áio ,§**it sem ie"értii- ".ki.- Nil .végké_p meg akart volna győzni a ka-
fi;:"tnfi";iaüü rli?,Jl,-i-tiil tariil kukról:
.ii,ósek arany fészket igértek a kakuk_ - Ha megkérdezed Japánban, hogy
náÍ.. ,rusv száz holó, erdőt, amelyben a ki volt Nobunaga, minden japáni em_
kakukmááár lesz a király... ber így fclel: o,Nobunaga hős volt.

Mikor Nobunaga a áörrtő csatája Megölte volr.ra a . katukmadarat, _ha

"t8ii-aúoit, 
ieltei.rt"-u [;'i;Úilüi T'.c r:T, sz1,1t11,1_e]li,l|]; Hu ngq Fi_,r-.ri Á""áti-i,"ti, ,,sroüii-,*ii-r"* dgiosi után kérdezősködöl, ez a felelet:

áa.l srtitres€m van á-üiiiiíailiá?". H, ,,Q is |ős volt es ad{i,s.fenyegette.a
;; ;;,ii;;:-iig};l*;rillű,-i"ía""I.ii kakukot, amíg megszólalt, _de a yi_
;ft";-krli"t iáa"i"i-J"pi"rá"r;;-t, l,asért sem ölte volna _Te8,1" És,ha min_

;"tffiil;il;....--*.sirffi1|--.iupe" den kíváncsiságodat ki akarod .elé5i-
pedig boldog volt, hőgy Nobúnága tenl íram e§ tudnr al(arod azt ls, mlt
Li-tiatt a csa'tában. P.;;; 

" 
*"Jai áfr_ tart a_született. japáni ember lejaszuró_l,

iár-r, *.irróT"ti--r"t"", t" N;É;;ú" ezt a felelctet hallod: ,,Iejaszu sem volt
;;;,?"ö3;;;Gd;-á;, ;;;;;;#al más, mint hős,. ali a{,als várt tü.relm_e_

§;i;ű;;i;i*crr3ieü* ""jt Á fuÉ s:n,.lqíc magátóI szólalt meg a kakuk_

""*riir8ilrl ri,ar^"riii "r'i"aŰ"i", 
madár"'

h.árirér' 6 ;.i dicsőséges gyözelme _ Tudós történetkönyv_ekben oly3s_
után epyetlen csatavesatéö áiatt ia_ tam én mindazt, fiam.i És a legfőbb
páni tiiitesség szerint öngyilkos létt: tanulsága az ennek a történetnek, hqsy-harakirit 

köve'tett el masán]- az igazságosság és bccsületesség min_
Kis szünet után folytJtta §ándor bá- !e^! r^" "ei ",:tlj,ll";.Janán 

hala|-

, t ,.. _ a hősöknek, akik önzetlenül küzdöttek

ut*ftx1,aTa; #ltí,.",j,u::";,,iTT": népük boldogságáért . . .

dárral. Kérlek, madár, szólalimeg!Ha- __A 
NaP már a látóhatár alá bukott,,

zám boldogulásáért ifiil'j":*ffiffii amikor hazaértÜnk,

Mert ha nem szólalsz meg, még nem *
tudom hogyan, de kényszeriteni foglak Méc abban az esztendőben, télen
rá!" És a kakuk megszólalt... És Hi- kaptam a hírt, hogy §ándor bácsi meg-
dejosi, aki lovászinásból lett .|apán- hait.
ország kormányzója, győzőtt az ellcnsé- I}íindrzcnti §zvobodaBéle
gen... Orült mindenki Japánban, . . -=-_

- Á harmadik hős nvugodt termé- * A kakuk jól tudta, kiuek kelt meg*
szetÜ ember volt. Leült rJgy fa alá s szólalnia!
várta, hogy a kakuk köiel repüljön _e_,M,^

A madár az egyik egészcn, közelálló
fára telepedett.

- Kakuk! ... Kakukl ...
Az öreg merón nézett a madár felé

s kérdezte:

- Kakukmadár! Mondd meg nekem,
hány esztendó a2 élctem? Annyit
moridj, ahány még, . . hátra van!

Vártuk a.feleletet.
Vártunk.
§okáig, hossztl perceki5 vártunk ...
De a madár nem felelt... Egyet se

mondott...
Amikor látta Sándor bácsi, hogy

nincs felelet, rekedt hangon megszóIalt:
* Lásd, fiam, már cgy isztendőt sem

élck. .
Meggyőződé§sel mondta s én hideg

tekintéit'el néztem sándor bácsira. szin-
te fáztam...

- Csak nem hisz a madárnak, §án-
dor bácsi? - kérdeztem csöndesen. -Babona 4z egész,..

Az örog mcgcsóválta a fejét.

- Nem babona, fiam. A kakukma-
dár igazat mond.

Ég az 6reg mcsélni kezdett, hogy
igazolja állítá§át.

- §lt Jaiánban, Ázsián trll, vagy
n'égy évszázaddal ezelőtt három hős
íéríi: Nobunaga, Hid.ejosi éa lejaszu.
Mind a háromnak megseólalt a kakuk-
madár s megmondta nekik a szerencsé-
jüket. Hallgasd csak meg a történctet,
tanulságos nagyon. Bennc van az egész
japáni nép lelkivilága: hív6 szercteie a
tcrmészet csodálato§ világában.,. Nyil-
ván a japániak is Ázsia ismeretlcn
mélysé5éből kapták ezt a hitüket, mint
mi, magyarok is,. . Ezétt hiszek én a
kakukmadárnak. . .

- Abban aa idóben élt a bárom hós,

Iejaszu. - §zépcn kérlek... Nélküled
aem meg,yek csatába. Ott is ballani
akarom a hangodat mindig." De a ka-
kuk nem szólt semmit. Ijeaszu rljra
kezdtc a könyörgést. ,,Csak egyetlen
egy§zer méltass szavadra, jó madár! -mondta a hős, aki igen türelme§, nyu-
godt, megfontolt természetrl ember volt.

- Szépen kérlelc! ..." De a ltakuk még
mindig nem szólalt meg. Ijcarzu nem
fenycgette a madarat, hanem vltt
csöúdésen üldögélve a fa alatt. Érezte,
hogy várni kell. Azután ezt mondta:
,,Jó, várok, kakuk, amíg akarod... De
tudd meg, madát, hogy csatám sikere
népcm jövője... Szólalj meg, kérlek!.,

Napestig várt, de nem is hiába!
Végre neki is megszólalt a madár és
Iejaszu nemsokára, mint győztes had-

Légy bátor és merész, -vidám és tettrekész, -igyál sok Franckkneipet,
erős leszel, - mint
Popeye a tengcrész! ...

i1;',|,?.oyn"í.í"íin,d:i;"'o*,liill'uH
szökdösött, majd nyugodtan lctelepe- Á/l
dett ep,v száraz áera. ..Sz6|ali mcc..,ka- E-<í-^ , , ,dett cgy száraz ágra, ,,Szólalj meg, ka-
kukmadár.,. mondta csendesen
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CsoMoZAs DALAI
Einge fiú ! :-- .M_i a _kónga !A csomózús tutltmánlla
Olgan messze úll még íaUa tki sem néztem ezt belőled.

Hog_y uindltad ezt a trükköt,
Ilogg nem aerted Ie d tükiöt?

Hogg köteled székre múszik
Szemcd, szújad ki se látszik ?

Hogg ts htlztad * mond, Te d"öre !
Kezed ldbad ígg előre ?

Hogg a szegen lógsz most íélirS aligha kerülsz le déIig ! '
Eozzd semmí céIt setn lútak,
_ _Mert a kötil lgg csak dtők.
Nem úgy, mínt ha rendben tartotl

§ rendes csomótköt rá a marko(l,

Hútad mögőtt ott a tdbla,
Raita a sok csomós úbrq.,

Ha nem érted: tudsz szólani
S megmaggatúzza * Hök Dani.

6tn!§§ENt. g . ü ,t

A csoutózús ludomúnua ueszekedell naau-
Hozz:i se |ogj, míg Ő szóual ttsztilái"ilim uagU.
Mert a csomó tunt ís csomd. ha köteled euu,
Ilg esetben az a kötil csak iurokba megg.

!,:, se minde7a, ho.gy a hurkod cstlszik, auagy áIl.Míg nlegérted az álIadon kinő a szakúil.
Hútha még az írdsokból azl ls nrcqtudod.:
Hogy nem csriszlk s nem i.s úIt uí eggszerü hurok,

Megtörténhet, hoga a hurkod csonúba meted
Ezi.el .ismét'új íűaíoÁ: ági,,Niiii;--rriá'.-''
Mús tehdt a köu§ - Ósoíií'- és más a lrurok,§ nenr míndegy, mínt |őzetékben répa, uág7 mw'olt.

Talún elég, ha elsőre megtanulorl ezls a tudomúna a íeiectbcá derenaeni kezrl.
Egg későbbí Brsi őrZn maid aIÍdt lesz szó :
Milgen leggen és mire jó'a ko|aósomó ?

Pga lzeg .eg.y.! oz tlg.g-e* keltő ? bórmírőI ua,n szó,qg lesz ke.tlős, ha tolgtatod, az eggszerű csomó,-
!9 nery mindegg, hogg a kít sztir ki s be hoga szalad :lvlert ha egymást keresztezík, nguglon nőű marud.

F.ig,uelj ! IIa. nem.|árhuzamos csomódban a szár,
ryolacsomó lesz belőIe s reú rossz sots udr.lIert ha húzod, utánaenged a csalía koía.
AnnóI jobban tart a cseíkész kett{s csoinála.

|!?gU mtr* jó mindezt tudní ? Csapja meg a kő !,íllencszer is megíila múl. Temesu Gttőző.
4zt aiúnlja, hogg csak végezz ciőődaő próbdt
Es ha |űződ csokra boml{k : dtc'sérd a'ko|út.

EIő|orduI, hogg két tcaűt csomazúsra uúr"S ész.reDeszed, hogg uékongabb ualameluik szúr,
uondolEozhalsz mosl |elöle : uailon tgi is ió ?Tartani íog ísg elégg'é a neUőÍ'cioŰ{l-- '-

!_ogg a keltős eggszerűhöz kelt nég ualami ?Ilqsa a csomó tudja magdt bizton-tartani?Jó rec_eptet a cserkészkönga -lúm ís ad;
,,Iueld meg a kettős csomót, és akkor az tatt,r'

\ogg. mi a1 íu ? - még _egy, haltás és azt uégezd el,Amiltor a kettős csomőd őar őtt remekel.
Megtogod a uék,onu szúral s úau toraatod-
Hogy a túlsó kereézt alatt mé{"atbuÍtatoa',

§z uolna az t.uelt kettős, Ugu-e milaen szén ?
lzl .mondidk, hoga haszná[{atja a'sok haiúsz nép,
Elhiszem, bdr sohse ldtlam,- iti a nqp alatt.
Hogg ualaki kellős íuuel |ogná a haial.

|":rrg ,14!]iecv gz g ngalcas. JóIcmlékszemrdja:
Fektetue löbb az értéke, mínt amennai állua.
Moslan pedig azt tanulom, örsi órdi ülue.
Hogg készüI a kőtélnyolcas úgg |elébe ggűrue.

|lg en ng olc.ast. elkészíthe tsz ké zb e n, avagg t úra,
Csak jóI uiggtlzz, eggoldalon legaen mt;idÉei síúru.
S^4o qar fukszik, hajlllsd össiá. a két kafikújtit,
Botra fulzua hasznúlhatod erős szoritdsát.

Más az eset, ha köteled rögzireni kell íára.
Dggik uégél előlről dobd ílűenkor ar dára,'
Hosszabb szúrút iobbróI-halróI tueld rú" a aalura.S szabad uégét dugd kereszlül balrót s tsínei tátra.

Ha,sz.ükséges, hogp nyo.Icqsa! kítartson az úgan:
4Ekor még egg csonrd' is kell a hossrabbik sáúron.Kis tJjoncom úga-e eléo mdra tDnen ennui ?
Ha ezl iól beggdkoroltúk, elmehőtiink enŰ.' ,t,

A szoríló n11olcasról szólt az elöbbi lecke.
Mcly könngen szúll ide-oda, akarcsak a'Ienke.
Ylqu.n.o ryI.!.!f száll, de Ősúszik előre mig hátra,
Mihelyt rdköIölled azt a músík |eszes szúűa.

Q:,i:ld. hurok ?. U j |ogql9m ? Dehogg, naggon régi,
ualogagos naolcus, cstlkhog!] nincs tarÜisa néki.Es ha ezl q tetmészelél el nem ueszed löIe,
Rúkötheted, hasznod uggan sohrse lesz bel6le,

I|Iór pedig. hq_ sdtrat qery4 és |eszítés aár rúja,
Yagg pedig a zdszlórúdqd tesied" biztonsúabá.
Csőűlá tarison s i, c:suriiátíin,-i^ti irát iÍŐieir, ,t ,Ha rú|ottlítsz köteledre uisizaielé kétsrer. ""

Á. ,,stit,,l,|rs:ítő rsomó'' ílu lett a te kincsed-
S hasznúilhatod u A-ötele,{"mtg melőszüI tinised.llert ahoggan rúhurkoltcid. a-sátoíra. rúd,ra-
Elltllg slmón le is oldod, ha készütéz új úira.

Hogy a ,,cstlszó hurok'| cstlszik, úga-e könnuen érted?
,, ÁIló hurok't piszoflt cstk Qz, ineiűt* helai óIt érted.
I{össed azt bár akúrmilgen csomóual is'készre,
Főrlolog: szilfudan áIljón s ne mozdulian |éŰ.

* uöIí DAlvf *
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Legeggszerűbb laldn mégis-ennek az a móilia,
Megtört köteled ha kölöd egu dupla csomóra.
Mondidk azt is _ nemoitózom,_ bdr nemlartomsokra :
luelt kettís csomót kösséI az dIIó hwokra,

lgges dupla? Reltős íuelt? Bánja azt a |ránga,
Cpak ne leggen a hurkodnak semminő moigdsá.
Pppen._az.ért igen _|onlos s leggen gondod, tdja,
Ar tuellnéI hurkod htlzzad a feszülő szdrra.

Yégg kezedbe két kötele ts ióI alggdrz a szómta,
A uégüket hurkold szépen eggszerü csomóra.
De szorosrq, a csomókat csak akkor fulzd őssqe,
Amlkor a md,sik kötél mfu belé uan kötue.

Ké_t kötelet jgg köqq össze -nappal úg!, mint éiiel,
S ha keV miiden píIlanatban iónnueŐ-Őzeaea siéiiőt.
Tudig, e/ mar rhinden halász és-ggakran csináÍla,A ,,halászesomt' a próbát mindeíűor kídltta.

De míl csináIion a cserkész, ha hosszt| a sDdraa?
S nincsen neki lelke ahhoz, hggg azt ketté bógÍa?
,, Röuidítő kötéstk hasznól s elkárüIi kdrát.
Mégis megkapta a kötéI kellő hossztlstlgót,'

!_q1o9.hajlfst csinúI rajta, hossza hogg' kíuánja,Xét távozó szabad uégét hurokra íőmúIíq.' 'A két hurkot ráborttja q hailósrő vissz]a.
Az össze|ogott köteget uelük leszorttja.

*
Dugó Jani,.jópaj_td_s9m ! Ma Tehozzáá szóllok,
Mikor dugót l1ell lekötni, Hozzúd, apellúIok.
E_izongaru- akátcsak én- lónak te'semldtod,
Ha palackod. tartalmdtól uíies lesz q Evák:od.'

Eogg is csináljuk akötést, hoga dugónk meodllioÁ
Szilúrd.an lez§inegelue oli a' -palaők száíőn ?'
4eza_i44 taldn mdis úgg, mini mikor első szóra,
Hwkoltuk a zsinegühket eggszerü csomóta.

De zsínegünft üvid végét mosl ne húzzuk átal-
Hanem hagaluk a hurokban d.omborqdó háttal'-
Ezt a hdtat íektessük íel a dugó ormdra.A hurkot pedig teggüi rá a plalack ngűdra.
Ezek után meghtlzhatod. zsineged szoloslct.
A két uégél a tetején kötheled csokorta.
&ér.ro+ uaggunk, áII a dugó btzlosan a helgén,
Pqlackod. rwm |og |röcskö{ni sem lassqn, sein áetgkén.

*

Qgokor, mdsli, cipőpertlí, elnge uigye kánaa !
H ogg lehetett, hogb inindeddis-nem-ionrloltőm rála ?
{_os! is .9pak úgg ueszem é§zbe a Ínegemtitését,'
Mert utóbb csoliorral zúrtuk a dugó kaUsat

Mi is hdt a |rdnga csokQr, uagg hút az a ftiósli?
Cip0dzsi negéuel eggütl mikép léhet látni?
Mett az írrís* ha megnézed-eggült veszí sorra,
C i pőzsinegedet - mondj a _- : ktis{ intnd.ig csokarrá.

A csokor is kettős csomó, semmí más níncs raita,
Még pedig azokból r]s csak az eggszerü laita.
Egub_"ll mégís mdsként auszük a kötósé sorjdt:
Dupldn |ogott szórral kötiük músadik csomóidt.

Dehogg mégís biztosítsad a csokot tartdslít,pórhuzamosan vezessed o.nnak mindkét szárát.
Ez a szabáIg egg|ormón áll cipőre, dugóra,
Yagg bd,rhoud. kössed, is a zsiieged csőkorra.

t
lJ_tgljdra_azt tdrgga,Ituk - emlékszel még rdla? -Milgen leggen a jó csokor kölése, |ormúfa?
JVos ! ia ezt a kötélcsokrol most-toutlbb lormúIod,
,,Mentőhurolt" Iesz belőIe, magad is meglátoa,

Yeggilk elő hát a köngael a !ó őrsi poLetól,
S nézzük megi mit mond a szabdlg a menlőhurokról,
,,A mentőcsomó közepe" - kurtdn végez aele :
Ugganaz, ,,mint a csokornak a mdsodik |ele''.

ArúI múr nem szól a nó.ta, hogg ennek két szdrnua,
§gkkal, naggobb, mínt.más cso/tor, dugókötő spúrgÖ.'
aaga/ is rdiössz ryajQ err9 - gondolja magában, -Hoggha próbdlkozol aele tdbori magdngban,

S.zerencse ryéc - l1og_g.mi.|ontos,.-, gzt 9lmondla szépen:A szárngakra hurkot teggéI mindkét kötéluégen.
Ez a hurok szembe jdrjo_n és úgy leggen r{sen,
Amint qzl már meglanultuk kurtítd kötésen.

!_ ió ?lneg.* cserkészpajtds ! - coak úgg snlgdlhtaen,
H_a akkor is megbecsüIöd, amíkor ő piúen.
Eppen ez,ért, mikor nem kell, tekergésd. |eI szepen
S könngüséggel bonthqtóra rögzltsed köaipen,

Tekeréshez dlludng ggandnt az q két uij szolgó.I,
Amelgik a tengerednek a két oldalán áIl.
Zsinegeddel addig íuelj ezek köz| előre,
Míg csupdn két arasz marad szabadon belőIe,

Ennek |elét csauaryassad uisszaíelé ráia,
A rendesen összc|ogott pihenő spúrgúia,
Mások |elét ezek |öIött htlzzad. út a résen,
Hogg |élcsokor gganánl jöjjön ki a túlsó részen.

Ezekután a ggűrüket told |el a tekercsen
S a aineged nyugof,.tan áIl, még csak meq sem selcen.
D_e ha ismét szükséged uan: mégrántod a- uégét,
Könngen ngíIik, segítségnek nerii lútod szük§égét,

A sorozatot lezdrom, bár i}azán |éIek,
Hogg még szdmos csomót ismer áok jó cserkészléIek.
Ng il" t1!on9 cse.r!észtestvér, ha csak-ezt bevógod,
Megngugtatlak ió előre, a próhút megáIlod.

D_. hpcc 1ylég,se _hqgyjalak ítt összeuonás néIktil,
Ide |iggelj kis bardtom l s tailsd meg ezt emlékül.
Záradékul jól leggezd meg, mert ez |óntos benne:
Minden csomó |őkelléke ez a három-Ienne.

Elfuször ls mindin csomó iót kölélnek dlllan,
Ggorsan leggen megköthető és ne kíabáIlon.
Nem a csomó, mert az hallgat és leg|eljebb tágul,
Hanem az, ki kötögeti, hol elől, hol'hdtul.

Másodszor, biztosan álljon s ió leggen a céInak,
Szílárdsdga olga4 leggen, akd,r az ácélnqk.
YégüI pedíg, ha mdr szolgált, haioljon a szóra,
S könngen bonthgsd, hogg hasznttlhasd majd úiabb csomóra.
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míln Báln §üde @i
Kedues |iútestuéreim, a mult szagban,

akotom mondaní tzben, acserkészeli ru-
házatot a Nógrád vdrmeggénél haggtam
abba. Most ldssuk, mi van |ölötte. A nad-
rógat a szti tartia. A szíi azért uan, hogg
a nadrdg le ne essen. Ha ualakinek leesik
a.nadnigja, azt mondjók róIa, hogg le-
menl a nad,r-ógíója, A nadrúgon a sztj
szdmúra két küIönbeitiralit |ül uan min-
denik aldal<ln. Milgen nagg küIönbség
llan a nadrág és az ember között. Még
nem halloltam, hogg a nadrág hallott
aolnu, pedig két_szer anngi |üle van, miil
u2, etnbernek, ,Am azí .hiszem, hoggha az
unber füIébe szíiat húznának, az ember
se hallúna. A |ülek azért uannak, hrlgg a
nadrúgszli le ne essen. Milyen érdekes
klnne, ha se saíi, se |ül nem lenne. Azt
hi.§iítn, hogT a]tkor a nadrág a le-
ulőben trutradtta, Á szíion balról az uan
rúiruu, furyy Iéu11 résen, EhbőI az ldlszik,
htll1g aa öu |ell,tllalója, akaronl mandani
IeltuláIú1l azlrl. .szerkeszlel{e tu duel, hogg
a ttailrúgtttt lená szaka-illrtut repetléseket
el lehessptt lakurai. Azólu a.z öu Ielcst1-
saotl. Ez óppcn ol.gan do|.og, mi.nt a ngak-
kerulő, I:Ilőszitr a aúllukon uísellék az em-
herek, azutún |elcstlszott a ngakukta.

.No, de lépjültk kí a nadrdgból és ha-
Iadiun.k [el|eló. A nadrág íölött az ümőg
taláIható, Az ümőg arróI neuezetes, hogg
seltki sem tudja, mikor piszkos és míkor
nem, IIa piszktls, a]ckor azt mondiák,
hag14 ltjlail<l ünúg, Az iimögön uannak
zrc|lekek, gombokok és egg-kél uii. Uii az
ümögnek az arésze, ahoua az ember karja
belrbuj. IIa az uila bujna bele, akkor
bizonngal ar iimög katiáróI beszélnénk.
A.m akkor nem lehelne elmondani szép,
költőiesen, hogg a kar az ümögnek az q,

része, ahoua uz ember beleknr. Ebből is
lútható, hogg milyen okos dolog a nyelu.

Az ümög zsebjei a ngakkendőtőI jobbra
és baIra |oglalnak helget. A ngatr:kendö
pedig a kél zseb közötí középen taláIható.
Ezt a helgzelet a |üle zsó|íabiciklitts cirk-
liusnak híuja, Eguesek szerin! úgg keII
trní. htlgg circulus uíííosns, de ennek
aaimí keués éríelme tlan.Az ümög zsebeín küIömböző dolgalc
uannak. Az egyik zseben két madzag Ie-
|eIé, a músikon hdrom kereszlben. Aki
ezt nem érli. az a Dzsubi szerint nem Ie-
het !ó csertéész. Én. azt hiszem, hogg a
Dzsubi sem ió cserkész.

Az eggik iimögzseb |öIé az aan irDq,
hogy Hungúria, a músik |öIé nincs trua.
Tehól m ümögzsebekrőI eI lehet mondani)
hogg hun g(lria, hun nem,

A. zsebnelc a haitókdia úgg van meg-
csitttiluu, hugg uan ben.ne egg kis aseb-
ti:le lik, Ezt a.ze.rt csincilták tlgg, hogg
slnki tte tegge oda a t:eruzditil.

Az ü.mőgnek a balík ttiján uaa a szdm,
N e irlse trlr |(lre. ke.dues Iiútesluéreim,
fl(nl uz titt szúm, hatrcm mindenkinek a
tnula sűiia, Riszúmílotlák, hogg a uóll
alul l po nlosutt háro m tti j n g ir a keII lennie,
mert ha nincs anngira, megsántul a Iu.

Az ümi\1 eggik ttijún igen érdekes
d,olgok oannak, Söprű, lengészuerö, ár,
upúIg, ggalu, maddr, skalp, bicíklikerék,
sől, olgan l's ucn, akinek maga a tüzes
ménkű uan a karián. Ezeket a ualamiket
küIönpróbúnak neuezik. Azért küIön,
merl szegéng Fe,ri bá csak küIön bírja,
egaszerre nem.

Az ümiillnek hun aan gallérja, hun
nincs, altól |ügg, hogg mi a pora.ncs.
Eggsnr azt mondjdk uan, eggszer azt

mondidk,hogg nincs. Csuk az az érdekeso
hogg ha akkor mondjdk, hogg nincs,
amikor l)an, az nem oQlan bai, mint ha
akkor mandjók, hogg van, amikff nines.
Mert ha ninc§ C§ agn, le lehet u(tgní, de
haaan és nincs, nemlehetcsak úgg muk
|uk luk uisszaragasztani, mert a kultúra
még nincs anngira elteriedoe.

Az ümög ngakún talólható kél gomb,
egy nyakkendö és sok piszk. A ngak-
kendőtől tügg, hogg az űmögnek uan-e
ngaka, aagg nincs, Ha uan ngaka, akkor
a nvakkendő a gallér alatt uan és lú.tható
a píszk, ha nincs nyaka, akkor a ngak-
kendő 'eltakarja a piszkt és trótlutó a
ngakkendő.

A ngakkendö sz{nétil uáltozík a c§er-
kész ncue.

Dan, h\gg a nap ne sÜssön aI ember
szemébe. Melg kftIönös dolag, hogg ha a
nap ftagaon süt, az ember leueszí a kalap-
iát és ígg a karima nem működik. Hq
nagy leszek, lel |ogom talúlni a kalap néI-
küli karimdt, amelget melegben ís písel-
hel a cserkész. Ha. a aillamos lreresztüI
megu d karimán, akkor a karíma múr
csak a multé és nem karima a neuet
hanem karilegnap. A karimq íölött taIúI-
ható a szíi. A szíj annd.l szebb, minéI
ranggosabb, Rendszerinl uiasakos ud-
szonbóI készül és pannQk boltok, ahol a
sreréng cserké.srek részére algcn kalap*
szí.jakat árulnak, amelgeket m(lr ron-
ggosnak csináInak.

Ea a uúszotuzíi megöregszik, bőrszíj
Iesz belőle. Akinek bőrszíia l)an, az máí
öreg és a Patki búék szerínt le kellene
bunkózni. Ilgenkor a szlion esatt is Dan,-
de azért még nem biztos, hogg csallan.
Az a küIönbség a po|on és a cscíí között,
hogg a po|on csattan, de a csall nem
pol|an. De a po|onl nem is a kalapiún
uiseli a cserkész, hanem a képén,

A lcalapnak a tetejét négg|előL le kelI
ngomní, hogg ne lehessen megismerni,
mill1en uolt tlj karúban

A kalap eggik oldaldn oan a szám.
Már megint neln a7 én szdm dm, tnncm
mindenkinek a saidtia. A kalapszúmnúl'
ar a szabÚIgos uiselet, hogg az eggíknek
iobbra kell d.ülníe, a másikrwk uiszont,
balra, Ha aalakinek három szdia uan,
a harmadik hun iobbra düI, hun balra.
A,kinek nlind a h(trom számia egllentsen
álI, az álcserkész, ha pedíg becsuklók,
akkor ülcserkész,

A m(tsik oldalon a szíi melleít ártla-
Iánahaiat uiselünk, Ha az árualárylhaj
UgdUab eglléues, al+kor a parancsnak úi
csulaknak hluia.

Az úioncoiat arról lehet megísmerni,
hogy akkora bokor uan a kalapiulc mel,
lett, hogg -a bátortalan szemlélő azl hiszi,
egész árÚaházal nglrt meg. Az árual,dng,
haj arróI neuezetes, hogg esőben olgan,
mint az ecset, napsütésben uiszonl úgg
porzik, mint az otszúgtlt-- A kalap |öIött .niics semmi. Hogg a
semmit hogyan kell ttiselni, azt még nem
tanultuk. Majd ha megtanultuk, e.l-
mondom.

Ilgen a cserkész eggen ruha, melget lla
az egész 6rs uisel, n.golcontuhdnak, _ha
pedig az egész csapat- uiseli, sokonruhá-
halc"nUnŰ. Ha oigan embér viseli, _aki
nem cserkész, úlruhának neaezzük, de a
nsdrúgat nem, mett azt ülruhának.

Egészen el|elejtettem a sapkút. A ,ap:
kát iobbról ballelé uiselní nem szabad,
csak'batróI iobbíelé és az elején ieluéng
uan. Akinelt igen nagg |eje uan, annok a
|eién nem sapka uan, hanem sap. En
nem is értem, hogy minek Pecézni a sap-
kát. Mtérl ne lehetne ki.cézní és sapnak
hluni.

De ilgen a ngelu, Nadrágnak neuezi a
nadrágot, pedig nem is r(tg. Ingnek ne-
aezi az inget, pedig nem ís ing. Ngalu
kendőnek neuezi a ngakken.dőt, pedig
ncrn is ken. Kalapnak neuezi a kalapot,
pedig nem ís lcp, á cipőről nembeszéIek,
meil" lehet, holjg cip, csak nem tudom,
hoau mit ielent."Űtor[ b,icrizo^ is, kedues íiútest-
uéreim, irlézpe I|í. B.,- a lúnglelkű köItő
szauaií.

,A kalapnak katimája, az ümögnek
ulla,"Le|ekszem, mert ióangdm a takarodól
tuiia' -_ z§Ofkfl *

{_

A nyakkendő először kék. Akí akkor
uiseli, az kíscserkész. Ké§őbb a ngakkendő
zöIrlre Iakul, ukkor a cserkész aiseli.
Amikor a takulús a szürkeségig megg,
n}tkor a uiselőjél rouarnak híuják. Yégül,
mikor a ngakkendő núr olgan píszlcos,
hogg nem ldtszik a szine, csak abatnasdg,
akknr az öregcserkész viseli,

Hogy a n.galikendő minéI jobban szo-
rtlson, ggűrüt huznak ró. A ggűrű lehet
bőrből, gubicsból, madzagbóI és |úbóI.
Mdr ldltam olyan rylakkendőt is, ame-
lgikre a be|őttes üueg ngakún leuő gumit
h{lzídk ró karikdnak, A Csuminak egy-
szer kék foll uolt a szeme alatt, mert a
íüggöng csontkarikdját akarta leuenni
ng ak ke ndő g y űr űnek és rds zakadl a lear ika
I irhangostul és rudastul.

A ngakkendő |ölött nincs semmi, mert
oü a cserkész |eje uan.

A |ej |ölöU uan a kalap. A |ei csak
azért aan, hogg a kalap le ne essen qz
ember nga}tdra. A kalapnak nagy széIe
oan, melg hun |öI, hun le. A kalapnak a
nagg srélét kqíimdnűk nevezik és azétt

A }lagyar Cserkészszövet§€ l{ivatalos Lapla. §lófizeté§l áía egy évr§ 2 peD$ó E0 tillér, amely egy§zerro küldcndó be, Bgy,eq ,i,zárn_ára 28 Ílllér.
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