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,rFavete linguis!..."
Az egyetemi templom szószékén, negyodszázad gárdája és mig a fehérvári og

óta őrhelyén, lehanyatlott a legnagyobb magyar püspök, indulással tisztelegve megyün}
a ,,magy€tl éjszaka éjjeli őre", a töretlon magyar hít fiu előtt ott ál1 a gyönyörü
és erő apostola. Gyengéd karok emelték és vitték fel pusa, aki ogy élot pihenést ,'

abba az egyszerü szobába, amely halottas szobájává lott után hetven éves korábai"
és elszorult szivü, remegő embergk aggódó beszéde, só- őrhelyén és a munka köz} &a,
haja, imája zsongott körülötte. Es a nagybeteg püspök .moredt szemmel és megbél _._

halkan, de ellenállhatatlan enorgiával szóllott rá a meg, kell fejoznem a boszédemet :
rémültekre: ,,Favete linguis!.. ." ,,Hallgassatok!. .." satok és nézzétek a Férfitl _.

,,Fauete linguis ! . . ." __, tud.i
Csend legyen, nagy csend ! [$-$ffi§ vele., 

^

tény magyar társadalom és |ffii:tjliiiliiíiii..i kelt az erdőn és i§merte an_

esztergomi szemináríum kis- lffi.'.iii.iiliiiii it_{ffi| rnint aZ orczág diadalmas

polna ajtaján és nre,
atabernákulunrelőttamoZ-l;..ffi|tataelóttisaztm.ondotta:

§zerette, haa 
"*'"ifii,J,'# l lril*lry;3.-*-u{;:ral"-\

áldozat közben hábor
Negyven évvel ezei.

séjét mondja és ő sohásem | | tag.ja; - .

duIatlantérde1ó,inrábaqé-lffi.....|nemesikkétségboanem.
lyedt..spirituálist'-halkanlffi:ru;.|zetfagyostelemiatt,mert

A Püspök a halál nagymi li"_t"}' I cserkés, ',',-. ,

suttogták egymásnak , !"á l 
:] 

-,'ul:tx|li",j:"jj*'3;;lhászka i.lnád,kozik !"
mélymogil1etődésseltérdel-t|acserkészotetemlitetteel'
tanrrljanak tóle. N
éven át tóle tanult hittel, oda- |ffii1'i§:__ffii$§.ii.*___t I szerette a teimészetet, tap_
adással imádkozni a keresz- lffi$,.€'..+'_i_lr_._tr_, 

*- -.- Í-*-.*---=---*i :ol! u t"rvaszi rtigynek, éne-

nagyon, nagyon megbecsülni |ffi&..qiiiit_iili I nak mindennagyon, nagyon *.*o"..J#§]'* =*-*- - :-_-- ---* r-- {-l ffi 1Tu.'","i?jl,i txT*;a csondet: a tormészet
jét, a_7.élet cs_endjét, a lélek lfu=§l,_€i ] mert banalitásn'ak hatna, hi-
cserrdjét,amelybenakogye-l§il.1$l...|szenmaőtmindenkiam&.
lem s az erö árad. nFavete l§lltl I gáénak &zi. Mondjuk azt,
linguis !" - Ne jajsas5xTf, l l h:g" J§.',outiíá1|-J3l.ir?ne panaszkodjatok l
logyen,nagycsendlAPüs-||idoal;ara,amindenko]rima.

P zetimádkozík" ágko_ffieWffi§ -- ----- 
ffil:liffit;l1ii,ii*iJ#:x,§;A szentimrés ifjusl

szorujának *u,urju;Iu^tí,,. 
lffiffi*----=- f-* 

- - :- 
i :l*,l";,1.3:f;i#nH-rr,i1irta fel: "A püspök I

pök.sir\eresztjoelőttanom-|lgy".csorkószifjuságoIótt

Agyászolónomzets.irásáballogyhusba,vérbo,tottókbo,
belekiáltamagyaTfiukér.|életbenemöItözött,mini
co§ §z&va, akik megismerték óbenne, senki a képzolotünk,
és megtanulták az orős élet lrohászka o1tokár püspök vágyunk _megalkotia szép
apostolának stilusát: nem cserkészideá,lt úgy nreg nom
sirni, nom gyászolni, nem tétlen fájdalombarr és fejet- közolitette, nrint Prohászka püspök. Nom ót vonjuk Ie
lenségben állni koll, hanont járni, járni a fórfiak utját, magunkhoz,. hanem mí szeretnénk hozzá emelkedni;
amelyet a Püspök taposott előttünk és minden ujabb nem azt mondjuk: cserkész volt, - hanem: szeretnénk
pillanatban magunk alá gyúrni az életet, hogy uralkod- olyanok lonni, mint ó volt és a cserkészfíainkból hozzá
junk foletto. hasonló kolosszus férfiakat nevelni. Szeretnók, ha ar

i
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Erós omberek kellonek, égbe nézvo földön járók ! cserkészotünk az erós Püspök utait jáIhatná . . . Sok

- voszi át a jojszót Töle a liliomos fiuk emolt fejü csiripolés, mollveregetés és nagy szavak holyett nagy



csentlbon tisztolgünk a sitja olótt és .aztán mogyünk
tovább-aPüspökutján.

Sokan sirnak, panaszkodnak a ledőlt kolosszus
mellett és azt mondják: Mi lesz velünk ? A cserkész
letörölto könnyoit, olmondta imáját ós áll tovább az

' elyén. Egy cserkésztestvér azt irta tognap l nEn
T agyok lesujtva, sót inkább olszánt tottvágyat- ,lgozni, clolgozni erőfogytig l Hordani az ioike-

cákat az óriási, tátongó mélységbo, amoly
,lt. Amit tőle kaptunk, azt igyekezzink

átültetni másokba .' Ennek van igaza. O o'r'S§
fénye rég kilobbant. a menn;;dórgés rég olmorajlott és
az éjszakában órákig yilágitanak a h,ázak, kazlak, mo-
lyek tóle kapták a tüzet. Es ez igy van nemcsak a
romboló tüzeknél, hanem az életet adó lángoknáI is.
Prohászka meghalt, de a lelko tüze világit és terjed
sok-sok évtizedig a magyal éjszakában. :

Tisztelgésre emelt kézzol állok a fehérvári püspök- i

sir olött,.. Faveío linguis! A púspök hazaért. A gárda.
járja az utját.

....,".ya várának romjai.

koresztot festottek
piros-fohér-zöld alapra.

A koreszt és a triko-
lor harmóniája elvitt o,da,
ahová az egyházi év is
közeledik: a Golgothára
ott a koreszt tövében film-
szerüon pereg lo a kál-
váriajárás rettonotes kép-
§oroz&ta: az itélotek nél-
kül, ostorozás,búnnélkül,
véros verojték, áldozatos
élet után, a?, ismételt
összeomlás a kereszt alatt,

A Golgothán

hogy halálra foszitik, hogy kigúnyolják folmagasztosult
tehotetlenségét, szivét megnyitják, kósirba temetik, sőt
még ott is őrzik. Bizonyságul annak, hogy uanuak
halottak, kik a síron tul is élnek.

Ahogy a keroszt tövében omborilog igyokezem meg-
érteni s átérozni az Ut gzenvedéseit, az a háromszinü
háttér eszembo hoz egy másik, ezeréves kálváriajárást.
Feltünik egy nép, melyet a történelem árja messzo icle-
genbe hajtott, árván Déleurópa magas, Keloteurópa lapos,
Nyngateurópa kopott vidéke közé, latin, germán, szláv
rétegek közé, katholikus,,protestáns, görögkeleti vallá-
sok közé: tehát három fOldrajzilag, fajilag, vallásilag
elütő világ közó. Itt, ahol olótte mindössze csak két nép
birt ogységes hazát teremteni, az is rokon..volt: a hun
félozeiéveJok, az ay at másfé|századossal. Ö foltlraj zilag
védve, gazdaságilag kiolégitve, léloktanilag egybeforrva,
ezerév patinájával indult a második évezrednek. Pedig
büne nélkül csak helyzoto miatt ostromolta bosenyó, kún,
tatár, török, némot. Verejtékezott Kún László mog Básta
szelrere alatt, törók iga, némot járom, osztrák, cseh,

Ebból az óriási tometóböl tompán, cle hallatszik a:
De profundis.

Bzen óriási temetó kapujában csendben gubbaszt
egy kereszt. Csitít és okit; Foltámadunk l Resurroxít
sicut dixit.

Mikor ? Tortia die : idővel.
Ő elcsendosedott, hogy mások örvend,hessonek,

építhossonok. Do azután, amikor semmit som sejtettek,
mélységekben rojtózó erőivel súlyt adott szavainak.

Lócsel templom és vórosháza,

Nekem ez elég. Kosorves életerrt váudorbotját oda-
tiizöm a keroszt tövébo. F'áradt fojemet nekitánrasztom
száraz fájának, szemem lehúnyorn, Hallgatom a csend
szavál. Azt, hogy a magyaT lázas miazmákkal van tele.
No togyo tönkro kimerült testét. A négy háborús esztendó
heorikus lendülete után neki pihenni kell. Ne adjon élet-
jelt nagáról, csondesen legyon; a nagy alkoto munka
korüli a zajos lármát. A tölgy az erd,ő nrélyén, a koráll
a tongor EOzopén, a gondolatok a tudós asztala mellett,
a magányban ternrolódnek.

Ebben a csondben formálja ki magát mintlenki
külön-külön ! Ne foledjo, hogy sír mélyén fekszik, hogy
nem azok a fejedelmi sirásók fogják onnan kienrelni,
kik boletaszították. Ne számítson másolrra ! Magának kell
tizkfumével kikaparnia magát ! Magának kell mognoz
dulnia úgy, mint a vakondok dombjának: azt béltilről
mozgatják, nem kiv.iilról.

Igaz! Ez nem boldog élet. De hol volt valaha bol-
dog élet? Az onrborek mindíg álmodoztak Paradicson-
ról, Eldorádóról, Bergengóciáról, Ábrahám kebeléról,
elyzeumi nrezókről, Wallhalláról, mert az emberi éiet so-
hasen volt majális, halom kemény munka, mely sebet
ütött izmokon és sziveken.

Tehát ha elcsendesedünk, ha sebeinket csendben
gylgyitgatjuk, ha tömörülünk, ha kocintásunk mértékle-
tes, ha o5ymással egyqrásért, Krisztussal királyért, ha-
záért kelünk és fekszünk: elmondhatjuk a prófétával a
koreszt alatt:

Hacsak az Ur new örzi az államokal, hiába
ligyd,znak azolc, akih örzih. Csaba Jenő dr,
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Vichnye fiirdő.

triáh, rác jóvátétot alatt Keresztrg feszitették történol-
'ririleg legértékosebb osztályát, nomzetfentartó elemét, a
középosztályt, amikor 28.000.ret.'B),listára; 43.000.r,et
idegenbe, 10,000-ret nyu§dijba küldtek, a többit félke
nyérre juttatták, amikor két§égbe vonták, hogy 'joga
ian az európai koncert dirigálásához, amikor katollai s
pénzügyi éllonőrzés, cinrén, kősirba temotték]
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Gy6rff} István dr.
Az V. osorkészkorület etnöke. Nyilvános, rendos Csak ideiglerresen

tanára a Kolozsvárról Szogedre menekült F'erenc Józsof és szavában nem
Szogoden: lis ez az ó élotében

tudomány egyetomnek.
Tudós a szó legszorosabb

értolmébon. O az egyetem
növényta,ni intézetérrok igaz_
gatója. Es ó onnek az in-
tézotnok Iogszorgalmasabb
munkása. A nagytudományu
férfiu, akinek cikkei az egész
világ tudományos növénytani
szakfolyóirataiban szivesen
látottak és megbocsültek -szakadatlanúI tanul. Az
ogyotom munkaidejében a
könyvoket és a laboratoriu-
mot bujja fáradhatatlanul,
ha pedig jön a nagy szünet
elmegy a Kárpátokba, az ő
kodves hegyei közé, do nom
pihenni, hanem egy háti-
zsákkal, növénygyüjtó szer-
számokkal - tovább tanulni.
Nem keresi a fényes hotole-
ket. Sokkal nagyoblr azigé-
nye. Az ő háza az lsten
fenséges templonta: a sza-
bad tormészot, Ott barangol
naphosszat, boszélgotve min-
den kis virággal, minden

. mohával, molyek noki mind
bensőségos jó barátai. S ha
jőn az o§t, logszivesebben
egy menedékházban húzódik
meg. Ennok ogyszerüsége
nem hivalkodik, nom akar
voT§enyle kolni az Isten al-
kotásával. A menedékházak,
a pásztorkunyhók szerény
alázatossága ugy illik a nagy tudományu, nrélységosen
szerény, alázatoslolkü tudóshoz.

Tu$ományánál talán csak magyar fanatizmusa na-
gyobb. O ma ís és örökké a kolozsaári egyetom tanára.

Ez a puritán, magyar lélok fogja ös§zo a nagy
déli kertiletot s bizonyára nom kis részo van onnek a
léleknek abban, hogy az Y. kerület ogyiko a Magyar
Csorkészszövotség logjobb munkamozejénok. (vk.)

van
frázi hanom megdönthetotlen, dia-

dallas hit, Tudja fajának
minden hibáját, do tudja
orényeit is és fépen ozért
hegyeket megmozgató erós
hittel bizik a magyar faj
jövondójében. Amikor az ó
magyal fajtájának a magyar
fajról boszél, gzaya c§upa
sulyos igazság,. bizodalmat,
reménységet teromtó eró.
Szavaiban ép ugy, mint cso-
lekedeteibon az ós magyar
onorgia kiapadhatatlansága
luzog. Olyan friss, élotvi-' dám, olyau tettrevágyó, olyan
ósmagyaros, mintha most
jOtt volna valahonnan Etol-
közból.

Ennek a magyar tudósnak
szíikségszorüon ide kellott
sodródnia a csorkószethez.
Hiszon itt látja az ő nagy á|-
rnai toljosülósénok szintorét.
szeretiis a oserkészotet. Hisz
ebben a mozgalomban, azért
tud érte áldozni mindont:
munkát, lolkosodést § anya-
giakat is. Oriási nagy el-
foglaltsága mellott is ott van
mindon vándorgyülésen. Ta-
tritja, lelkesiti, bOlcsességbon
mélyiti a kerület nagyszorü
tisztikarát". Az ó sajátos,
szittya magyar lolke mind
jobban mognyitatkozik az
egész kerülot élotébon, mun-
kájában.

Az V. c§erlré§zkerület.
Területe: Csanád, Csongrád, Békés, csonka Bács-

Botlrog mogyék és Kiskúnhalas.
'|örténelu., A csorkészmunka elsó kezdonrényezöje

korületünkbon az 1919. óvben .üitz Mátyás szegodi
piarista tanár volt. 1920 telen Övoges József és- dr.
Kerkay Józsof szervezik m€g a szegorli mozgalmat;
ozzo| ogyidóbon Makón, Vásárholyen, Csabán, Battonyán.
alakulnak csapatok. Logrégibb csapalaink - 82, s?,.

ZrÍnyi,92. sz. Csanád, 111. sz. Eró, II2. sz. Hunok,
].30. sz. Gollért - Ig2L olején igazoltattak. Ugyanab-
ban az évbon megalakult a kerület is, melynek elsó ü.
v. elnöke Kerkay József dr. volt, Ez és az L922. év a
szórványos törekvésok és a koroső kezdeményozés idó-
,szaka.

1923.ban a kerülot vozotóséi Csaba Jonó dr. vette
át; az olózö extenziv munka holyén azintonziv kerületi
tevékonység valósul Ineg, a kerület fenntartás nélkül
boloilloszkodik a szövotség szervezotébo, megkezdi egy-
ségositö iniilrödését. Bovozotjük a tiszti vándorgyülése-
ket a vidék városaiban, melyeknek célja a vezotés

problémáinak mogoldása s az összhang biztositása. Eze-
ket a gyüléseket azóta évenkint négyszer állandóan
megtartjuk. Az alaki ogysógosités eléréséro és a fiuk
enorgia-többletének csorkészszorú felhasználására 1924
ptinkösdjén Szegodon koriiloti napokat rondeztünk, me-
lyen 500 csorkész vonult ol Teloki Pál gr. t. b. fócsor-
kosz úr olótt. A programmban táborbomutatás, zászlószen-
tolés, versenyek, ünnepély és kiáIlitás szeropoltok. De-
cemberben Gyulán volt kerüloti sakkverseny és kiállitás.

].925-ben a korülot éléro Gyórffy István dr. elnök
és vitéz Máriaföldy Márton dr. ü. v. elnOk álltak. Ez a
kor a gazdaságí mogerósödés, a munka megszilárdulása
és a mozgalom fokozatos, terv§zorü kitágitásának idő-
szaka, A G. H Csaba Jonó dr. vezotésóvel kiépiti szor-
vozot6l, lorakatokat létosit, a Tormoló Szövotkózottol és
a Központtal hatalmas forgalmat bonyolít 1o.. Mogindul
a korülot havi lapja, a ,,Oserké§z" í§.

A vármogyoi F'ótitkárságok mogkozdik munkájukat,
Helyí Bizottságok jönnok létre. A torvbovett tisatképzést
a püspökloloi kerüloti tisztitábor váltotta valóra,i mely-
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nek 25 résztvevőjo volt, Megindul a vizicserkész munka
is; sok ifjúmunkás csapat alakul. Pünkösdkor Vitlovszky
Kálmán e. megbizott vozetésével Békéscsabán 800 cser-
kész gyült össze; megjolent a csapatösszevonáson Alb-
rocht kir. heroeg Ofonsége is. Az uszó-, vivó- és cser
készvorsen.yok, bemutatások, tábortiiz eróteljes erkölcsi
és anyagi megerósödést, kiváIó propagandát biztosi
tottak.

A osapatok nagy lelkesedéssel karolják fol a Cser
készház ügyét, megmozgatják a társadalmat, melynek
eredménye, hogy a korületek közüI az V. bocsátott leg-
nagyobb összeget a Szövetség rendelkezésére.

].926. tavaszi tiszti tábor a békésmegyei Gérlán,
Vidovszky Kálmán és Sztrilich PáI parancsnoksága alatt
28 as lótszámmal. A csapatok erejükot megíeszitvo ké.
szültek a N. N. T.-ra. Ezen 30 csapatunk vett részt,
majdnem 800 cserkésszel, tehát a vidéki kerületek
közül mi szoropeltünk legnagyobb létszámmal. Nagy,
cto jól képzett tömegeinkkol, cserkészszerü magatartá-
sunkkal elértük azl, hogy a Központ a Nagytábor egyik
vándorclijjával kerületünket tüntette ki. A versenyeken
a követkoző helyezéseket szerezlük: a hjke és az éjjeli
nyomkeresés elsó helye, órsi versenyoken 37, ktltelező
egyéni verserryeken 46 elsó csoportba helyezés, a nenl
köteloző versenyeken összesen 66, közte 17 elsó hely.
A tábor után idónket a N. N. T. értékeinek foldolgozá-
sára forditottulr. A cserkészmunka teljessé tételére csa,
pataink egymás után állitották fel kiscserkész és öreg
cserkész egységoiket. Létszái,rrunk í927 elején elérte 16
község 39 csapatában az i800 cserkészt és 100 tisztet.
Idóközben a keriilet sokszor iöltötte be a kezdeményező

Taikép az V. kerii]ctból. (Sze3lral,ni Gyula felvé:ele, Szeghaiom.)

fojlödés felé.

szerepút s javaslatainkat a §zövelség gyakrarr rrragáévá
tette. (Allásfoglalásunk a külsóségek ellon, az egység
elleni törekvésekkel szemben; kezdeményozés a Letonyoy
mozgalom, a Cserl<észház, tiszti tábor, s. tiszti próba,
szabáIyzatok stb. érdekében). A cserkószet ggyetemes
érdekeit szem elótt tartva, 1927 márciusában a ,,Csor-

Jellegzeies sáfféii táj (§zeghalnri Gxula felvétele).

kész" nregszünt, hog1, lrr,l;,et adjon a kerüleli évkönyv-
nok. Az idei március 20-án ujra megválasztott régi ve-
zetóség a régi fiatalos lelkesedéssel viszi a kerületet uj

(550-es1

Az őrsvezetó legfontosabb teendői a kiránduláson.

1. A gyüíekezé"hez a (egelsőnek iönní ! Azétt
őrsvezető hogy ne késsen. 7gyekezzék, mini legelső,
jó hangulatot teremteni.

2; Morcos arcot nem titnll, Ha ilyet lát nem pa-
rancsszóval lép közbe, hanem a szeretet és jókedv
ezeríáe fegyverével deriti vidámságra az arcokat.

3. Indulás előtt íelszetelés vizsgálatot tart. Nem-
c§ak a,súlyosabb hibákat igazitja m,eg, hanem a lelógó
szijjak, kiállő főzőkanqlak is eltüntetendők, mert:,,min-
den cserkész,hei, be takaros,"

, 4. A kOeOs íelszetelést helyesen és lga?ságosan
osatia eI.

5, MenetelésnéI a nmenetszaba7yok" betattásáta
ügyel. Ha valaki elmarad, arról neki tudni kell.

6, Pihenőnél kel(a ruházkodástól gondoskodík.
Megállásnál gallért. és kabátott fel, mert amikor fázunk,
akkor már késő.

7, Továbbindulásgál meggyőzőóni nem íeleitet
tünke valamlt a pihenőhelyenl

B. Evés eíOtlí és utánl imádságot nem elíelejteni!
9. Szemetet összegyüjteni! Elásni vagy elcso-

magolríi.---'''ÍÓ, 
htéknal ügyességben, !ókedvben és ön?etíen

ségben előtiátnL

,140



örökös lratonálr.
= Régi történet a XIX-ik századbúl. _

Irta MÓRICZ PÁL.

Emerik Biszerző szegény pásztorlegény volt. A
pusztáról fogták katonának. Kötözve vitték a várba. Kö-
iéllel fogták katonának a jámbor pásztorlegényt, A csá-
szárnak akkor is szüksége volt katonára, a pandurok
tehát ráesküdtek Búszerzóre, hogy a fOldterhe és a be-
tyárokkal'cimborál . . , Emerik a szegedi várban igy lett
katona. Pedig savanyu szátaz kenyér a császát kenyere,.
némelykor keserü is a - 

konyektOl.
Emerik Bűszerzőnek koromfekete volt a haja, ,ami-

kor a császár mundiriába ráztítk, Tizonnyolc esztendó
multával meglepte a dét a haját is. Hiaba nyirták kur-
!ára a göndör haját, megszürkült a nehéz élettől. Az is
lehét, hogy az idegen országutak pora verődött a bána-
tos Íejére? Akkor folyton a külső-országokat járták a
katonák. A franciákkal viaskodott Ferenc császár. Ka'
tonái sok bakkancsot elszaggattak az idegenben. Tobb-
ször nem csupán a bakkancs szakadt, a fehér frakkon is
átütött a feketepiros vérfolt.

-- Hej, te beste Tar Miska, no, mi van veled?! --
Hiaban, ripakodott rájok a mérges kaplar.

- Szegény anyáml, - 
Másik kenyeres pajtás meg

a ínátkája édes nevét sóhajtotta.
Imitt-amott az erdőszélen, folyók mentén, selymes

réten, kör,es ,uton, hegyek kozOtt, sáncok aljában, isme-
retlen városok kapuja elOtt fOldrebukott, elmaradozott
sok kenyeres pajtás . . . Az idegen országok kövén nem
csupán_a bakkancs szakadt szét,

' Emerik Búszerzőt a harci nyomoruságok nem töfiék
meg. Sántán tovább ma§irozott a hadak utján. Cipelte a
vaskos puskát. Panganétos volt az a hosszu puska. Cse-
bernagy csákóján rézba\ volt a ketfejü sasmadár
Olykor az ágyuk koáebodtiltek. Halálkas2a íényesen
villogott a lovasság kardja, Ropoqtak a puskák, A szu-
rony helyéről véres cafatok lógtak , . . Emerik Búszerző
bizony csodát mondhatott, anrikor évek multán hazaÍ.eIé
fordultak és épkézláb lepte at a drága Magyarország
határát.

O, a levegő is más itthon . . . A falvakból édes ma-
gyarszóval köszöntgettek a rongyos maqyar katonáknak.
A réteken at falkástól hűztak a vadmadarak a Tisza ős-
mocsáráhöz , Búszerzőnk szivét, lelkét megrebbentették a
krúgató madarak. Kisértő kepek támadtak előtte a pusz-
tából . . . A karámoknál pásztortiz í]üstje ezüstösen fel-
hazatt. Kolompját vadbúsan tázogatta a vezérbika . .

Szilai ménesek iombolva rugták a gyepet . . . Ó, Emerik
Bűszerző is ezen a pusz!án született . , . Talán éppert
egy karám tövében, jőszagu szénaágyon ölelte melléhez
éáesanyjal a hervadi urcJ kis puruúa.."ony . . . És a
puszta titokzatos halottjai a holdsugariból szemfedőt
szövögetnek a nyugvó ptlsz!,ára. Éiszaka azéft olyan
megkapó bús a holdvilágtól beragyogott puszta. A ttl-
csök nótázgatása mellett fehér halott leányok szövögetik
ott a szemfedOt . A virágok összehajtják himporos
fejüket. Mézes csOkiaikbOl ujabb virágok támadnak . . .

A rég látott pusztát járván, Bűszerző Emeriknek meg-
clobbant a szive. Vérlangok lobbantak kigyuladt testé-
ben . Legszivesebben a ,,vitéz kapitány űt" laba ela
dobta volna a több bécsi font nehéz puskát . . , A suhogíl
pusztai szél most Emeriket ölelgette, A magános nyárÍ.a
rezgő,levele most neki beszélt. . . A puszta hivogatta -Emeriket. A régi emlékek csalogatták. Vagyódó lelke-
ben délibábkepek selymes átadata támadt., Lehajtott fő,
vel meg-ílggbotlott. Az öreg Morqó káplár nem nézhette
szó nélkül tovább. Oldalba döíte Emeriket,

- 
Mit bámulja kend ezt a földet?

- kz én szülőföld?íí ez-

- Lelegelték már ezt kend elől a barmok! 
- 

Móká-
zott durván az őteg kicserzett katona. Emerik Búszerző-
nek összeszorult a szive. Földimádó mámorából riadtan
felocsudott. Ismét étezní kezdte, hogy ől örökös katona.
Arvább annál a rabnál, akiről a nőta azí mondja:

Egg itce viz, egg font kengér a Bandi számáta,
Harminchárom fontos uasat uernek a tábáta , . .

Emerik Biszerző legalább úgy érezte, hogy a csá-
szár puskája is felszámitható harminchárom fontos vas-
nak . . . Osszeharapta fogát. A masirozó katonákra rá-
fekiidt az utszélí porfelho. Emerik Bűszeruő sem ügyelt
tovább a rezgő nyárfalevelek Susogására.

-_ Dobosok! 
- A kapitány a lOhátról megcsóválta

kardját. A tompaíejü pálcáktól kinjában élesen repede,
zett, panaszokon dübörgött a buta dobbőr, A fáradt ka-
tonák a dobszóra felcsapták fejöket.

- Ott van, mi, Szöged!
A szeged,i vát bástyájában kvártélyozták el a mesz-

5zirő1 jőtt,,,kompániát". Bizonyosnak látszott, hogy éve-
kig nem mozdulnak el a, szegedi várból. Nem is moz-
dultak . . . A regrutákat tanitgatták - 

lépegebni. Az
átalvető-szijjat is mindennap fényesre viaszkolták. Ra-
gyogott az ólompityke. Kitünően óvták a panganétos
ptrskát., A vártára fel.felsétáltak. Dobszóval ebredtek.
Dobszóval fektidtek. Olyik alkalommal azontan mintha
csak ólompálcával pergették volna azt a dobot Nehez
ütemekben, szaggatottan,.lassu szóval. pergett ilyenkor
a dob. Ahányat perdtilt, annyit kellett előrelépni ahetta-
kötött karu, meztelen hátu katonának. két sort állottak a
katonák. Mindegyiknek pálca volt'a kezében. A hányat
perdtilt a dob, a vesszőfutásra itélt katona hátán annyi
kegyetlen pálcaütés csattant. Es ,,bagőztak" ezek a zof-
don, vén katonák. Keqyetlenül elíasult emberek voltak
a császár örökös katonái. Az édes sztilofoldtol örökre
elszakadtak. Kemény szalmazsák volt az ágyuk, a pár-
nájok. O, milyen lassan virradl a dermesztő hideg téli
éjszakal Kettó-kettő feküdt egy szalmazsákon. Kérges
testükkel melengették e§ymást. Nyomoruságukr,ól csak
sugdosva beszéltek.

Emerik Búszerz;ő ott a szegedi várban az egyik nap
huszárosan kiÍ.aggyuzta bajaszát. A sárgafekete napra-
forgóvirágszinü zsinór megfeszült a bokában szi.ik ké]<

nadrágján. Feher frakklan nem volt folt. Feherlett rnint
a liliomvirág. Feher krétával krétázták a császár boly-
lros fehér kabátját. Az ónos pitykék í,ényén nem fo.tlott
a lehellet. Biszerző bakkancsa talpáról egyetlen s:e.<;

nem hiányzott. A kapitány padolt szobája belerendült,
amikor Emerik Búszeruő összecsapta a bakkancsa saf-
kát . . . Yttez Ugróczy kapitány ur Emerik Búszerzőn
valójában nem talált semmi kivetni valót. Mivelhqgy
nem',,rendes raporton" történt ez a dolog, vitéz Ugrőczy
kapitány ur a siokottnál szelidebben tudakolta:

- No, mid feslett íiam?

- VitezlO kapitány uramnak jelentem aláss;,n, anri
a bajt illeti, bajom az nincsen semmi nékem,'- 

Het' mi a szösz van véled? - 
A kapitány íel-

rántotta a szemöldökét. A bakkancstalpalást, bakkancs-
fejelést csakugyan rendes kihallgatáson szokták keini.

- 
Asszony-sorban jöttem én most vitéz kapítány

uramhoz.



- 
Hogy értsem ezt, vitéz?

- Házasodni szeretnék, kapitány uram!

- 
Bátor legény kend, Emerik fiam!

- 
Magamfajta árvalélek.

- Lány, vagy menyecske?

- 
Özvegy nő . . . Rég' megszokta a kaszárnyát . . .

Orökös katona vo|t az ura . . Taljánországban maraclt
oda. . .

- 
l{a igy á11!,,. Iielyben hagyo:e a kend váIasz-

- Ilózasodni szeretnék, kapitány uram,

tását .. . Fogja kend! . . . Itt egy lázsiás tallér, majd jó
lesz a lakodalomra!

Emerik Búszerzőnek kövér könyü buggyant ki a
szeméból. A szó torkába fulladt. Csákola ,,simléderéhez"
csapta jobb tenyerét. Csattant a ,,hátraarcnál" a bak,
kancs, mikor kifordult az ajtőn, a kapitány részvéttel
nézett utána. l

Emerik B:úszev'ő házassága miatt különösebb vál-
tozás nem történt a szakasz bástyaszobájában. Akkoriban
nem volt ritkaság, hogy igy megfeleségesedtek a rende-
sebb viselkedésü örökös katonák. Magukfajta ágtő| sza-
kadt árva nő került a kaszárnyák talekan. Az ilyen dol-
gos női kéz a gyengécske ,,lénung" mellé többféle jöve-
delmet tallózgatott össze . Azóta Emeriknek is sü-
rübben fordult a kérges rézgaras pálinkára, borocskára.
A kaszárnyában százÍéleképpen hasznoskodott az ilyen
bakafeleség, Mosott a katonákra. Mosott és vasalt a
tiszturakra. Foltozgatott. Vacsorát Íőzőqetett. A mars-
ibungoknál harapnivalóval, friss vizzel koíalkodott, A
szikár Emerik Bűszevő vitéz határozottan nekigömbO-
lyodött az asszony íőztén, Gefrájter ur Majoros, a kom-
pánia legvénebb katonája többBkszer ószintén kinyilváni-
totta:, . H"i, te Emerik! Megbecsüld ezt az asszonyt!
Aranynál, oyémántnál többet érő az ilyen asszony!

- Órvezető uram, nincsen is olyan darab arany,

amékért odaadnám az én,asszonyomat! - 
Emerik Bú-

;;;á ilyen büszkén megfelelt a kifent bajuszu hatalmas

öreq őűezetőnek. A halvány asszonyka kiég_ett szemé,

lOi"it*"tor hálás örömtüzók raggyantak, Dolgos kis
kezevől felvidámultan hátba-hátba vágta a nagy csontos

katona embert.-----: 
Kedves qazdam|, Am, én sem hagynám el ma-

gát semmi kincsért .
Multak az iőők. Kegyetlen hideg tél következett, A

Tis"á"Oj zimankós fergáiegek nyargalásztak _ 
végig a2

öreq szeqedi vár zugoliainl Betört á fagyos fergeteg á

;;á".;i";. bástyaszo"bákbu is. Siró hangon a didergő ka-

ionak Íagycsipátt fulebe dudalta borzongatós rrótáit,
Mint a iéqverem, hideg volt a kaszárnya szoba, Emertk
B,isze.z3rr"ek a halavány, vékonyka felesége egyszerre

;;k il*s 
'ett. 

Hiába ráktak rá a sok pokrócot, hol fá-
;;d; h;i;'g"tt, végül is meghalt a szegény kis baka-fele-
;;;: il"r"ik Bís;erző sirvá subickoltá ki a bakkancsát,
Á"tOUri ,rén bukanuk is hosszura nyult az aíca, Bár zsu-

.".i"eo leqény volt a kaplar ur Morgó, mégis valóságos

ii*rgvióbt át .,asárolt á ki, hulott íejéhez, A pajtások

i" 
"tOiiot".aszták 

a katonaládából, a nyakbaakasztott
oén 

""-rurrkókból 
szátaz garasaikat. Koporsóról, szem-

Eedőről közös akarattal gondoskodtak, A csatamezőn
iár csriíot iztek száz halalból, bár szl|aján tréfálkozva
:lvilkolták embertársukat, most lábujjhegyen jártak a hi-
i6 Úá.ir., zobaban. ElcsendesedteÉ. Magukbá. szállot-
,,uÉ u, Eáerik Bíszetző feleségének gyalulatlan koporsó,
iá"ar. a Felsővárosi minoritá barátok meg - "Isten
ir""áÚ""" - 

eltemették a dolgos, húséges kicsike halott
;.r";"yt. Hogy azonban az}rva Emerik Búszerzővel
mi lett, én bizonyosan nem tudom.

Akkoriban sürün következíek a nagy háboruk, Ama
bizonvos hadverő francia császár: Nagy Napoleon osto-
iozta'u népeket, BombOltek a2 ágyuk. N,yihogtak ? "u*
paripak. Úérb"r, fürdOtt a huszá'rok villogó kardla, A
ilakásag panganétos puskái sem,hiába ropogtak, Emerik
BúszerZd szuionyt srőg."r. rohan t előre. Pu skapor f üstbe
süppe<it az iszonyu tájék,

- 
Drága , szép magyar hazám| _ még felsóhajtott, '

Emerik Bűsierzőt él.rye]ie az örvénylő csatatömeg, Ide-
oen földben porladnak a becsületes magyar katona,
isontok. Senki nem siratja az örökös katonákat, Csupán
a hold ragaszkodik jelteien sirhalmaikhoz. Kint az ide,
qen orszáóokban ezústös sugártakarával takarja végig a
itippedt hántokat. A tücsök-cirpelómuzsikáiánál .a régi,
regí fele;tett halott magyat katonák ]<iülnek a dombra
és"álmodoznak a gátak- közé, rabságba szoritott Tísza
folyóról. |ó, hogy á tticsok nem.tudja elbeszélni nekik,
miszerint'mfu ai ősi szent Tiszánk sem egészen a miénk,

I42

öreg szoba, rápolti Nagy Jenó felvétele.
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Márton Lajos müvészi jubileuma.
De hiszen

az csak tormésze-
tos, hogy ,Már-
tonka" sohasem
foledkezik mog a,

jó ízlésről. Hi-
szen cserkész.

Résztvott már a
történelmi nove-
zetességüvé váló
Vágon vafó tuta-
jozásban, több

cserkésztáborban.
Elénk részt vett
a magyar csorké-
szot olsó szorvo-
zésében s ott volt
Dániában, ahol
pompás rajzaival

étezzik, hogy a
,,kis Márton" a mienk is. Hiszen művészetét mi is
állandóan élvezzid.k, sót érezzük, hogy a, magyar csor-
készmozgalom népszeriiségét, közkedveltségét neki is
köszönhetjük. Mert Márton'Lajos az ó csodálatosan szép,
bájos csorkészképoivel, az ó mosolygást és szetetotot
toremtó gyermokrajzaival állandóan hóditja a hívoket a
magyar csorkészot szánrára. Áki. az ő njzain és képein
kerosztül |átja a mi nozgalmunkat, abban cs:k szore-
tet teremhet, az csak
kellemes, derült érzés-
sel gondolhat a cser-
készekre;

Es ozzol már'mog
is mondottuk a Márton

csak öregbitotto a magyarok
sága az itt folytatott komrlly

zr-//?za

sikerét (gyönyörú bizony-
munká,|ának,,Jamboree"

t924. a'. pompás rajz-
gyüjtoményo).

Nom volna teljos
a róla való rnogemlé-
kozésünk, ha nom kö-
zölnénk egy-két fonto-
sabb ,esoményt életé-
ból: Székelyudvarhe-
lyen szülotott 1891 berr.
Iskoláii Budapesten

végezte. Elsó mesterei
voltak a , rajztanitás-
ban Ke.nde István, és
Klss Odöt' tanárok,

Lajos müvészetének
legfőbb jellemvonását
0 a logtehotségosebb /
magyar gyermokraj- llt

zoló. senki nálánál
jobban'*eg oorn tud;:á ,-;,;r!,!
látni azt, hogy mi.a Husvéti kaland oharcszerú" lrözben.

szép, mi a bájos, a mo-
sotyí es derűt iatasztő egy _gyermok külsejében, Es
nints ogy mrlvészünk senr,-áki-olyan könnyedén, olyan
ogyszorÍ"en és mógis olyan ragyogóan tudná visszaadni
a"§yermeklólek mintten 

- 
naivitá§át, ártatlanságát, tis_zta-

sa§át es fonségét, mint ó. Lz ő_gyermekképoi valami
ktTOnOs melogségát árasztanak. Láiásakor a csorkész-
táborok mindÖn 

-szépségo, a pompázó 
^ 
tormészot illata,

a tavasz mtlsolygó napsirgara ragyog *r;l'U"nOSH;;

mig az elsó míívészi instrukciól<at Hegedüs Lászlótól
és Kowá,rolni Katz Entlrétól nyerte. Már 16 éves korá-
ban rajzolt a ,,Zász|ónko-ba. Lz iparmiívészeti főiskola
elvégzése után nagy sikoroi voltak Bldaposten, Konrá.
romban, Tátraszéplakon, Szé-
kosfohérváron, ahol mindo-
nütt rondozett kiáIlitásokat.

Nagy örömnrel, ószinte
szerotottel hajtjuk meg

zászlónkat a jubitáló Márton
Lajos elótt abbal & re
ményben, hogy még nagyon
sokáig a miénknek tarthat-
juk ót, mint a legkiválóbb
magyar cserkész rajzoló-
múvészt.

'É, lVlondanunk som kell,
hogy Márton Lajos művészi
jubileumára mindon oserkész
készül. Bizonyosan sokan
fogják felkorosni leveleik-
kel azok közül, akiknek
sok boldog polcot, dorús
órát szoreztek nagysiorü

tohotség tetto Már-
ton Lajost ogyik
legkiválóbb ifjúsági
illusztrátorrá. Képei
sok kitünő könyvün-
kei díszitik, így Tóth
Tihamér világhirri
könyvsorozatát is.
Ez avatta ót olyan
miivészó, akinek

munkájáért verso-
nyoznek az ifjúsági
lapok.

Márton Lajos
múvészotébon nom-

Mártonka aho1 tual - olt tajzol. csak kOmOlYSág éS
báj van, hanom igen

sok jóízrl humor. Ki ne ismerné pompás karikaturáit?
Lapunk mai számába rajzo|t képei - amelyok éloté-
noli ogyos korszakait karikirozzák - pompás bizony-
sága nagyszerii humorának. Es az ő rujzaiban a humor
is mindig szolid, kedvos sohasom bántó. Mennyi ked-
yes§ég yan az ö tréfás csorkészlapjaiban l

képei. Ha podig a ,Zászlónk" úgy rendozi ünnepét,
hog;, azon vendégok is lehetnek jelon, akkor nagy ter-
met kell orre a célra kérni, ntett a csorkészek körében
igen nagy a Mártonka tisztelóinek száma.

(Márton Lajos az itt közölt képeit lapunk hrrsvéti
számára rajzolta.) : ,

Mártonka, bőségesen teríhel,

Mártonlrábó1 cserkészfe§tó lett,
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Mezeí Dönci édesapja.
Élleli inspekciós tiszt voltam a Nemzeti Nagytábor

parancsnokságán.
A tábortüzek völgyCből szétfolytak a hosszúra nyuló

csapatok a világ négy tája felé, lámpák imbolyogtak a
íekete éjszakában. A fehérvári hadiárvák zenekara lele-
szórta a í.fuadt csendet vidám ütemekkel, táncos futa-
mokkal.

Lassankint elcsendesült a tábor.
Az éjjeli órök megkezdik zajtalan sétájukat
Minden feny kialudtl a sátorok behunyták apró

lámpa-szemüket, a konyhák paíazsa meleg hamuba te-
metkezett.

Csak a tábor fénykeresztje világitott a látóhatár
peremén.

Meggyujtom a hosszunyakú acetilénlámpát, kinyi-
tom a tábor naplOiat, hogy megfigyeléseimet bevezessem.

A lobogó lángot száz és száz éjjeli lepke kerülgeti
esztelen gyorsasággal.

Az alvő tábor kedves hangulata elönti a lelkemet.
Hétezer sziv dobog körülöttem: héíezet álom,bíétezer re-
mény, hétezer meleg szeretet, jóakarat, áldozatkészség.

Ilyenkor éjjel mind a hétezer lélek otthon jfu az
édes családi íészekben.

Egyszerre megszólal a teleíon.
Az éles hang kiméletlen csörgéssel tépi meg a

csendet.
-_ HalO! Parancsnoki sátor? . . . Igen? . Itt a

tábori rendőrőrjárat vezetője, Kollár.

- 
Parancsolj!

- Tisztelettel jelentem, a harmadik kerületben el-
fogtunk egy embert.

- 
Mifele embert?

- Arcképes igazolványa Mezei Miklós névre szól.
Vidékről jőtt, azt mondja, tolcsvai.

- 
Vezessétek ide!

Negyedóra mulva ket tabori rendőr kiséretében be-
lépett a sátorba Mezei Miklós.

Középtermetü, negyvenéves uriember volt, tiszt-
viselőféle. Szelid arcából két szomoru meleg szem kap-
csolódott be kiváncsi tekintetembe.

- Kicsoda ön s hogy került ide éjnek idején. Az
utolsó hajó 11-kor elment. Ha lemaradt a halóról, jelent-
keznie kellett volna a táborparancsnokságnál.

Mezei Miklós ,,viayázz"-állásban várt néhány pilla-
natig, aztán megszólalt:

- Tisztelettel jelentem, a Dönci fiam helyett va-
gyok itt. Tulajdonképen neki kellene itt lennie,

- Ezt nem értem. Sziveskedjék világosan beszélni.
Hol van az ön Dönci fia?

- 
Meghalt. Tolcsváron fekszik a temetőben. Szive

fOlOtt a cserészliliom, derekán a szolgálati őv s fejénél
a koporsóban a cserkészkalap.

Mezei Miklós mefev tisztelettel állt elóttem. A
lámpa lobogó fénye élesen körvonalazta alakiat, melynek
a háttere az éjszaka sötétsége volt. Arcán sürün hullottak
alá a könnycseppek.

Kerdo tekintettel néztem a rendőrökre. Az egyik
igy szólt:

- Nektink is ilyesíélét mondott. Megvallom, min-
ket kellemetlenül érintett ez a zavaros viselkedés.

Mezei Miklos rám emelte'szomorú szeméti

- 
Azt hiszik, hogy őrült vagyok? Hiszen igaz, a

faldalom gyakran rokon az őrültséggel. Nem tudja, mit
cselekszik.

Intettem a tábori rendőröknek:

- Elmehettek!

- Egyedül maradtunk. Felkeltem s karon fogtam
a szokatlan éjszakai vendéget:

- 
Ülltink ki a padra. Nagyon szép az éjszaka.

Letilttink a sátor mellé a szolgálatosok padlara.
Mezei uram, most mondja el, mi hozta önt ide?

Annyit megértettem a szavaiból, hogy volt egy cserkész-
fla, aki meghalt.

Illezei Miklós sóhajtott:

- De még milyen cserkész vo|t az én Döncikém!
Arany szive volt annak a tizenkétéves csöppségnek.
Talpig cserkész volt az uram!

Mikor megkapta a liliomot, elCm allt s csillogó sze,
méberr boldog örömmel igy szólt:

,,Apuskám, aki ezt a liliomot hordja, az lovag. IVlajd
meglátod, mennyire más íiu leszek én ezéntul|

- 
Pedlg, higyje el uram, csupa kedvesség volt az-

előtt is az a gyerck Hanem akkor csakugyan megvál-
tozott. A cserkésztörvény minden pontját átélte s átala-
kitotta az egész családot. Ön jól tudja, hogy a cserkész-
törvényekkel át lehet formálni a világot, ha azok szerint
élünk és cselekszünk.

De nem azétt vagyok itt, hogy én magyatázzam
önnek a cserkészetet.

Mikor a kisfiam teljes cserkészdiszbe öltözöt_t s elém
allt, onkentelentil folkiaitottu-, A jó Isten kis kátonája!

Meft az volt! Önkentes katona, aki rajongott a
cserkészélet minden mozzanatáétt.

- El tudom gondolni! Azt is elhiszem, hogy a ha-
láia mélyen megrenditette önt, Mikor halt meg?

- 
Enged;e meg, hogy elmondjam az ese!e!.

Mar tc;bb, mint féléve kesztilt a csapat a Nagy-
táborba. A íiam egyik gyülésükről lelkendezve szaladt
haza. J

,,Apuskám, engedd meg, hogy én is elmehessek! Az
lesz a mi nagy-gyakorlatunk, Meglásd, mint férfi iövök
haza, A parancsnok űr azt mondta, hogy hadiáratra me-
gyünk a lomha társadalom, a nemtörődömség s a lossz- !

akarat ellen, S le fogjuk győzni a lélektelen és szivtelen
világot."

Természetesen beleegyeztem, hogy elmenjen ő is a
többivel.

Onnét kezdve se vége, se hossza nem volt a készülő-
désnek. Minden szabad idejüket tanulásra, gyakorlato-
zásra, kirándulásra szentelték,

,,Csak nem mehetünk oda készületlenül, ahol az ot-
szág cserkészeinek a szine-java méri össze az ercjét|" *
szokta mondogatni a kisfiam.

Napról-napra erősebb, edzettebb lett a gyerek, nem-
csak testben, hanem szivben és lélekben is. sokszor en-
gem is megdöbbentett az a határozottság, önérzet s ko-
molyság, amely minden szavában s cselekedetében meg-
nyilatkozott.

De rátérek.a szomorú esetre.
Március 15-én kirandtrlt a csapat a Háromhuta fö_

lott huzOdó hegyek közé.
Vigan folyt a járék, a megközelités, morse_jeladás,

akadályverseny, térképezés egész napon át,
Az én Dönci fiam elemében volt. Minden verseny,

ben részt akart venni s mintha vesztét étezíe volna,-a
vakmerőségig Íeszitette a bátorságot.

Ami most következik, azt a halálos ágyán mondta
el nekem.

A.pararrcsnok ur kiküldte őt s még két Érsát Há-
romhuta felé a következő pqranccsall Húsz percig men-
jetek északnyugati irányba, figyelletek meg a rajzoljá.
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rok Ie az utat s a megfigyeli jelek alapján pontosan
ugyanazon az uton jőijetek vissza.

Repas }ancsi (az egyik bajtárs) jegyezte a mes-
Írgyelt ismertetó jeleket, Dönci s a harmadik cserkész.
Jenei Laci, az ftánytíi segitségévei valóságos uttörő mun-
kát vé.geztek a sürü erdőben.

Negyedórai nehéz törtetés után' jajgatást hallottak"
Dönci íolfigyelt.
.- Fluk, hátha valaki bajban van? Gyertek utánami
Repas f ancsi ellenkezett:
_- Mi lesz a paranccsal, amelyet teljesitenünk kell?

- A parancsnok urnak meg íogjuk magyarázní a
dol.qot, 

- Felelt Dönci. 
- 

Halljátok? Valaki segitségért
kialt.

A három íiú a hang irányába futott.
Néhány perc mulva tisztában voliak a helyzettel,

A hegyoldalba vágott kőbánya meredek falának egyik
kiugró sziklatömbjél tiz-tizenkét éves gyerek íeküdt.
Feje lelógott a mélységbe s a homloka vérzett.

A mélység szélén eoy szegény asszony ;'ajveszékeit.

- Ezek rőzsét szedtek s a fiu lezuhant. Tán még
éi, csak eszméletét vesztette, - szólt fenei Laci.

Az asszonyhoz siettek. Az pedig reszketve hajolt
a szakadék íelé, a kezét !ördelte, majd a cserkészekhez
íordult:

- Segitsenek,'az Isten áldja meg! Segitsenek!
Az én Dönci fiam kiboqozta a tőzsecsomók kötelét,

leoldotta derekárói a lasszót:

- Hurokülést csinálok, s ti le fogtok engem eresz-
teni.

Repas fancsi elsápadtl
-- Hatha lezuhansz te is?

- A cserkész, ahol tud, segiti 
- VoIt a határazatt

íelelet.
A kotel végét a legkOzelebbi íához kOtOtte, beleüll

a hurokba s a mélység szélén lefeküdt.

- Most lassan csusztassatok leíelel
A két fiu nekiíeszitette a labat a kiálló köveknek

s óvatosan engedték Ie a drága terhet, az én liős kis-
fiamat.

Az anya térdreborult s hangosan imádkozott.
Dönci elérte az alelt fiut, átölelte úgy, amint á cser-

kész-órákon elméletben tanulta s folkialtott a másik ket-
tőnekl

' _-.Most húzzatok De óvatosan!
Izgalmas pillanatok következtek.
Mikor a szikiafal fölső peremén megjelent a Dönci

alakja, az asszoí7y elsikoltotta magát:
-- Fiam! Edes kis íiam!
Dönci a mélység szélén előre tolta az ájult gyerme-

ket, az asszony megragadta mindkét katját s kirántotta
a halál torkából,

S ekkor szörnyü doloq történt. Az én kisfiam, az
én hős cserkészem hátracsúszott, nagyot rántott a kOte-
len s a kettős teher alatt arnúgy is meglazult kotel el-
szakadt,

S Dönci a mélységbe zuhant.
. . . Mikor Mezei lVliklós ideért az elbeszélésben,

a visszaemlékezés foltepte szivének behegedt sbeit.
Könyei megeredtek s csak jó idő mulva tudta folytatni.

Osszetört tagokkal szedték föI a kőbánya fenekén.
i?afektettek a cserkész-szerkocsira s mint valami halottas
rnen,et, úgy vonultak be az udvarunkra.

Hivattam én három orvost is, nem Lehetett rajta
segiteni. Az ágy, amelybe akor este fektetttik, a halálos
Ggya lett.

A laz démona teletüzdelte piros rózsáka| az arcáí,.
ij,desanyja éjjel-nappal mellettj volt, de az anyai szete-
iet sem tehetett csodát.

Negyednapra beállott a krizis.
Utolsó este megölelt s végtelen szeretettel nézett

rám. Ezt mondta:

_ Edeq jó apuskám, ugye, fiuk is csinálhatnak vég-
rtndeletet?

_ _ - M"g fogsz gyógyulni, Döncikém! Meglásd, még
a Nagytáborba is elmehetsz.

_ , Dehogy megyek, apuskám! Ugy", íigyelsz rám?
Igérd meg nekem, hogy nem haragszol a áierkészetre
.:zéít, meít én meghalok. Megigéred?

-- Megigérem,
, - Az én végső akaratom. Akik meghalnak, azok-

r;ak a vé5Jső akaratát teljesiteni kell,
. . . Mezei Miklós folallt, véaignézett az alvő tábar

íöiött, szeme megakadt a villanykórtekből összeállitott
nagy fénykereszten s igy szólt:

-- Eliöttern a Na§Jytáborba, hogy a fiam végső
akaratát teljesitsem. Szeretni akaronr, .áit <; szeretett; 

-

áz ő nyomait keresem itt. Majd éjszakfua bemegyek
ezentul a városba, de napközben itt leszek.

Akik a Nagytáborban voltak s figyelO szemmel
nézték az ott folyó életet, bizonyára látták Mezei Mik-
lóst.

Ha valarnelyik szerkocsi besüpoedt a homokba, se-
gitett kiemelni.

Ha vizet cipelő kiscserkészt látott, elvette tőle a
vödröt.

,, Ha nagyobb terhet kellett emelni. alányujtotta izmos
váilát,

Ott láttam a versenyeken, a tábortűznél, a reggelí
imánál.

Neha Orákig elnézte egy-egy csapat ,,otfhoni" életét,
a kötéI_keritésen belül folyó,,belső-munkát".

S mikor elérkezett a táborbontás napja, Mezeí

. Segitscrrel; ;rz lstelt áldja lll|,lj: Seijil§cll, I( :
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Mlklós mégegyszer végigjárta a tábort 
ls 

a\ol tudott,
segitett,

Magam is láttam őt az utolsó napon. Az egyik csa-
pat már kocsira rakta szerelvényeit: a sátrak élttlntek,
csark a konyha gödre sötétlett még a sik telepen,

Mezei MftlOs fogott egy kapát s kezdte betemetni
a gödröt. S miközben hányta a foldet, a könyei hul-
lottak.

Mintha csak a cserkészfiát temette volna,
Ifaduángi Kálmán.

r-,

- Parancsnok úr, édosanyám várja, nagyon szerotné
negiSmoIni.

_ Eppen a yasárnap délutáni bézból partinkat fejez-
tük be és szerteheverésztünk a füvön,- amikor ezze|
a hírrel rontott rám Root barátom, A Root itt nem szírrt
jelent, tévedtél, kedves olvasó, ha Boot barátomat szi-
rrosen képzelted el. Az ő novét rut-nak kell ejtoni és
gyökeret jelent. ,,Gyökér", ez névnek nem hangzik
9ppen szerencsésnek a magyarban, tehát maradjon
Root.

- Szélsobesen mogyek, kodves Root.
A napsugaras látogatási napon mindenféle társa-

ságok szórakoztak a Dollaware folyónak ezen a vonzó
szigetén. A szigot 42 holdas terülotét a cserkészek
megvették. é§_,,Troau§ure lsland" (kincsek szigete; rié-
von óriási táborsort_ épitettek fel benno. Moit Óppen
4ő0 táborozó van benne és bizony mond,om, 

'nom

közömbös ez a szám ama csattand szemszögéból tekintvo.
A társaság vidáman fogadott.

- A fiam már évek óta ismeri önt és velem is
megismortetto munkájái. F'olejthotetlen napokat töltöttok
együtt - fogad az urhölgy.

- Istenem, csak tudnám hol és mikor ?

- Dániában, A íiam az amerikai ver§enyc§apat
tagja voli_ és elmesélte, hogyan üdvözölték ők á díJ'ki-
osztásról hazavonuló magyar cserkésztestvéreket. Ciak
nem foledhezett el a két év elótt vezetett hadjáratáról ?

Asszonyom, fogadja hálás köszönotemet. iga-
zán meglepett, hogy Amerikában ilyen részletekeiis
számontartanak. Elismerését a nragyar csorkészek iránt
lehetetlen_ meghatottság nélkül hálianonr Meg is mon-
dom majd a magyal fiúknak, hogy az amerikái fiúk a
gyóztesek, gzíviől üdvözölték akkor a harmadik hÖlyre
jutott magyarokat. Ez tiszta cserkésztostvériesség é§ a
mai napot örömnappá tette.

- Mo§t jöjjön, végighurcolom az ismerósök közt.

_ A kincsek szigotére .*"rte*"torp szállitotta a ven.
!_égeket. Ha valami nevezotes szenély jött, sípjel szólt
Most hosszrit, keserveset jelzett a síp,'ogészű rekedt
lett tőlo. Két nevozetes vendég érkezett, Eppen négy
óra volt. Áz egyik a ,,Külföldi Barátom'' (Nfy F'rienit
Abro,ad) _ifjúsági világlovelezési mozgalom igaz§atója ; amásik Mr. Keano, az ametikai vizicserkészei nemzeti
iglzgatója. lVlind a kettő nagyszerú előadó : ponrpásan
ludja elmulattatni a hallgátóságát és orokké iréfás
kedvü. Az egész tábor zsongott körülöttük, mert min-
denki tudta, hogy itt ma valámi hecc losz.

Látja _asszonyom, ez a népszerüség. A sip bo-
rekod izgalmában, a tábor feléjük szaládu minden
egyéb élet megszünik, ha ók jönnok.

Jöjjenek csak mindnyájan, magának ehetó
levélpapiros! ado! és magának (a vizi -ombor 

felé)
olrető osónakot. Minilnyájan a vendégeim uzsonára.

Öt óra. Kürtjel rra.Jan es obben a pillanatban
vagy 300 osorkész rohanja meg az indián rómantikától
annyira_ híres Dellawaret. Ott ]esték már úszónadrág-
ban a jelzést a parton. Hótköznapokon az összos csei-

Az e§eményelr csattanóju.
késztáborokban csak fél hatkor lehot fürödni, vasárnap
azonban háromnegyod óra áll rendelkezésro, öttól há-
romnegyod hatig. Hatkor már vacsora van.

A társaság pillanat alatt szétoszlott. Ott hagytunk
csapot-papot, ehetó levélpapirost és gőzhajótortákat és
a másik szempillantásban már berohantunk mi is a
vízbo. Rottenotes harc kezdődött. Jó, hogy 12 csónak
zátta eI a veszélyesebb helyeket. A parton figyeló tor-
nyot épitettok emelet magasságra és ebből íigvelte a
vezetőség, nem akad-e szabálytalanság. Ha veszéIy
lenne valahol, vegy egyik-másik fiít az elhatárolt ré-
§zen túl tévodno, szócsövön át vezényli vissza. Ha
pedig ez nem használna, vezényszót ad a készenlétberr
cirkáló oanoek közül a legközelebbinek és azok a reni-
tenst _kiteszik a partra. Ilyen eset azonban egész nyá-
ron alig fordul eIő kettó.

Ahol a bomenotel és a fürdózés ennyire szabályozva
van, ahol ily tökéletes ellenőrzés müködik, ott persze
a bofojozés is pontosan kidolgozott rendszer szerint
mogy. Ennek a rendszernek a záradékát nem tudom
hogyan fogalmazták mog amerikaiul, de- magyarul rövi-
den igy hangzik:

- Aki ,utolsó, azt megverjük.
Hát ebből kerekedott a csattanó.
Pontosan háromnegyecl hatktlr megszólalt az őr-

tornyon trónoló segédtisztnok, történetesen éppon az én
Root barátomnak a sípjele. A fürdózésnok vége. Meg-
vallom, hogy van valami jó véleményem a magyar
csorkészek fegyolméről is. Még sem láttam soha, hogy
a magyar cserkészek egyetlen sípjelro a vizet olyan
pánikszerú gyorsasággal hagyják ott, mint ezek.

Amint bámulva állok a vízben és sajnálkozon| a
hirtelon mogszakadt jó játszmán és nem tudok hova
lenni a csodálkozástól ezell az impozáns fegyelnren
vagy mi ez: egyszerre csak rám tülköl Root barátom
onnan az ég íelől, a torony tetejéböI l

- Siessen ki a vízból parancsnok úr, mert meg-
verik.

Ejha; inkább nem. Kinn termettem és egyiitt
mulattam a sokszáz gyerekkol, aki mind ott gyüleke-
zett összo a partorr és dehogy is merrt öItözködni.
Losték, ki lesz az utolsó. Vártak valamiro nagy vára-
kozással és nagy gaudiummal. Már alig volt valaki a
vízben és kezdték számítgatni, ki ér ki előbb. Verseny-
úszás koletkezett a nehány benragadt között és nin-
dgnkinek akadtak barátai, akik biztatták, hogy hivza
lo a társait és, ugorjék a partra. Ámint már mindeuki
kinn volt a parton, elóbb csendes, majd mind zajosabb
derültség ülte meg a lovegót. Eleinte kuncogások, ké.
sóbb kitöró nevetések hangzottak. Végre is harsogó
jókedv tört ki. Ebben mindenki résztvett - két embor
kivétolével, Ez a két ombor aviz közepén egy határ-
kötelen függeszkedett és isteni nyugalommal tárgyalt
valami nagyon érdokes ügyről. A kéü híros vendég
volt. Annyira lekötötte óket a beszéIgetés, hogy nem
hallották-a sipjelet, nem vettek tudomást arról, hogy
már mindonki a párton van, sót arról som, htrgy a
harsogó nevetés feléjak hömpölyög. A toronyőr erre
kürtöst rendolt fel és fijta a takarodót a két makacs
tárgyalónak. Most felocsudtak és minihogy nagyon is
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jOl ismerték a csiziót, azonnal sprintbe fogtak és azon
igyokoztek, hogy a másikat verjék mog. Pokoli riada-
lom támadt. Az amorikai rögtön fogékony mind,on vor-
sony iránt. Azonnal két párt kolotkozott és otditva biz-
tatták az uszókat: -

- Szoritsa, Mr. Keane: mutassa
vizicsorkész hogy iutl úszni !.- Lohúzni a vizifókát.l Előre
rátom !"

A gyerokek toljesitö képosségük határáig üvöltöt.
tok, hiszen most már biztos volt, hogy két felnótt kap
ki; ók kinn voltak a vízből. A toronyór váltig kiálto
zott valamit a szócsövén át, de oz elvoszott az órülotos
lrangzavarbau. Végro is az összos amorikai vizicserké-
szok legfóbb igazgatója egy paraszthajszállal - le-
naradt. Tonrboló tetszés fogadta a győztost. Az egy
oozáti gesztussal intett köszönotot a tömegnek és ol-
léptetott. Lzaz hogy osak olléptetott volna, de most lo-
rohant Root barátom és toronyóri szóosövének maximá-
lis hangerejévol kiabálta "külföldi barátunk" fülébo,
amit felülról nem hallottuk
meg:

- SzáznáLtöbb fürdözó
volt l A két utotsót verjük
ureg. Mindketten iósztveÉet-
nok a vesszófutásban t

Csend lett. El kellett
ismételni a dtintést a kö-
zönség számára is. Hát ni-
csoda zöroj lett orro. A vizi-
fóka bönrbölvo novetott, a
külföldi barátonr égnok tárta
karjait :

- Akkor minok nyel-
tük lo a békát?'Győztes
vagyok, akit megvernek.

,,Résztvehot",, e% ary-
nyi, mint résztvesz : ilyen

radt, nrire a végiro ért. Nurmi nlog Kolehnrainon kel-
lone ide. Amint a sereg felállt, halálos csenil állt bo.
Hallani akarták, hogyan kopog végig a futón a csapás,
hogy kiszámíthassák egyetlen csapásukat. A két érdo-
kelt ott áIlt a sor szájánál és udvariasan tessékolte
ogymást elóro.

- Parancsoljon, külföldi barátom, hiszen ön a
gyóztes l

- A világért §om, rozmár barátom, a szilrazon
ön sokkal jobb !

Ujabb jókedv. Végro nagy cor€móniával §or§ot
húztak. Ujra a külföldi barátom nyert, Sóhajtás: az
ördögbe is, ma nom tudok szabadulni a szerencsémtól l

Nekifohászkodik, majd "h.irlelen, minlha kilöttéh aol,na,
sprinlelni kezd, Miro az elsó párok feloosudtak, már
50 lépéssel odébb volt. Olyan ügyosen, hirtelon tört
eló, hogy alig kopogott rajta számosabban a tonyér.
Az elsó párok sajná|ták az olszalasztott jó alkalnat és
méltatlankodni kezdtek. Ezt a tétovázást a maga javára
forditotta a rozmárfóka és e]illant. valóban volt valami

igaz abban, hogy a szátaz-
földön jobb, mert csakhamar
egymás mögött vágtatott a
két úr. Aki az olsóre ütött,
anuak nenr maradt idojo
felemelni karját a második
javára, mások m€g al,on
maradtak le, hogy hirtelen
nom tudtak határozni: mo-
lyiket a kettő kozüi ?

A szülők, a nézők ha.
talmasan mulattak a gyero-
kek csalódott arcán.

Ezek, úgylátszik azt
hitték, hogy az elitéltek
karonfogva sétálni fognak
és ók vor§enyt püfolhetik
őket.

meg, hogy a

,,Külföldi Ba-

&

invitot a korrokt sportfelfogás szorint nom lehet olhá-
ritani. Tehát vesszófutás lesz l

A cserkészserog mgst mutatta bo második fejeze,
tét a fegyelménok. - En nem igen tudtam olgondolni
oleinto, hogy míképen is veT neg két búnöst ennyi
ember.. De a fiuk tuilták. kétoldalt folsorakoztak a
jobbkozesek és a balkezesek a maguk oldalán és pró-
bálták a lendíiletot, biztositották a holyet a ,.,svungra".
Nem kellettittvozényszó, készen voit a§or ogy pillanat
alatt. A sor olyan hosszú volt, hogy a tekintot olfá-

A mulatság teljes volt. 
.

Féthétkor véget ért u lurroru. Root barátom szol-
gálata is. Felkoresett beszélgetui.'Kérdozem :

l\lit szól hozzá, milyon mulatságos volt a
vesszőfutás. Keano úr hogy meglepőd.ölt, anrikor hal.
lotta, hogy neki is futnia kell.

- Gondolja'i . . . szólt Root és ravaszul hunyo-
rit,ott hozzá Teluesi Gllöző.

Reggel még állt a gép előlt,
olajos volt az arca, a rchája
íeszltő lzommal csavaúa előte
és akatatot parancsolt teája.

Estéte teőobta a munkaí<öpenyt1
€gy€ne§ válla| beállt a sorba
s míg aengett a nóta l ,,Ránk vát a. vllágu,
a kezemet tattotta biiszkén össreforrva.

A tenyért néztem és mondani akattamt
,,Testvét te vagy ma a tegnagyobb király'
dolgos kezed a,világ pálcáia
s a szemed az rcp&lő sbály,

Munkáskezek.
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A kezed kétges, dutva manka, vágta
itni tgőő títkos, qrós vasöL,öL,
de Láltam teslvét, egyszq leitem táial
gyárban a könnyet, t^ogy szátitotta fOí.

Láttam testvét, hogy pitos tett at atcod;
gtett aevettek njiadl ,,Scgít a,lioÍond.'..u
Es mégís mondom, hogy te vagy ma néktin!
a í<apgtostromló bíiincl Botond l '

:

Testvér az lutod sokan megyünk ;:

s liííom.. soLúnknak,.,rn ellea őiszelegi
de boíóog (eszek, ha:támisme rctr aI utcátn
i, oíai'osr' kormosán, nytlitoó' a' keze,ő;, " ,,

Arailjl Zsolt,



Cserkés
A parancsnok megállt a domb tetején. lnnen mesz-

szire elláthatott. Még Öcsinek is kitágultak csodálkozó
gyermekszemei a gyönyörüségtől, amikor felert mellCle.
Ilyen szépet csak kora tavasszal lehet látnil a domb kö-
rüli széles tisztás bársonyos, frisszöld pázsitja ezeí meg
ezet gyémántszemben ragyogott a napfényben, mely rö-
vid, zápor után épen most tört ki a felhők mögül. Körös-
kOr,ül az erdOk fai bontogatták rügyeiket, egy-egy feher
nyirfa leheletszerü lombozata kiütközött a rozsdavöröses
fak koztil.

- Itt a tavasz! - 
kurjantotta el magát Öcsi, mintha

ennek csak most ébredt volna tudatára. Mlndlart utána
megkérdezte:

--- Parancsnokur, ez a257-es magaslat, ahol az őt-
söknelc talá]kozniok kell?

- Ez|, * mosolygott a parancsnok.
* Fujhatok akkor már? 

- 
csillant fel a szeme és

a kürtje után kapott, Mar egész délelőtt tantalusi kino-
kat állt ki. A raj őrsei még az állomáson szétváltak egy-
mástól, mindegyik külön utvonalat és külön feladatokat
kapott, őt pedig magával vitte a parancsnok, mint kür-
töst. A fiatal tavasz', az erdők íllata, az ibolyáktól kekellO
pázsit valami friss mámorral töltötték el tizenhároméves
szivét, szetette volna boldogságát belekurjantani a kürt-
jébe 

- és nem volt szabad. Mert minden kürtlelzésnek
parancsot kellett továbbitania az őrsökhöz, A parancs-
nok most is tagadólag bólintott a fejével:

- Meg ngín! 
- 

Aztán megnézte az őráját: öt perc
mulva tizenegyl, Az őrsöknek nemsokára meg kell érkez-
niök!

- 
Akkor talán fujok? - nézett Öcsi ujabb vára-

kozással a parancsnokra. De annak a szeme a távolban
járt.

-- Nezd, Öcsi,.- ujjongott hirtelen fel 
- latod,

ott az erdő szélén balta, az egyik őrs jön cserkészmenet-
bcn, Neked jobb szemed van, melyik őts az?

- A Fecskék! * jelentette ki Öcsi fölényes bizton-
sággal.

- Megismered a zászlőjukat?
* N"-, hanem a Gyuri csukaszürke köpenyét! kaca,

gott Öcsi. 
- 

Hohó amott meg a Vadgalambok!
A domb allán a zerdabOl hirtelen bukkant elő egy má-

sik őrs.

- 
Most már csak a sasok hiányoznak| 

- kém-
lelte kOrtil a parancsnok a tájat.

-- Fujni kellene nekik 
- 

ravaszkodott Öcsi vágya-
kozva,

A parancsnok nem ért rá felelni, mert közben két
irányból egyszetre érkezett be a két őrs nagy Í.ujtatás-
sal és diadalmasan jelentkezett. Elenk lett a 257-es ma-
gaslat teteje, A Vadgalambok huszonnégy nyulat Left,ak,
(íejenként hármat!) ezen nagyokat nevettek. A FecskCk
egy csadálatos barlangot fedeztek fel. Kalapjuk mind.
egyiknek tele volt ibolyával. A parancsnok az őtáját
nézte,

- Negyed tizenkettő! A Sasok ugy látszik elté-
vedtek! Ocsi, fuid a sorakozót!

Öcsit egyszerre nem érdekeltek sem a nyulak, sem
a csodálatos barlang, fujta tele tüdővel, ahogyan azelőtt
még sohase-. Egy tavaszi delelOtt minden visszafojtott
örömét belefujta a sárga kürtbe, visszhanrgzott tőle aező
és erdő.

- 
Elag! 

- 
A kis csapat figyelt, sehonnan semrni

válasz, nagyon messze lehetnek még. Egy-két szenrben
íelgyulladt valami csöndes káriiqöm íénye. Hogyisne, a

z lr a l a n d.
Sasok ugyis nagyon nagyra vánr.ak cserkésztudomá-
nyukkal, most mégis eltévedtek.

- 
Fujd még egyszer!

Ocsinek nem kellett bizÍates, Hiaba minden. A
parancsnok arca egy pillanatra elborult.

- Nem várunk tovább! Lemegyünk a völgybe ki-
szemeltem egy jó táborhelyet. Ott leszereltek és mind-
egyik őrs azonnal megkezdi a tizhelyépitést és a íőzést.
Félkettőre kész lehet az ebéd.

A kis völgy - mintha csak cserkészeknek íormáltir
volna ki a Tetmészet, 

- 
csakhamar olyan volt, mint

egy felturt hangyaboly. A fiuk fat hordtak, gallyakat
gyúl'töttek, vizet hoztak a közeli forrásból, ásták az őrsi
konyhát, krumplit hámoztak 

- 
mindegviknek mintha tiz

kezelett volna. S kozbe nem íogytak ki a jókedvből és a
tréfából. Főleg a Sasakra járt rá a rud. Azok ugyan

' majd koplalva fognak izzadni tüzhelyük mellett, amikor
a Fecskék már jőizien lakmározzák a paprikás krumplit
meg a sajtos makaronit! Eszre sem vették, hogy mulik
az idő, csak a parancsnok nézett mind gondteltebben az
őrájára. Aztán magához hivta Gezát, a Fecskék őrs-
vezetőjét:

- 
Lehetetlen, hogy a Sasok eltévedtek'volria. Jska

ismeri ezt a teíepet. Valami bajuk eshetett. Ne szólj
senkinek, ne vegyük e1 a fiuk jókedvét, Átadom neked
a vez.énylést és én Öcsivel megkeresem őket, Öcsil

Öcsi készséqesen ugrott elő az egyik'bogrács mellől,
ahol már íőtt a viz és benne a krumpli.

-- Megkeressük a Sasokat, te velem jössz,
Öcsi íajo bucsupillantást vetett a tüzhely í,elé, az-

tán sző nelktil vette a kürtjéf és feltette a kalapját.
Géza átvette a vezénylést. Mintha a csapat magas jó-
kedve egy kissé elhalkult voln'a.

A parancsnok már rrressze iárt. Térképen magyará,
zott Ocsinek, akinek szeme ismét mosolygósan ragyo-
gott, Hiszen itt kaland készül!

- Látod, ezen az uton kellett volna jönniök. Fi_
gyelj_.erősen, hogy nem találsz-e nyomokat.

Ocsi ugy szaladt előre, mint valami vizsla, a pa-
rancsnok alig birt nyomába érni. Egyszerre csak egy ut
kercszteződésnél f elkiáltott :

- P6l6ng5rrok úr, parancsnok úr! - az alca egészen
klpirult az izgalomtől 

- 
labnyomokl A Sasok lábnyomai!

A parancsnok odaért. A reggeli eső épen csak hog}
egy kicsit elverte a port, az uton világosan lehetett látni
az egymást keresztező sáros lábnyomokat. A parancs-
nok kissé csalódottan nézte őket,

- Ez másoké is lehet. Sok emberrel találkoztunk
utközben.

- 
De itt - mutatott Öcsi izgatottan az egyik láb-

nyomra 
- ez a Dini clpOle. Maga verte be'a szegeket a

cipőjébe, amikor téli táborba indultak.
Most már a parancsnok is izgalomba jőtt. A terke-

pet nézte,

- Akkor letértek a kiielolt utről, Azaz mégse, -kiáltott fel 
- 

hiszen itt kell lenni annak a kőfejtőnek,
ahol parancs szerint látrajzot kell késziteniök, Keresstik
meg Öcsi a kőfejtőt!

Öcsi megint előre szaladt és egyszerre csak eltíint,
mintha a fold ayelte volna el.

. - 
Öcsil 

- 
kialtott a parancsnok riadtan s Öcsí

fejé megint elótünt a fold afől, azuz egy nagy ütegből,
mety az gt szélén váratlanul tárult a parancsnok elé,

- 
Itt a kőfejtó! Csodaszép!

A parancsnok a lábnyomokat vizsgálta. Az üregbe
vezettek be, de mindjárt azt is látta, hogy ki nem vezet-
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tek. Tehát a sasoknak benn kell lenniök a földalatti kő-
fejtőben. Kissé rekedt volt a hangja, amikor megszólalt:

- Gyerünk, Öcsi, keressük meg a Sasokat!
A köfejtő elhanyagolt állapotban volt, A felig be-

dőlt üreg helyén valamikor kocsiut vezethetett be a fOld
mélyébe, Lent hatalmas termek voltak kivágva a tefmés-
kőből, óriási négyszögletes oszlopokkal. A világosságot
felülről kapták, mert a tető itt-ott át volt törve. A terme-
ket folyosók kotOttek össze, melyek tlvesztek a sötét-
ségben. Ocsi szeme messze kitágult, Verne-regények
csodás kalandlai ébredeztek benne és a Sasokról egészen
megfeledkezett, A parailcsnok a nyomokat vizsgálta.

- Itt tartottak pihenőt 
- 

mqlrrr6|1a maga előtt in-
kabb, mint mondta, Egy kifaragott kőasztal kortll a íi-
nom kőpor egészen össze voit taposva és a hirtelen el-
ásott elemozsia maradékbOl egy papirosszelet kikandi-
kalt a földből. Öcsi is íioyelmes lett.

- Parancsnók ur - 
kiáltotta, 

-'itt 
levetették a

cipőjüket és mezitláb mentek, Ket flu mezitláb ment!

- Ezek más fiuk voltak 
- 

66nd16 a parancsnok
rövid megfigyelés után, Olyanok, aklk nincsenek hoz-
zászokva a cipőviseléshez,Látod, a hüvelykujiuk egészen
elall a többi ujjtól, ez annak a jele. Menjünk a nyomot
után, de várj csak, elObb fuji egv erős sorakozót!

A kürtszót kisértetiesen visszhangozták a kőíalak,
Aztán m indketten vissza f o j tott 1 élekzettel Íi gyel tek, 

1 
on-e

rá felelet, Az egyik sötét folyosó mélyéből, amerre .
lábnyomok is vezettek, mintha távoli íüttysző hangzoti
volna, IVIost már mindketten izgatotíak voltak.

- Fuij még egyszer!
Most hiába íigyeltek, nem jött senrmiféle visszhang.
A parancsnok naoyon komoly lett. Megpróbálta i.

villanylámpáját, szerencsére tegnap tett bele elemet.

- Öcsi, figveli ide! A Sasok, amint a nyomok mu.-
tatják, ezen a folyosón mentek be és nem jöttek vissza,
tr ehet, hogv valami baiuk esett. Es most utánuk megyek.
te itt maradsz és ha egy félóra alatt nem jönnék vissza
vagy nem adok ftlttyielet, leszaladsz a faluba és segit,-
séget hozol. Megértetted?

- 
Paíancsnok ur, hadd mehessek én is! --- szepe-

gett Öcsi, aki egyáltalán nem találta bátorságosnak,
lrogy itt maradjon eqyedül a f<ildalatti termekben,

- Es akkor ki hoz nekünk segitséget?
Ezt Öcsi is belátta, kihuzta magát, tisztelgett. Gyer-

i:lckszemébe kiült a íérfifeladat önérzete,
A parancsnok pedig megindult a folyosón, mely

nindinkább szükült. Villanylámpája felcsiilanó fényénéi
követte a nyomokat: nyolc pár cioős és két pár mezítelen
lábiryomot. Majd lehaiolt; eldobott gyufaszálakrc, égett
pallirosmaradékokra bukkant. Erre mentek, Most nem
gondolkozott, miért tették ezt, kiváncsiságból, kaland-
vágyból-e" Meg kellett őket mielőbb találni. Itt a folyosó
már nem mutatta emberi kéz nyomait, földalatti barlanli
volt, lába minduntalan levált kődarabokba botlott, majd
elmaradt a keményköves réteg, nedves, omladozó mészkő
váltotta fel.

Hirtelerr meqállt, mintha hanqot hallott volna. Most
ul'ra. Sietve ment előre. Villanvlámpáját kímélte, hátha
még sokáig lesz szüksége rá.

Egyszerre előtte a sötétben eqv qyufa villant fel,
pár pillanati,r világitott, aztán elaludt. ElakadO lélekzet-
tel ért oda. Villanylámpájávai rávilágitott az előtte álIó
alakra, annak szemei ragyogtak:

Oh parancsnok ur!
Dini volt. A parancsnok nem tudta, megölelje vagy

összeszidja-e. De nem volt most idő érzelrneskedésre,
Dini gyorsan kezdett magyarázní:

- Tizőraiztunk és tizőrai után az utról vázlatot
készitettünk, Tóni és Ali pedig íelfedező ufta indultak

a sötét folyosóba. Egyszerre csak azzal jöt
hogy messziről segélykiáltásokat hallottak. Tó;
felfedezte a mezitlábos nyomokat, melyek eoa
sek voltak és nem vezettek kifele. Mindiá:,-
tunk, hogy kct falusi'q}"r"i.'t.ra" U"*r9t, nutatja a_,ryá'

lyo.ábu É. 
"rte""Jt. ljJr.á á.r*.r"Já-.'.u8llr helye§lőleg

Úlanylámparrk ,r"* Í"ir Z.-. gv"rat r.rra a kÖtél, Karcsri
sagpápirosból csináltűllla,u"rlril|i.Piltanat alatt kö,
.n""rt itt a garlang kettéágazik, hogy .rir,a_ProdukciÓnak,
vcsszék el'áz utái. Meg'áztán itt'áz őrs *n|*""f|íl;

1.4
-,l/ttl2r, u ,_

, Zz4-z

. . . Parancsn Ir úr, parancsnok úr, lábnyomok l . , .

tudott eqyütt maradni, olyan szük a folyosó. Ftittylelek-
kel érintkezünk, de most már régen nem kaptam semmi-
féle jelt és már szinte félni keztem. Milyen jó, hogy pa-
rancsnok ur jött!

A parancsnok megszoritotta a kezét:

- 
Maradj csak tovább itt, én majd megkeresem

őket. A folyosó elején van Öcsi, ha egy félóráig nem
jönnénk vissza, menj ki hozzá és hozzatok együtt se-
gitséget.

A barlang-ut mind kanyargósabb es mind szükebb
lett. Már csak leha;'tott Í.ejjel lehetett előre menni. 

-}obbra-balra elágazott. |óska mindegyík elágazásnál ha-
gyott egy cserkészt. Némán állottak ott a földalatti sö-
tétségben, mozdulatlanul, mint a pompéji katona. Mu-
tatták a parancsnoknak az utat. Bandi elmondta, hogy
itt találkoztak az egvik parasztÍ.iuval, aki segitségért
kiáltozva igyekezett kiíele, Messze behatolt a pajtásával,
az előre ment és egy helyen, ahol csak hasmánt lehetett
rnár tovább hatolni, rája omlott a föld. }óska most pró-
bálja az őrsi ásóval kiásni, ha ugyan még életben ta-
lálja,

A parancsnok szinte utolsó pillanatban érkezett,
}Oskanak elfogyott a gyuí,ája. A sötétben találomra turta
a földet, az izzadtság csurgott róla és minden percben
őt is eltemethette volna a fold. A parancsnok gyorsan
leváltotta, Ióska tartotta a villanylámpát. A parancsnok

/r/
''rL
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_-,t. A megmenekült parasztíiu - egy vézna,
: kOrtili gyerek, aki rémültében csöndesen

"ta odébb kezével a foldet.
-t az e|temetett Íiu lába. Most mát elő-
ett lenni, Öt perc mulva szabadon íe-

A parancsnonne semmi clei. A parancsnok és }óska
szire elláthatott..,nyi16 lehetett, futva vitték kifele. Bandi
gyermekszemeizót sem váltottak. Az őrs tagjai egymás_
Ilyen szépet.n6p.
íüLiüéfaik ára ráí.agyott az örömkiáltás, amikor a gyá-
szos menetet meglátta. Az élettelen íiut ráfektették a
kőasztalra, Jóska-megkezdte az élesztési kisérleteket, A
leomló föld szerencsére a fejét nem temette el egészen.
Egy negyedórai kemény munka után (a Sasok az egy,
szér komolyan gyakorolhatták a mesterséges légzést) a
fiuba visszalért az éiet, Szemét révedezve felnyitotta,
aztán Íelilt Nem tudott még beszélni, az arca halott-
sáppadt volt. A pajtásáé sem különben,

- 
Na ezek sem mennek többe felfedező vlra a Fold

középpontja fele! - mondta Laci nevetve és ez volt az
elsó szó, ami elhangzoít az egész idő alatt, A feszültség
Íeloldódott és a fiúk megkönnyebbült kacagásba törtek
ki. Győző ezalatt cserkészbotokból hordágyat rög tönzött,
de amikor a ílut rá akarták fektetni, erélyesen tiltako-
zott, Neki semmi baja, mondta tört maoyarsággal. Sváb
volt az istenadta. Nagyot ivott az egyik cserkészkulacs-

ból és leugrott a kőasztalról. Megfogta }óska kezét, egy
szót sem izólt, de a szemében könny csillogott.

A Fecskék u, V.;n.;*iot ep"., elkészültek az
ebéddel es felalltak irnához, amikor az élesszemü Gyurka,
aki felportyázott a dombtetőre, lélekszakadva jelentette:

- |önnek a Sasok a parancsnok urral!
Egyszeriben visszatért a jókedv.

- 
Ezek ugyan alaposan eltévedtek! Most aztán

kezdhetik előlrOl a íőzést|, Fiuk álljunk fel sorba és ami:
kor bevonulrrak, kivánlunk nekik jóétvágyat! 

- röpköd-
tek a megjegyzések és az inditványok. A ket órs fel-
allt".

A Sasok bevonultak a táborhelyrc. Az arcuk ra-
gyogott. Öcsl dladalmi_marsot fu|t. A többiek egyszeri-
Éá""kortllv"tték őket. Öcsi volt a leghangosabb, mintha
ó követte volna el a legnagyobb hőstettet. Géza pedig
odalépett a parancsnok urhoz:

- Tisztelettel kériük, a Vadgaiambokkal együtt,
hogy a Sasok ne íőzzenek már. Mi annyit íOztiinh hogy
magunk meg sem tudjuk enni. }ut nekik is eleg. Negyen
legyenek a mi vendégeink, négyen meg a Vadgalamboké,

Pár perc mulva az egész raj _jőizien Íalatozott, Azt
ugye mondani sem kell, hogy Ocsi mindkét őrs által
meghivatta magát. Utóvégre meg is érclemelte.._ t.

Hogyan kell a mentőövet
,helyesen felalrasztani?

A rnentóövro szerolt kötél arra szolgál, hogy a

beléje kapaszkodót kihúzhassuk, A kötelet előre koll
rá felkötnünk, mert az izgalmas pillanatokban nincsen
rá idő, A logjobbarr bevált módszor az, lta a kötelet

egyforma tokercsolésben feltekerjük, a logutolsó rószén
koletkezett hurkot előrehúzzuk s a kOtéI folytatását
szoritónyolcassal reáakasztjuk. Ilyon felbontásnál a hur-
kot csak ki kell húzni a szoritónyolcasból s a kötél
kiilobásra kész. (rh,)

A Ti lrönyveitek ! :iil:l, *,.1:%1iTJíi,i":höli?l,,ff;iái:*í.-iL1;L,?üi?j"}'i"?jfi3!
szükségletet elégitotitink ki akkor, anikor teljesen örrzetlenül és ingyenosen eljutattuk ezekot a csapatokhoz két
példányban. A napokban mogküldjük az igazoli cserkésZtisztoknek és segédtíszteknek, hogy mellettük lehessünk
nehéz munkájukban, molyet felelósségtoljos hivatásuk ró reájuk.

Mindazok, akik nem kapták meg hivatalból és érdeklódnek iránta, illetőlog megszorozni óhajtják,
40 fillér bélyeg beküldése ellonében megkaphatják a Magyar Cserkészszövetség orsz. gazdasági hivatalában.

A ,,Magyar Csorkész" kiadóhivatala, nely azono§ jelenleg a Szövetség országos gazdasági hivaialával,
olvasóinknak azzal akar kedvoskerlni, hogy a ,, Magyar Cserkészn régi évfolyarrraibóI teljesen kötött példányokat
bocsásson rendelkezésünkro. Az ovégból szükségos rendozó munkálatok olvégzéso után örömmel jelonthetjü&,
hogy olvasóinknak a III. évffolyamot toljesen tudjuk felajánlani mint a.legalkalmasabb husvéti ajándékot.

Sajnálattal kell egyuttal megállapitanunk, hogy tohát a többi évfolyamokból, egyes számok teljes hiánya
miatt, eddig még nem sikerült teljes példányokat ósszeállitanunk. Hogy o hiány_on sogithossünk, szeretettel
arra kérjük olvasóinkat, nézzék át irataikat és ha az I. évf, 1., 2. és 1"0., a II. évf. 1,., 2., 3. és 4., a IY. évf.
5., 6., 7. és 10., az Y. évf, I.,2., 10. és 1t., a Vt. évf. 1., t7-]"8., 20.,2I, és a VII. évf, ]- és 2. számaiból
kisolejtezhetót, vagy legalább nélkülözhotót találnak, jutassák el azokat a Magyar Cserkésszövetség gazdasági
hivatalához, mely azokat példányonként visszavásárolja 20 fillérért.

Ez alkalommal kell közölnünk azt az örvendotesen szomorú tényt is, hogy ez éai jan. l-ei és febr. I5-i
szárnaink is teljes kifogllóban uaunak, s azoknak az eglre uaglobb szómban jelentkezö előfizetóinknek, akik ez
év elejétőI kérik lapunkat, nagy szomorúságunkra nemet kell mondanunk. Azéyt tohát arra is kérjük kedves
olvasóinkat, hogy amidőn irataik között körülnéznek, e szánokra is legyenek figyelemmel és ha nélkülözhotnek
egy-két számot, küldjék haladéktalanul vissza a kiadóhivatalhak, mely azokat számonként 24 fillérért vissza-
vásárolja.

Logyen meggyózódvo mindon olvasónk, hogy ezzel a cserkészet ügyének tesz szolgálatot.
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Kis lrépelr a nagytáborból,
Az alább kövotkozó sorokat a Nagytábor Enlék-

könyvo számára futa Rdcz ;-onó csorkésztostvérünk, a
IX. korület sajtófőnöko. F'ájclalom, az emlékkönyy nom
lehot olyan terjodelmű, hogy az abba írt nagy anyagot
mintl loközölhotné. Bizony sok-sok trdekes tlolgot hiába
írtak mog a lolkos munkatársak. Ezek a kedvos apró-
ságok is kimaradtak. Do hiába nem iródtak ! Az élosszemű,
molegszívú megfigyolő utólagos jóváhagyása remónyébon,
ozokon a hasábokontárom elébetok. Van tán, aki azt
mondja, hogy. már nom aktuálisak, mort régon volt a
Nagytábor? En azt hiszem, hogy ezok az enrlékok
mindig idószorüek, mort mindig gondolunk reájuk.

*

Tábori istontisztoloton voltunk. A domboltlalou
sűrű sorokban állott a gyülekezot: sok száz osorkész.
Középütt papi palást sötétlott, s a tiszta ég alatt, az
áhitatos csöndbon ércoson zengtok a Biblia ódon szavai.
Az Ur szóIejéről szóIt a textu-s . és végig a domb-
oldalon, szép rondes sorokban, lehajtott fóvel álltak a
fiuk: imo, az Ut szőlojo !

A büszko zászlók alázatosan imára hajoltak -aztán folhar§ant az ósi ének: To bennod bíztunk olei-
tól fogva . . . zdngott a domboldal, mint egy óriási
or8ona.

Iis közbon, messziról, a zászlóruil felól, katholikus
egyházi énekek hangjait hozta felénkaszél: tosvéroink
énekeltok . . . és zengell, kavargott a kétfélo ének, a
szól szárnyára votto mind a kettót és vitte, vitto, míg
mogtisztulva rnindon salaktól, ami a fölalön hozzájllk
tapadt, ogyotlon tiszta, égi harmóniává olvadva értek a
Királyi Szék elé; &hol nincs már külömbség az em-
borek fiai között, ahol ogyonló mindon megtört, a|áza-
tos szív. ' 

*

Délutáni pihenő, A kerület főterén vidáman ltan-
cúrozrak a fiuk, pattog a kis labcla, itt is, ott is fol-
oseng a gondtalan kacagás.

A nagy jókedv közepette gondokba morülvo áll
az Erő csapat egyik ifjú büszkesége. Yan is rá oka:
sehogy sem sikerül a ,,krinolinu. Már pedig nagy ko-
serűs.óg azl Mikor makrancosan kigyózik az enber
körül'az alattonros kötél, s van annak mindenféle for-
mája, csak ép az a bizonyos ,,lapos hurok" nem akar
megszülotui. Mikor pedig azt étzi az ember, lrogy kö,
réje hurkolódik a lasszó s a vógén alig látszik lri a
kötól tekervényoi közül, olyankor bizony csódöt mond
néha a köznrondásos cserkósztürolom is. ,A lasszózás
rava§z mosterségében tudvalevóleg egy dolog van, attti
nregy: a ,,nregkötözés" már t i. a magunk neg-
kötözése).

A mi sárgacsórü barátunk is csüggodrri kezd nrár.
Ugy látszik, nomsokára abbahagyja a küzdelmet! a
makrancos kötél-kígyóval, rnikor új szereplö jelenik
IDeg a színteren.

A jövovényröl száz lépésro látszik, hogy dán.
Karcsú, izmos szóke fiú, kék szome kiváncsian nézi az
ismerotlen világot; valami furcsa nótát fütyörészve lé-
pogot felénk. Bizonyára az éIelmezési sátraknál járt a
barátaival (mert szörnyrl nagy hatalom a ,géhá" ; az
elé járulnak az idogon népek követei is térdot-fejet
hajtani).

A clán ogy ilarabig érileklódvo nézi a bajban levó
magyaTt. Végro megsajnálja, Hozzálép nom szól som-
mit, do ogy-két ügyes mozdulattal kiszabaditja a kötél-

hurokból. Azzal kezébo veszi a kötelet, mutatja a má-
siknak: így kell fogni. A kis magyar holyoslöIeg
bólint, s a dán kozében forogni kezd. a kötél. Karcsri
csuklója boszorkányosan hajlékony: pillanat alatt kö-
rülötto suhOg a krinolin. Mikor vége a produkciónak,
a magyar elismeró felkiáltására szerény kézrnozdulat a
vá|asz: szóra som érdemes. Aztán visszaadja a dán a
kötelot. Maga igazitja ol, gondosan, §ímára, aztán meg-
fogja tanitványa osuklóját, úgy vezoti a kezét, mint a
tanitó az iskolásgyerokét. . . nem igy.. . így kell.. .

most ió . . forgasd. . . és csodák-csodája, gyönyörű
lapos burok bomlik ki a kötélból. A magyar boldogal,
hálásan nevot. Megcsinálják egy párszor; az utolsónál
a tlán ogy ügyes Ienditéssol kettójük koré lenditi a
hurkot 1 most már gyorokjáték forgatni . . . kész a
krinolin l

Azlán tüntetölog mosszobb megy az önkéntes
tanitómoster, mutatja kézzel-lábbal: most magad csi-
náldl Akisfiú rreki gyürkőzik... nomogt
ámulva kiált fel : sikorült ! Próbálja még egyszer :

mogint sikerült ! Elragatltatva szalad a dánhoz, meg-
tázza a kezét - jobb kézzel por§ze - aztán eszébe
jut a balkoze, otto ba|kézzel is kezet táznak,végezetüi
egy§zerro mind a két kézze| . . . a kis magyar eköz-
ben váltig kutat olméje homályában némot szavak
töredékoi után . . nom sokat talál, ami nem is nag1,
baj, mort úgy sonr ért abból a dán egy szót som, fő
az, Irogy mégis mogériik egynrást, ha némotül nom is.
do - lasszónyelven feltétlenül.

. . . Miért futam ezt le? Olyan sommiség . . . ile
nekom mégis úgy tetszik!

A I. kerület őfsyezetői tanfolyama a Hárshegyi Cserkészparkban.
cserkészővekból készüli mentókötél készitését kidobását

gyakorolja.



Dís zőr §égen,
(Husvéti legenda )

lí-

Egy asztalosmiiholy gyalupadjai közt szorgoskodík
a kis inasfiú, tr'eri, Szombat van, még hozzá nagyszom-
bat s délután 3 és 4 óra közt csorkészrulrában kell a
plébánia szont sírja mollett díszórséget állnia. Ezért
siet, ozért ég koze alatt a munka; hiszen csak dolga-
végeztével indulhat. Pedig de sokat kell elvégeznie l
Mostere bizony kissé hadilábon álI a vallásával, talán-
talán erős ellenségeskedésben is s bizony nem szívesen
veszi azt, ami ezzeL összefiigg. A cserkészettel is ellen-
szonvoz ! Hogyne tonnó, mikor Feri épp egy lratáro-
zottan vallásos jellogű csapat tagjal Feri munkájakőz-
ben lopva pillant órájára : jaj, nincson-o még kettó; ol
bir-e végozni addig mindent? A mester pedig folyton
$abb s újabb feladatot biz roá:

Feri fiam, ne olyan szoleburdi módon dolgozz !

Ott van ni ! Már megint máshová toszed a hullatlékfát !
Fori szótlanul, csak magában dünnyögve teljositi

a zord kodveskodéssol kapott új parancsoí<at; bense-
,jében azonban lázong. Tudja, érzi, hogy mestero csak
az id,őt akarja húzni Közben elérkezik a két óra s
Feri lassan a tisztálkodáshoz lát. Levori magáról a
íbrgácsot, filrészport; legöngyöli ingo ujját § öItözködni
kozd.

- Mi az Fori ? - hangzik a mester kedvoskés
lrangja - talán bizony már mennél ? Hisz azt mond.
tam, csak kettőkor indulhatsz l Nézd csak ! Hát min-
dent elvégeztél?

- Igonis, mester úr - feleli rossz sojtelmek-
kel F'eri.

- Nézzük osak l - Hát az ott a sarokban mi,
csoda ? Hát nem megmondtan, hogy sok tüzelót
készits ocla ? Hétfón korán akarok enyvezni kozdeni.
Ez nokod a sok?

- Mestor uram, kétannyi van ott, mint máskor.

- Nem hallgatsz, lusta l! - Ha kétannyi is, ne-
kom nem elég ! Rógtön aprits nég hozzál

- Do . . . mester uram, hétfón korábbau jövök . . .

- No feleseü ' ! Persze nrár megiut mennél azok-
hoz a.. .

- Igen ! Már két óra mult !! - vág szavába iz-
qatottan Feri s kötényét durcásan ogy gyalupadra
dobja.

- Gazember ! Semmirekelló l 1!íég noked á1l föt-
iebb ? - kiált a mester s odaugorva Ferihez két csat-
ttr[ós nyaklevest ad neki. Kipirosodva ordít tovább;
látszik rajta, bogy inkább saját magára dühös; hogy
érzi igazságtalan cselekedetét. - Pusztulj innen; ne is
lássalak l!§emmiházikolyök ! Takarodj szemomelőll. . .

Feri pityergésre álló szájja| ódalog _ki a szíilr
mülrelyajtón, lassan indul hazafolé és miniljobban át-
érzi sányarú lrelyzetét. De bolenyílal lelkébe más is:
minit viiágosabban keztli belátni meggondatlanságát, el-
hamarkooótt visellredését § ez csüggodésseJ tölti eI

szivét
Gyors átöltözés után ideges sietséggel ryegy az

otthon Íolé, ott jelontkezik röviden az órség felvezető,
iénél, Kálmánnál, aztán csöndos beszédbo kez,d lársá
vat az elindulásig. Nemsokára szólitja ókei Kálnrán.
Felállnak, ma.id lassan indulnak a közeli templom feló.

Átriiatos csöndben, megilletódött komolysággal
váltják le egymást a szont sír mellott. Feri közvetlen
a sir mellé iierül, Bandi pedig kissé távolabb, amint a
hely éppen engedi, A régi örség távozik. §zöges cipóik
egyhangú kattanásai elvosznelr lassan a tonrplom tö.rl ,

1énittatos hajójában, olcsöndesül minden. Néha-néha
végigcsosro8 ogy örog nénike ájtatosan imádkozva,
egy-egy kiváncsi apróság szapotáz végig a kópadoza-
ton s kiváncsi szonrmel gyönyörködik a szent sír szo-
katlanságán. Alig néhány lélok időz a tenrplomban.
Azok is rövid imára borulnak le ott a sirnál; egészen
Feri elótt s aztán ujra tovább mennek. A csönd, foi-
emelő ; magasztos. Elmélyedésre ösztönző. Ferin is úrrá
loszne'k lassan gondolatai. A közelmult esenrényei há-
borognak még sordülő lelkében § nem hagynak nyrrg
tot neki.

. - Igen. HelytelonüI cselekedtem. Dnrcás vol-
tom. - Do a mester igazságtalan volt volem szontben.

- Talán nem teljesitettem parancsait ? - Utálatos
volt. - Perszo, mert tudta, hggy csorkészszolgálatra
készülök l -- Ez fáj noki l - Es ozért, vágott pofon.

- És mindig osak ozért kapok ki. - Oh Istenem t -De nehéz is csorkésznek lenni ! - Nem, nem is birom
tovább l - Nem fogom hagyni magamat ! -, Igen. Miért
szenvedjek ? * l\{ert cserkész vagyok ? - Es ez ér va-
lamit. - ... Lehet enélkül is élni! - S akkor leg-
alább nenr fog piszkálni. - Nem, nem birom ezt a sok
tiirést, gyalázástt!... -Ma vagyok utoljára ebben a
ruhában. - S aztán elteszem. De azért
mégis a mester az oka l - Hogy lehet valaki il.1,en ? -Jujj ! Vérszivó zsarnok ! - . . . Hogy miért koll épp elr.
nél, ennél a... a izénél inaskodnonr?!...

Még tovább is frlzné zúgolódó gondolataif. tle
egyszerre a sír felől valami roccsenés üti meg ftilét.
Hírtelen föleszmél, tétova szemmel arra pillant. Kriprá.
zatos fényái vakitja el, Kezét kénytolen arca elé
emolni s csak igy látja, hogy a finomszövésíi lepel
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mögött a koporsóban mogmozdul a faragott lftisztus-
képmás A sugárzó fény onnan árad reá s látja, amint
abban Krisztus lassan emelkedik; föltámaszkodik bal-
.jára s jobbjával lassan végigsirrritja tövisszurkálta, se-
bos homlokát; aitán lassan leongedi karját, kinyujtja
l"eri folé s mutatja átlyukasztott, sebző tenyerét, Bána-
tos szomorúság önti el arcát, nintha. ezt mondaná :

fiam nézz ide. Látod sebeimet, látod a szenvedések
sajgó nyonrait rajtam ? El tudod képzelni, nit tiírtent,
szenvedtem értetok ? S nem lázongtam még sem
Atyárn ellen ! tr'iam, to még magadért senr, én értenr,

- ki életet adtam érted; bocstelenséget, kínhalált
szenvedtonr errgesztolésúl értetek, - sem tudsz trlrni ?'lekintsd seboimet s orősség fog téged megszállani;
tekints nregcsúfolt fejomre s a kitartó túrés, akarás
lesz jutalmad ; tekintsd a mennyei fényt itt körülöttem
s remónység, bizalom tö'ti el szívedet ! l . . .

. . . Káprázó szemét teuyorével végigsimitja Feri.
Nincs már sommi sehol. A sir csendes, mintha mi sem
történt volna. Lassan újra meg újra körülhotdozza tekin-
tetét : nincs semmi különös. Leléz a földre is, a sír
elé. Egyszorre megremeg: ott a földön a sír olőtt egy
I(risztusfejes képecske fekszik. Gondolat villan agyán
keresztül. IIjra végigröppen képzeletén az elóbbi külö
nós látomány. Villámgyors mozdulattal folkapja a kő.
padlóról a_,képet, aikához emeli, csókot nyom reá s
aztán csöndben, elmélyedve tartja nraga elé. Eszre sem
t eszi, hogy valaki a sír körül nesztelen léptekkel ke-
rcsgél, nézelódik: egy szelid tekintetü nénike kutat
valami után. Végigsimitja tokintetével Forit is és fel.
csillanó szemntol tart feléje. Suttogó hangon szól' hozzá,
tio Feri nen hallja meg. Ujra kezdi, szinte lohelet-
szerúen :

- Kis fiam - mutas.d azt a képocskét l
Feri végre felfigyel. Féligöntudatlan, gépies moz-

clrrlattal tartja feléje . a talált képet. A, nénike pedig
folytatja :

- t]gy e, mondd csak: nen itt találtad ezt a
képet ?

- De igen, néniko - válaszol meglepódve Feri,
ép rnost vettem föl a kőról. Miért totszik kérdezni ?

- Fiacskánr, az onyém ez a képecske. Emlék,
Dátum is tan a hátán.

Kérdó pillantást vet reá Feri s a nénike halkarr
magyatázza:.

- Igen. Az imént mélyen elmerülton imádkoztanl
itt, rnikor hirtelen roppanást hallottam. Annyira össze.
tezzentem, hogy az inakönyvem kiesett a kezemból .. .

Biztosan akkor csúszott ki belóte ez a kis kép is, Add
vissza fiacskánr

Feri tétova húzódozással kezdi átnyujtani a képot s
esilő, könnytól nedvesedő szemmel keresi a nénike jó
ságos tekintetét:

-- No tessék visszakérni, kedves néni ! Nekenl
az o|y kedves lett !l Krisztus maga küldto ezt ne-
konr ! . Az imént koseriíség fogott oI s úgy láttam,
mintha a sírban fekvó szobor vigaszt intett volna felénl
s azután találtam itt a képecskét. Néni kérent, tessék
nekom ajándékozni !

Könnycsepp csillant meg a néni szomébeu i.q. Né-
hány pillanatig nérnán állt. Valami különös melegség
járta át, valami negható érzés. Majd lassan Feri feló
fordult:

- Jól van, fiam, tartsd mog omlékiil: tartsd
meg segitségül nragadnak ! E szók után szelid tekinte-
tévol búcsút intve kifelé inclult . . ,

Feri csak állt ott tovább némán. Hol a kópecs-
két nézte, molyet mereyen tartott nraga olőtt, hol perlig
végigsiklott tekintete a templom hajóján s követte a
nénike mind iobban elhalkuló lépéseinek halk neszét.
Aztán hálás pillantást vetett a sír föté lritett
Krisztusra, ujra mognézte a képet s lassan zsebébe
tette. Tekintete békés megnyugvást sugárzott, milror
ujra elfoglalta őrhelyét s boldog megelégedéssel állt
tovább: nézte a folyton siirűbben és sűrübbon járó-
kelő ájtatos híveket s gonilolatban hő irnát rebegett ő
is, a feltámadást, az új életet jelentó dicsőséges
krisztushoz Dr, l]ó.

Az örsvezetö lriránduláson.
, A [usvéti számot felhasznál.ja a Magyar Cserkész, 3.

hogy olvasóit képező kétezer Órsvezetőnek kellenes 4.
rrleglepetéssel kedveskedjen: lapunk munkalársai össze- 5.
rillitották azokaí, a legfontosabb szempontolrat, melyek
figvelembevétolével a husvéttal keztlődő rendszeres ki- 6.
rándrrlási idő nrinden egyes kirándulása élzlezetes, hasz-
rzo; és ruél1 belső értékehet tartalnazóvá válik.

i(titon-ttittin kis fejezetbe[ ösmertetjtik az őrs-
vezetők legfontosabb teendőit

kirándrrlás előíí,
kiránduláson,'kirándulás 

uíán.
A felsorolásban szereplő utasításokat nenr mag),a-

til,zzlk részletesen, a nélrány odavetett nrondat kapcsán
rnilrclenki megéroz}reti jelentóségét s negfelelőIeg ki-
egészitheti.

Lz őrevezetö legfontosabb teendői a kirándulás előtt.
A Raj- ua6y csapatkirándulásudl:

1. Megfelelő parancsokat áívenrri.
2. Raktárból felszerolést kivenni, (Ne rrtolsó

pillanatban vegyo tudomásul, hogy íőzli
fo,gnak, hanem járjon utána, lrog1, Il,inclcnróI
idejében tudtlnlást szelez7,el7. 0 jarjon utána,
ne pedi3 a csrpltraktáros ő rrtánl.)

B) Órsi kirándulásnál:

Őrsi felszerelési átvizsgáIni.
Saját felszerelését rendbehozni.
A rendelkezésro álIó idóre programlrtot ter-
ver,ni.
Szegénysorsúak részéro élolmiszerről gou-
doskoclni.
Örsét tájéko ztatja akirándulás programmjáról.7

1.
o

A kirándulás helyérrek, idojénok kiterveztlse.
A találkozás és szétoszlás helyének meg-
állapitása.

B. A kirándulásra megfelelő engedélyeket idc-
jében megszerczni (parancsnok, esetleg igaz,.
gató vagy múhelyvezető, helytulajdonos).

4. Rossz időre sátorról, fedett helyról, balesetrc
mentőszokrényről gondoskodni.

5, A programm megállapításánál délelótt a
munka, délután a játék.

6. ÜIrrrepnapon a fiúk misén, istentiszteleten való
rószvételéról goedoskodni.

7. Á kirándulás cserkészanyagából készülni.
8. A kirándulás előtt iskolásfiúknál a kövotkezó

napi leckét elóre megtanultatni.
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Tanár: SZEKTOR.

A tavaszi lrirándulásokról.

Hallgatóim két és három aTanystráf ékitmónyos
részo azon balgatag kéréssel fordult hozzám, lrogy a
sportok szakszerü mogtárgyalását félbeszakitva, a tavaszi
kirándulások megrondezéséról tartsak számukra olöadást,
mert nem szorotnék, ha kíderülne, hogy ók ehhez nom
is konyitanak. Am legyon l Do a folelósséget a kényes
és nehéz kérdés megbolygatásáért teliosen a folbujtókra
háritom ! (Ez a legjobb kibuvó olyankor, ha az erirber
nom tudja előro, hogy kinok a tyukszomérofoglépni.)
A saját bó tapasztalataimon kivül két tudományos forrás-
munkát használtam: a nCserkészvezetók könyvét", anrely-
böI az elóadásom nagy részét lriirtam 1mások is ugy
toszik, csakhogy ók nem vallják be), és barátonr, dr.
Pocak Elomér parancsntlk szaknyilatko zatait, amelyeket
a oVig csorkészo-hez cimzott üdülóhely fohér asztalánáI
a harrnadik hosszulépéstól kezdódőleg szokott közrobo-
csátani. Elóadásom a ;OvOben a tiszti és sogédtiszti
vizsgák kötelozó tárgyai között foglal holyet.

l2. lecke. A kirándulác megezervczése
A kirándulás célja kicsibon ugyana4 mint a nagy-

táborozásé ; a kottő ugy viszonylik ogymáshoz, mint a
keszog, meg a cápa. A tavaszi kirándulás célja, hogy
,,csorkészeinket olszakitja a romlott, fülledt levegójü
várostól és a szabad természotboo, portalanitott ország-
utak, ózondris levegőjü gazdasági tolepek, frisson trá-
gyázott szántóföldok, ,a gyopro lépni tilos" felirásu
táblákkal diszitett ordórengetegek, és rongeteg kis liba,
mog lonyirt birkától tarkitott pootikus mozők világába
vezoti ökot, hogy ha tudnak, hát ott acélosodja-
nak meg. ,ltt még nem moreyedott mog a milió any-
nyira, hogy hozzá ke}.| alkalmazkodnunk", osak a bi-
kához ne monjünk közel, mort az döf, a kutyáktóI itlo-
jébon monoküljünk, mert a nagyhangu kutya csak a
közmondásban non harap, a valóságban ép ugy harap,
mintanémaob,-no nrog a füvot ajánlatos mogvizsgálni
esztétikai szempontból, mielőtt rátelepszünk.,,Lolkünk
ós ruhánk ozer uj bonyomással gazdagodik", ezek közül
a manuslrák a friss fü okozta zöld foltokra haragsza-
nak legjobban, mert azokat állitólag a benzin sem voszi
kf a rrrhából (l. ,,Cserkészfizika és kénria"). Kirándulásra
ajánlato.s sötét nadrágban indulni. Tartaléknadr.ágot
minclenki hozzon magával, mert hátha a kutya jobb.an
tud szaladni, mint mi és utolér. Ugyanez okból az Al-
föld sürü fásitását a parlamentbon erósebben kellono
forszirozní. Bika ós kutya ollen okszerü fásitás a leg-
jobb védolom. é

A ki.rándulás jelszaaa: ,,Szabadba fiuk, a nap
arca nevot |," Igaz, hogy legtöbbször sürü, mogorva fel,
hók nrögött meglapulva noveti a bolond omberekot, akik

áprilisban kirárrdulni ntennek, do az nem baj, mort ha nom
esik az esó, akkor nom énekolhetjük, hogy : ,,kacagunk,
hogyha ázunk" és különben is a mantuska uj osernyQje
oly divatosan rövid, hogy kerosztben pompásan a lráti-
zsákra szijazhatő. Sárcipőt vinni viszont nem ajánlatos,
mert az biztosan beleragad a sárba vagy a porba és
elvész. Rengotog embor veszitotte igy ol a sároipőjét,
mert könnyelmüségből felvette óket (viszont olyan om-
borrel, aki sárcipőt talált volna valaha, még nom talál-
koztam. Hová losz esó után az a sok elveszett sárcipó?
Rejfély. Ignoramus, ignorabimus).

,,A kirántluláson a parancsuok és tiszlek részuétele
a legfontosabb mozzanat". Dr. Pocak barátom kijelen-
totto, hogy ó a csapata minden kirándulását szomélyo-
§en vozoti, nrort ez a legjobb módszer arra, hogy a íiuk
a túlságosan gyakori kiránilulásokat meg ne únhassák
és hogy túlságosan nosszire ne menjonek a várostól.
(Pocak barátom a mult héten tinnopelte testsúlyának
115 kgr-ra való gyarapodását. Magassága J.'64 méter.)
A tiszteket jó magunkkal vinni, mort akkor esöért, rossz
útért, hideg szélért és eltévedésért egyaránt óket szid-
hatjuk. A szitlást úgyis tovább adják az őrsvozetóknek,
ozok a sogédórsvezetőknek, ozok a közcserkészeknek,
ezek az újoncoknak. Az újonc a szidást már nem adhatja
tovább és igy nrinden bajnak mindig az újonc az oka.
Do igaz is ! Miért olyan zöldfülú ! ?

A, Iciránd,ulás gondos előkészitést ig éry el. Mindenek-
olótt alkalrras kirándulóholyot választunk. Pest környékérr
pompás helyek a Disznófó, Szép Juhászné, Fácán,
Szarvas és egyéb természetrajzi nevű üdtilőhelyek; jó a
kiszolgálás a János-lregyi vendéglóben és a Hármas-
határhegy menodékházában is, de ezok olyan magasan
fekszonok, hogy miro az ember leér, uira megszomjazik
Vidéken ogy-ogy halászcsárda vagy düledező útmenti
kurtakocsnra is mogteszi, ahol ís a gyerekek a jó örog
kocsmáros elbeszéléso alapján a régi idók botyárroman-
tikájába nyernok. bovezottetést, a magas paranosncrkság
peclig illondőségból felbajt egy-két.három spriccert, hogy
ne mondják éhenkórásznak a cserkészoket. ,,Jó pa-
rancsnok a cserkészet becsületéért minden á|dozatra
kész" - mondja dr. Pocak Elemér. A Vezetók Könyvo
előirja, hogy a vezetők a kirándulás terepét alaposan
ismerjék i azért egy héttel előbb adjuk fel a gyerekek-
nek kidolgozásra a tervezott kirándulás terepének tér-
képét.

A, barowéterú Jrirándulás olótt gondosan figycljük,
Nem, mintha csak vélotlenül is elt,lálná egyszer hogy
milyon itlö lesz holnap, - ilyon barométer még nem
szülotott ! - hanem mort oz az elóirás. Ha ,,szép
idót" mutat, akkor az osernyót otthon ne feledjük, meit
ami biztos, az biztos. Ha pedig ,,esó§ idót" vagy pláne
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,,vihart" és ,,állandó osökönyös nodvességot" jósol, akkor
& paranc§nok rentleljo kihallgatásra az ujoncokat, mert
bizonyos, hogy rnogint piszkálták ezt a kényos miíszeri.

A kirántlulás hasznos és tanulságos uolla mindon
kétsógon felül áll. Gaztlagotlik rajta vasút, villamos,
vendéglós és útszéli vak kintornás, aki, amint r_neglátja
messziról a csorkészoket, rögtön a csorké§zindulót
kezdi nyekergotni haugszorén (sajáttapasztalat!l. Edes-
apa, édesanya egy zayattalan, békés délutánt nyornek;
levált cipőtalpon és szakadt nldrágon cipész, szabó
gyarapodik és végül a fiuknak van rnentségük holnap
az iskolában, ha számitásuk ellonére folhivná őket a
tanár úr. Ami pedig a gyakorlati tanulságokat illoti,
aki egyszor ebédelni hangyabolyra ült, eldobott tapdá
ját erdei méhek lakta faoduból kikaparta, sváb fuvaros
kocsijára felkéretlzkodett, vagy alvó komondort foga-
dásból ,,mogközelitott", az ozan alkalmakkor nyórt
tapasztalatait ogyhamar el nom felejti.

A kiránduló csorkész felszereléséne} legfontosabb
darabjai az omlitett osernyőn és tartaléknadrágon ki-
vüll bóségos élolmiszor, kis párna a palancsnok vagy
tisztek számára, bogrács, viharkötél és oövokvoró §ó
ezoknek a cipeléséhaz hozzáedzeni a fiukat !), fésii,
hajkefe, tükör és körömvágó olló és végül néhány kiló
tartalék-gyümölcs vagy befőtt. Zsobkés, kulacs, bot,
térkép, iránytű előirása fölösleges, mert azt a fiúk úgy
is hoznak magukkal. Fontos még a lapda, métaütő és
repedtfazék hangú trombita is; utóbbi a mérges kutyák
világgá korgetéso céljából nélküIözhotetlen.

Biz alma s bels ő eligaz itá s, c6a k yezetök ru." u r.. 
"tÍ.i5J'.'o"Í 

;rilÍ."r"h-
A kiránduló osapat rondosen ,,biztositott menetben"

halad, ami annyit jelont, hogy mindonki ott mogy, ahol
neki tetszik; csak az a íontos, hogy ha a parancsnok
pihenést, vagy uz§onnázástvezényoL, azt mindonki bizto-
san moghallja. E ponton a magyar cserkészot mogindi-
tása óta még soha 4om volt panasz.

Fontos petlagógiai olv, hogy a palancsnok minél
többot bizzon az egyes fiuk személyos felelósségére.
En kiránclulásomon i-hatizsakomat, bbtomat, korgá[é-
romat és lohetólog mindon terhos szorolvényemet min-
dig ogyes fiuk személyes felolósségéro szoktam bízni.
Dr. Pocak ez eljárásomat fölötte holyesnok találta. O is
igy tosz.

1r Vozetók könyvo bölcs szabátyban olőirja, hogy
,,a praktíkus csorkész gondosan ügyel arra, hogy föl&-
logesen no monjen hegynek felo. Yiszont a máóik meg-
állapitá§át, amely szorint mindon ogy-egy órás monotio
15-20 percnyi pihenőnek koll osnio,--nyomdahibának
F"tgT. T_apasztalt csorkészok bízonyitják, hogy jobb,
ha 15 *20 percos menotro egy, sót két órai pitr-onó jut.
Igy az omber erojévol jobban takarékoskodhátik.

Futni nom ajánlatos, csak ha muszáj (csósz, vas.
villás gazda, bika, kutya, stb.t. Ilyonkor azonban minél
gyorsabb futás ajánlatos.

Viharban a csapat fa a|á menoküljön. A nóp babo.
nája, hogy a villám rendesen a fába vág, ma már a
gyakorlati tudo mány szémpontjából túlhaladott álláspont,
ha ugyanis valóban a fába vág, akkor nincs idojo velem
foglalkozni, viszont ha szabad mozón várom a vihar ol-
mulását, a villám a legkimagaslóbb poutba, vagyis pont
belóm vág, ami igon kellemotlen és ogészségtelon íizi-
kai tünomény.

Ha a parancsnok eltévosztotto az atal és sejtelmo
sincs róla, hogy hol jár csapatával, rendeljon el térké-
pészeti gyakorlatot és térképét egy ügyes fiú markába
nyomya, utasitsa őt ,álláspontja meghatározásáran és a
csapat továbbvezetésére. Minden tanáoskérés és kérde-
zősködés olól azonban titokzatos mosollyal térjen kí.
Jó módszer az is, hogy ilyenkor leülteti a csapatot és
Látrajzot, metszetot készittet, vagy valami fát, tájat raj-
zoltat velük. Mig a fiuk rajzolnak, ó szimatolhat a holyes
út után.

IIa a vozetó elfáradt és pihenni §zerotne, szólitsa
.mog ogyik vigan baktató kis ujoncát: ,SzogényLackó,
hogy elfáradtál l No még egy kevéssé birjad, mindjárt
pihenünk!" Es hiába kapálódzik a Lackó kézze|-lábbal,
hogy ó fürgóbb és pihentobb, mint életében valaha,
négis tigy rondeli el a pihonést: 'No fiuk, pihonjünk
egy kevoset, szegény Lackó nagyon fáradt !" Mert a,

oserkész magával szombon szigorú és soha bo n6m
vallhatja azt, hogy ő fáradt. Ja, a cserkésztörvényt
ismerni kell !

A kirándulást értékes cser!észjátékok és ismoret-
gyarapitó tanulmányok seregévol ]ohet kitölteni. Ez
azonban egy jOvó elóadásnak tárgya lesz, mert ha ma
mindont e]mondok, mi marad későbbro ?

A' aátnrr,irv, A sátotismettctót a csapatoknak a Magyar CscrÍ<ész megJelenése €lótt kíküldöttüt< egy-
'l r"í'L'l*ór' egy példányban. Aklnek még van tá szikséger3!I bélyeg ellenébenagazőaságihivatalnál
megtendclhetí.A főbb adatokat, belale ftt ís koaoíiilk, mivel a legtöbb csetkés.t étőekli Átak és típusokr

200 cm es rombús?lap db-ként ___ 25 P Házalaku 18 típusu) órsi sátor telszercléssel ___ 24O P
25O , , D --- 35 ,, ügyanez íelszetelés nélkal ___ ___ 222 ,,

Gilwell lap 40 ,, Házalaku, csak egy o[dalán nyitható
Harangsátor1 ótsnck íelszercléssel ___ ___ -__ 20O ,, (5/R ttpusu) íelszerclésse1_-- --- 23O ,
Hatangsátor, ótsnek íelszetelés nélktú ___ í9O ,, Ugyanez felszerctés néíktiI___ __- 2l4 ,,

Az őts| sáttaknál a íelszerclés alatt tvdazatot, .cövekekeL szotitókat és katélzetet kelí éfienl. - A
rombuszlapoí<nál ne íelejtsiJk számitásunkból, hogy , tegalabb kettő kelt egy sátothoz s a 200 em €s lapoLbóI
egy sátorba 2-en a 250 cm-esné| pedtg 4 en íétnek eI A sátrak beszeuésénél pedig 4 en íétnek et,

A sátrak beszetzésénél peáid vegyük ílgyelembe, hogy a szövetségi gazdasági hivatalnak níncsen sá-
lotaktáta, hogy tehát a sáttakat ott előre kell rendelni s a rcndelés kézhezvételétől számllva 8 hét muÍva
keftí általában a sátot leszillitásta, viőtkieknel a csapat ciméte, pestleknél peőlg a gazőasági hivatalbar*ahol
éttesités után vehető át.

A íizetés, a tőúesztés módozatafua nézve peőig Íelhiviuk a íigyeímet, hogy a csapat kivánságata és 4
szewezó tcstölet itásbell |őtállása mellelt a sdtrak 2 év alatt is törleszthetők negyedévl egyenlő úszletekben, Ez
esetben a?onban évl 80f o kamatot kel| számitangnk aháttalékos úszletek ntán, Ezae| módot kivdnunk nyujtoni
minden csapatnak, a [egszegényebbnek is, hogy komoly eúíeszltésse| mfu az idén sáttakat szeíezhessen.

A sáttak rcndclése és a teszállii,ásideie kOzatt töttént teljes kiegyenlltés esetél 3cf g engeőmélyt adha-
tunk1 6 hónap alatt peőlg *amatmentesed tötleszthető tészletekben a sátot.

A tendelések a gazdaságl hivatalnál töúénhetnek, fuásban, a íizetések pedig a Magyat Cserksaszövetség
o$z ga?dasági hlv, 27568, sa. csct<ksámláiáta teljesitendők. Orsz, Gazdasdgi Hivatal.
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Arról losz szó, hogy mi a különbség az ökör és
a cserkész között.

Ismeritek azokat a tréfás kérdéseket, amelyek úgy
kezdődnek, hogy ,,mi a külömbség...?" Például: ni a
külömbség az olyln ökör között, amolynolr lapockájára
B bettt van sütve és a kökény között? Az olsó b ökör,
a másik bokor.

Ea arról akarunk beszélni, hogy mi a kiilönrbség
az ökör és a cserkész között, alrkor nom ílyesféle szó-
iáték a folelet, hanem hoszabb magyarázat.

Hát ezt olyan nagyon koll magyarázni?
Majd moglátjuk.
Kozdjük azon, hogy mi az ökör ? Mint tudjuk,

szelid háziállat, baromi eróvel tud dolgzzni, ha befog-
ják, ha vozetik, de magátóI nem csinál semmit, legfol-
.iebb eszik és iszik. Azután mint a példabeszéd
mondja - ökör marad még akkor ís, ha Bécsbe viszik.
Arz az ogy bizonyos, hogy szellemi képességei és tanu-
lékonysága, buzgalma nem valami példásak. Ea a leg.
szobb kép mollott, a legpazarabb ópitmény olőtt haitják
ol, ha bölos könyvet mutatnak neki, vagy valami más
nagyszerút lát bizony nem érdokli őt, mert nem onni.
való. ,,tlúsa ehotó, bóre feldolgozható stb."

Most nri a cserkész? A cserkész olyan fiú, aki
emberebb emberré és nragyarabb magyarrá akar fejlődui.
Tud rrehéz testi nrunkát is végezni, de mindent elkövet,
hogy lelkileg, szellemileg is továbbképezze magát, min-
den iránt érdeklódik, mindent megfigyel, fel- és meg-
jegyez, következtot, kérdoz, nomosak az á|lali életjelen-
ségeklrel, az evéssel törődik stb. Csak addig lohet hasz-
rros, amig él, halála után legfO§ebb miiveiben, hatásá-
i.ran él tovább a foldön - de van ,,túlvilági'' élete is.

Szóval, ha kirárrdálásra mogyünk, akkor ne hagy,
.iuk msgunkat csorda módjára hajtani, ne fussunk min
rlon érdeklődés nélkül vezotónk után, hanem kérdezős-
liödjünk, érdeklődjiink minden után, gyönyörködjünk a
.zabad természetben, a jó Isten még emberi kéáze| el
ttom rontott szép munkájában, töródjünk mindennel,
amit láthatunk é.l iparkodjunk, hogy utunk ugy a ma-
gutrk. nrint mások számára is hasznos legyen.

Do hogyan lehet a kirándulásunkból másnak is
ltaszna. Ilogyan ,,segithetünk" másokon vagy másoknak?

Hát ennek sok módja van.
Közöltek felszólitásokat, hogy figyeljék meg a hó-

takaró vastagságát, gyűjtsék a népdalokat, népsiokáso:
kat, rnagyaros kifejezésmódokat, fordulatokat,- szóhasz-

Az ökör és a cserkész, vagy hogyan csináljuk lrirándulásainlrat.
nálatot, a falusi gyerokek játékait és számos más dol-
got. De ilyen mogíigyelésekról bizony elég kevés jelen
tés fut be. Már pedig a mogfigyolések csak akkor érté
késithetők mások részéro, ha közös kézben összegyüJtve
és kíválogatva illetékes helyro továbbkerülnek.

Ajánlottálr azt is, hogy mindenki térképpe| kezé-
ben járja a vidéket, jól tanulja mog a térképhasznála
tát és azatán járja bo csapatának környékét és jelent-
son be mindent, ami a valóságban különbözik a lérké
pektól, A munka tökéletosebbé tétele végett D}omtatotl,
utasitások is nrentek a keriileti székholyekre, Ez, rend-
kivül értékes és közhasznú munka, de ebbon sem ve§z
minden osapat tészt - sót. ..

Nagyon hálás munka a viilék táborozásra alkal-
mas helyeinek felkutatása és ezok pontos és részletes
leirá,sa - táborozási bizottságuirk és a kerületi veze-
tőségek részére, hogy azt más csapatok folhaszrrálhassák.

Egyes helyoken az itjelzés (fák és kövek olajfes
tékes szinnel, vagy számmal való mogjelöléso, hogy má-
sok hamarább megtalálhassák az atal) és ösvényjavitás
terén is szép mrrnkát végeznek csapataink. Ha nagyobb
volna a vállalkozó szellem és csapataiuk ráérő ideje,
az útjelzések ügyének országos gondozását is kézbe
vohetné a Cserkész Szövetség.

Öregcsapatok megirhatnák vidékük idogenforgalrrri
és turistaka|auzát; csapatszervezés olókészitésévol, vi-
déki ünnepélyek, mesedélutánok, olóadásolr rendezését
készithotnék elő, számtalan olyan feladattal foglalkozhat-
nának, amit ilyen rövidke oíkk kerotében el sem lehet
ntondani.

lls ha ahhoz gyengék vagyunk, hogy igy nrások,
nak közvetlenül segilsünk, akkor nagunkat képezzük
tovább. Szégveh volna, ha nálunk agrárországban nem
tudnók a fiatal (és öreg) rozsvetést a búzától mogküIön-
böztotní, grakoribb fáinkat, virágainkat, bogarainkat
moghatározni, Erro lrülönbözó segédkönyvoink is vannak.

De rosszul mondtam - az nem szégyen, ha vala-
mit nen tud valaki de szégyen volna, ha ismeretlen
virágzó gyümölcsfa nrellott elrnenve, nem kérdezné meg,
milyen fa az, ha ísmeretlen vetés iránt nem érdeklódne,
ha - úgy viselkednék, ahogyan nem a cserkész, hanenr
az ökör szokott. " ,

Egyszóval legyünk cserlrészek a nezőn, erdőben
is, legyünlr cserkészek nlirrdig és mirrdtniirt ós hogy jó
csorkészek lehossünk, gyerünk mentól többet figyelő
szemmel ki a szabadba! zsembertl Gyula.
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Egláitalán ót nrir.deuki Lár,tja ós kilozza. Bdes
anyja is csak hibáit emlegeti, apja gyötri, Gyurka az.
zal a folytonos erényes pózzal, amivel a cserkészelet
játsza, Mari sem hagyja békén és minden reggel egy
íélórával korábban kelti fel, nrint a'hogy ke]lene .

Egyes egyedül LiIi kedves és jó. De Lili tulkicsi min-
denhez A multkor elkozdto ,neki a kapcsolást ma-
gyarázni és neg;odóra mulva ela]udt . Mihez kezd-
jen vele ?

Nem egészségeb állapot oz Feküdt az ágyon és
nagyon-ilagyon sajnálta saját magát. Beteges és e]omló
lágyság fogta el - szeretle volna megsimogatni saját
arcát, ntogcsóko]ni saját homlokát - amig rájött, hogy
oz rrrégis csak. lehete{len. Senki se sajnálja, senki so
törődik vele. Es a képzelt mártirság nrár komoly köny-
nyeket fakasztott szoméből. Szépen szipogva magába
sirt és elhivalott márlirnak érezte magát, oI1annak, aki
tüzes parázson lépkod. lretekig bójtöl és csodákat tesz.

Dacosan törölto Ie kézfejével könnyeit. Hát jó,
ha azl akarják - rnajd megmutatja ennek a nyárs-
polgár társaságnak, amelyik nem érti meg az ó terveit,
álnrajt és vágyait . . . Majd tesz róla. . .

Elöször is nem fog enni. Bójtölni fog legalább
egy hétig. Halvánl-an elképzelte, arrint Lili, Gyurka és
Maris térdenállva kérlelik, hogy vegyen ebból a pulyka-
pecsenyéból - egyen egy kis dióskif]it .: csak az ó
kedvükért tegyo meg . . . Ne pusztitsa el ifju életét!
Es látta önmagát, amint sápadt, de szilárd arccal el-
tólja nagától a roskaclozó tálakat . . . Késöbb látja
édósapját, amint odaáll olejo és halkan ozt mondja:
,,Ne bolond ozz fiam bolátom, hogy hibás vagyok,
egyé| az én kedvemért . . ." De ó még nrindig szilár-
ihi \itart és nem eszik . . . Csak ha az édesanyja
kérleli - akkor talán . De akkor senr biztosan . . .

Feri mindezt látja és még ennéI különbeket is.
Az éhezésí pedig megkezdi a mai vacsoráral -- hadd
lássák, hogy nrélységesen meg van sértvo és nem akar
volük egy asztalnál ülni . . . Hadd lássanak mindent. . .

Evvel a szilárd elhatározással elszunnyadt, egy
idóre s már nyolcat kongatott odabent a ]ábas óra, ami-
kor feleszméIt.

Egyetlen másodperc alatt folidézte mártir elhatáro-
zásait. Tohát ma nom vacsorázik. Itt narad és fekszik '

tovább . . Mort oz mégis csak türhotetlen .

Eddig jutott csak mártir monológjában, mort hir-
tolen illat csapta ílreg a7, orrát, Az illat a nyitvafelejtett
konyhaablakon át szállingózott felé és nagyon ís isme,
rós illat volt. Sült krumpli §zaga. Kedrenc vacsora-fo-
gása. A nrártir-ság dacossága egyszerre nag},on elbalvá-
nyodott. Pont ma ke]lott sült krumplit csináltatni, ami-
kor eI akarja kezdeni, Boves és gyors lrarcot vivott
rnegsértett méltósága és a sült krunrpli il]at. De a sü]t
krunrpli ez eg},szer jóval erósebb volt és Feri az enge,
dékeny nagyur leereszkedésével vonu]t be a vacsotához,
mikor Lili érto jölt.

A sült krumpli fölött aztán régképp megfeledke-
zett sötét torvoiról. Az esti kikérdezéstől is megnene-
kült, mort édosapját hirtolen olhivták s nem vacsorázott
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ottlrol. Az asztaii besze}gotés Károly bácsi megérkezésa
körül forgott, neg Gyurka tábor terveiről szólt.

Amikor lefeküdt, pillanatra eszébe jutott az apja
déIelótti szemrehányása- s felparázslott benno a dúrr :
,,n_o hát rnajd én ís leszek olyan, mint Gyurka"l Eopy
rylként lesz olyan, mint Gyurka, azt nem' tudta még s
elkezdett gondolkozni rajta. Szerencsésen álomba gón-
dolkozta magát s igy már nem érezte, amikor éóes-
anyja föléjo hajolt és szeretó gonddal simitott végig
takaróján . .

MÁSODIK FEJEZFT.
Fu,rcsa kird,udu.lás.

üIásnap késón ébredt s örült neki, hogy lustálkotl-
hat egy kicsit. Két szürretnap következott egymásután :

az igazgal"ó ur nevenapja és vasárnap. Vasárnap érke-
zik Károly bácsi - és ma kollene valamit csinálni.

Feküdt az ágyban s a menuyezot szinos cirádait
számlálgatta - amig hirtelen ötlet villant fel agyában.

Kiugrott az ágyból s lázas gyorsasággal kezdett
öltözködni.'Igen, ez nagys7,erü idea volt - a tegnapi
nrártirság nem sikerült - do ma megmutatja, hogy iud
olyan lenni, mint Gyurka. Azt hajtogatták egyre : tul-
sokat ül a szobában és gubbaszt idehaza, . . Eát majrt
megy kirándulni ó is - ha kell messzire, nteszebbrc,
nrint Gyurkáék,

Egyelóro halványarr dorengett benne az oszne;
nrég a kivitelról nem igen gondolkozott De a reggeli-
nél rrrár az is eszébe jntott, hogy nem egyedUl megJ,:
toboroz magának társaságot az osztálytársak közül.
Kleits Palí biztos o§ön, gondolta, szereti az ilyón dol-
gokat. - Breuor Antit megfőzöm és..ha Anti jOn, akkor
kolenren peti §enr maradhat el. otödiknek szatnrári
Gabit visszUk. Ügyes fiu, előtornász, |gaz, hogl,két év-
vel idősebb nálunk, de legalább jó cimbora . Eni -

nyire elkészült mindonnel s reggeli után sietve e]iszkolt

- ép az édesapja eiótt szOlrött meg, aki már energi-
kusan emlegette a tegnapi elnlaradt lecke-számonkérést.

Kleits Pali még nem kelt fel, do Feri ntindort
manra és szobaleány akadályon keresztül [lerontott
hozzá.

- Pali, el kell jönnöd, okvetlenül el kell jönnöd

- gyúrta.

- Gondoloil. hogy érdemes ? * szuszogía PaIi,
akit kilencvon kilókkal áldoti meg a jó Iston,

- Perszo, hogy gondolom. Csak azt nem tudont.
merre menjünk.

- Hiszen mindegy . . De várj csak - és Pa'li
roppant zsiros, gyürött ujságlapot kaparászott eló. _.
Nézd csak. Ez egy jó holy.

Az újságlap kissé hiányosan és felületesen, de
roppant romantikusan és csábitó szinokkel festetto le
a solynrári OrdOglyukat. Mennyire órdokes kózetekot
talál ott az ember 1"képzeld - suttogta Pali - találi
mammutcsonlvázat is lelünk .") és hogy a régi nép-
hagyomány szerint ogész Esztergomig yezetett el a bar-
lang mély ürege . . . A leirás felgyujtotta a fíúk kép
zo|etét s lelkesedéssol határozták el: Solymárra, yag}

-],,,_.--.u.4_
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sohova! Pali térképet is keritett s a térképen olyan
apró ugrásnak látszott Hüvösvölgytöl Solyrnár, hogy az
csak növolto lelkesedésüket.

nit kerosni a cserkésznotoszében. Ma neki keli nyom-
ólvasásra tanitani a fiukat - idojo tehát, hogy ogyet-
mást följegyezzen magának. Annyira belemerült a mun-
kába, hogy észro som votto, anrikor őI§vezetőjo föléje
hajolt s vállára tetto kezét:

- Ej, do szorgalnas az urfi l
Gyurka fel.rrgrott.

- Csak a nyomolvasást néztom át, Tibí l Jobb ha
az ember egész biztos a dolgában, mielőtt hozzáfog.

- Igazad van.
Kovács Tibi leült Gyurka mollé. Jóval idősebb

volt nála, de a két fiu ugy szerette ogymást, mintha
édos testvérek lettek volna. Most is megsimogatta Gyurka
haját s kötekedve kérdozto:

- Hát kítaláltad-e már, hogy hová megyünk?

- Nom én. Gondoltam, majd találsz jó helyet.

- Gondolkoztam rajta ogész nap. Azt hiszem leg-
jobb, ha a solymári kőbányábá mogytink. Jó darab ut
ugyan odáig, de megéri.

- A barlangba is bemogyünk ?

- Sommi esotro. Oda csak képzett vozetővol,
va§tag kötéllel és nem fiatal gyerekokkel mehot az
ember.

- Kár. Szerottom volna látni.

- Majd €gyszer megkérünk egy iilősob'b turistát
s az levisz. Nom olyan könnyü a dolog. Van ott husz
méteres mélység is, mindon támaszték nélkül.

Gyurka épon felolni akart, amikor nyilt az ajtó s
feszes ,,jó munkátl" köszöntéssel megjolent Prénr JÓska.
Jóska az őrs ezorme§tero volt - minden aprósághoz
értott s különöson büszke volt arra, hogy senki uáy a
lasszóvotéshez nem konyit. Otthon nagyon féltették s
mindig egész olomózsia-hegyet lrozott magával. Most is
csak ugy tornyosodott a hátizsálíja, amikor lerakta.

- Hány rud szalánrit hoztál? - mosolygott Tibi.

- Ma csak egyet, do vagy félkiló szalonnát is
bopakkoltak,

- Jóska, Jóska - csóválta fejét Gyurka - azlán
hogy oszed meg ezt egy nap alatt ? Hiszen, ha felnótt
ember lennél, akkor so kellene ennyi. ..

- Hiszen nom is én eszem meg. Van egy pár fiu,
aki nom tud oleget hozni Annak atloir oda. ns É" oení
tudják megenni, hát azok hazavíszik. Ha hozhatok,
miért no hozzak?

Két fiu jött mo§t egyszerre: Gergely Miki és
Erényi Pityu. Pityu volt a legfiatalabb az egész órsben
s mindenki becézlo, amiért Pityu nagyon dtihös volt.
Baby-nek szóllitották és ha valami nehezebb ut, vagy
feladat került, mindenki igyekezett Babyt kimélni. Pityú
mindjárt Gyurkához futott s buzgón keidto magyarázni,
monnyire sajnálja, hogy az utolsó órsi gyiilésről hiány-
zott, de boteg volt és sehogysom akarták elongeilni.

(Folytatjuk.)

Pali is kikecmergott az ágyból s kotten indultak
noki a verbuválásnak. kelen peti hamarosan belemerrt
a clologba s Brouor Anti örömmel csatlakozott kebolba
rátjának véleményéhoz. Szatmári Gabi már nehezebb
oset volt - gógóson jolontette ki, hogy neki akkor ép
zsurra koll menni - do némi kapacitálás után és a
sárgult ujságlap többszörös idózgetéso, sót végi.il
hangsulyozott felolvasása után nagynohezen leeroszke-
dett a társasághoz.

Forit nrintha önzotlen buzgalom fogta volna el.
Szatmári Gabiék elöszobájában rögtönzött gyüIést tar
tottak. Kötelet majtl hoz Kelen Peti legyen tul
vastag, mett az nohéz. Viszont Breuer Antiéknak volt
valamikor egy szobahintáiuk - annak a hevederót
majtl Anti kölcsön veszi. Lámpát mindenki hoz és gyer-
tyát a küIönbözó szakácsnók különbözó kecsegtető igó-
rotek után szereznek. Még csak az élelem kérdése s
aztán minden rondbon van.

Ferinek utolsó porcbon jutott eszébe, hogy: hátha
nem ongodik el óket. Gabi tanácsára közfolkiáltással
ugy egyeztek mog, hogy azt lóditják: Sass tanár ur ren"
doz osztálykirándulást Máriamakkra s ók mind olmen-
nok. Azt is hozzá lelrot hazudni, hogy a tanár ur min
donkitől megkivánja az elnrenetelt..,

A nomos kompánia ilyonformán minderrbon meg-
egyezott, abban is, hogy másnap roggel fél nyolckol
találkoznak Antiék háza előtt. Feri az ebédnél boldogan
ujságolta, hogy holnap egész napra kirándulni mennek.
Gyurka is bejelentetto a maga csondes, szerény mótljárr.
hogy őrsi kirándulás lesz. Hamvai papa mogbékélterr
ongedélyezto Forinek a kiruccanást, Hamvainé pedig
aggódva simitott végig a fia haján. Orökké féItetto mind
a két magasba nyult gyorekét - tormészotes és állandó
aggódás élt benno, amit porsze semmi se gyózhetett le,

Aznap éjszaka Fori koveset aludt. Egyre azt ler-
vezgotto: miként fogja barátait ragyogóan vezetgetni
Solymár felé s miként fog odabont tiz millió éves, épen
maradt mammutcso ntv ázakat felfedezní.

Az álom. szines képei megtoldották a valóságot.

***
Másnap korán roggel viclám gyerokhangok szelirl

zs'ivajával teli meg a cserkészotthon. A SiráIyok gyüIe-
kez{,ek kirándulásra s egymásután jöttek meg, jóval a
kijelölt határidő elótt. Legelsónok persze Hamvai Gyurka
robogott be, lorakta hátizsákját s buzgón kezdett vala.

Az őrsvezeíő legíoníosabb íeendői
hirándulás ufán.

t. A, íelszetelést rcnőbe hozni a taktárba vissza-
szolgáltalni.

2. A kfuáldulás megötökitésétöL az órsi napló-
ban gondoskodní.

3. Utána raézni lem s?eftett valamelyik íiu be-
tegséget a kitándgláson.

4. Ha &si kírándrrlás volt, megíelelő jelentést
teo.o.i,

5. A, kitanőclás tapasztalatait a 7egkazelebbí t<í-
t ánőglást a íeíő otgozni.
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Multkori beszámolóink legnagyobbrészéből kitünt,
hogy az öreg cserkészetrrek nagyon sok ága van tulaj-
donképen és hogy ezeknek a foglalkozási ágaknak egy
közös nevezőre való hozása a cél. Meg kell terem-
tenünk a harmónikus együttmúködést, a jövó-nemzedék
harmónikus együttmúködCset, hogy a magyar intelligen-
cia éppen ugy taltsa a magyaí munkás iparos kezét,
mint a falusi földmivelőét. A szövetség most legiákább
azokat az öregcsapatokat látogatja meg, amelyeknek tag-
jai, ha kikerülnek az életbe a íall,'vezéreí lesznek. Ezétt
voltunk most Esztergomban, folytatólagosan pedig kö-
vet}eznek a sárospatáki teológia'és a többi ilyen irányu
intézmények csapatainak meglátogatásai. Hogy miért
van erre olvan nagy szükséq azt r'em kell magyarázni.
Aki a tanitóképzőt végzi vagy teológus annak számáta a
legideálisabb öregcserkészprogramm ennek a megvaló-
sitása. Reméljük, hogy ennek a nemcsak a mao}af cser-
készet, de az egyetemes magyarság szemoontjából is oly
fontos mozgaloítrnak nemcsak követói, de munkásai is
lesznek.

Multkori beszámolónkból kimaradl a 272/ö, Kolping
csapat. MunkálukrOl addig is mig részletesebben irha-
tunk, örömmel adunk.számot.

A kaposvárí 280/ö. Szent Imre csapatí,ől Tóth
András csapattiszt a következőket irja: Célunk az volt,
hogy városunk kat. ifiuságát lehetőleg egy táborba tö-
möritsük és ideális eszközökkel elvonjuk őket a minden-
napi léha és rossz szórakozásoktOl. Hogy tartalmat ad-
;uák lflukorunknak. Pedig nehéz volt a ielyzet. És csak
lráromévi munka után sikerült valahogyan eredményt ta-
lálnunk. Először a próbapontokat vettük át aztán a tár-
sadálmi.-szokások és lelki nevelés ezzel párhuzamosan
haladt, Múkedvelő előadásokat tartunk, tea-estélyeket a
cserkész-szülőket bevonjuk, akik támogatnak bennünket,

A budai szent Imre-kollégium 316/ö. csapatától
vesszük a következőP"1, f3niaink egyetemi f<;kepo mú-
egyetefni hallgatót és célunk ezért a vezető- és tanonc-
cserkészképzés. Órsi és csapatmunkával ezt akarjuk el-
étnL 14 tisztünk van kint csapatoknál. Kéthetenként vah-
nak összejöveteleink, ahol meghivott előadók adnak eló.
Hetenkint pedig összejövünk qsak magunk (kaszinó-
szerüleg) megtárgyaljuk az aktuális problémákat és le-
hetóleg idegen nvelveken is társalgunk. Cél tehát uezető-
képzés. Egy másik fontos osztály számára: a munkásság
számáta. Ez nem kevésbé fontos, mint a falusi cserké-
szet. Ha az öregcsapatoknak ez a Íajtáia, amelyet a bu-
dai kollégium ilyen nagy távlatokat nyitó módon kifej-
.lesztett magában, ennél a célnál marad, akkor megtalál-
. tuk a másik utat is.

Fromm Béla 50-es öregcserkész terjedelmes hozzá-
szólalásában már nemcsak a szorosan vett öregcserké-
szekről beszél, hanem bevonja ide a 16-18 éveseket
mert szerinte ezeknek is valahogyan más kell már, mint
ami a kisebbeknek megíelel

Fromm Béla a magyar cserkészet továbbfejlődé-
sének az irányát a teljes specializalOdásban látia. Kell
diák-, ifjumunkásés falusi cserkészet. A cserkészrtjsáiJok-

nál is ezt a hármas tagozódást tartja kivánatosnak, hogy
mindegyik megtalálja a magáét benne. F,zekután áttéí a
tulajdonképeni problémára. Külön kellene válásztani
azokat a cserkészeket, akik máskülönben nagyon hasz-
nosak, csak vezetésre nem alkalmasak (ezek a 16-18
évesek). Foglalkoztatni őket próbákkal és külön próbák-
kal nemzeti vonatkozásu dolgokkal, szokásaink, nemzeti
ipar, problémáink magyaí uttörők stb. Ezek lennének
az u. n. mintacserkészek.

Öregcserkész az, akinek ez a mintacserkész próbája
megvan, egy téli és egy mozgótáborban vett részt. Pró-
báiban benne kell lenni ilyeneknek: gyakorlati hon- és
fajismeret egészséges életmód, cserkészet és a társada-
lom viszonya, szociologia, szewezési ismeretek. Vén-
cserkészek: v égzett v ezetők, pedagogusok, cserkészbará-
tok, akik tényleges cserkészmunkát akarnak végeznt,21
éven felüliek tisztitáborban voltak. Munkaprogrammjuk a
mozgalom általános előbbrevitele. Mindezeken kivül álla-
nak azok, akik cserkészszeri életmódot élnek a cserké-
szetet erkölcsileg és anyagilag támogatják, de gyakorlati
cserkész munkában résztvenni nem tudnak vagy nem
akarnak. Ezek a cserkészbarátok klubokban egyesül-
hetnek, Végezetül ezt irjal Véleményem szerint az őreg
cserkészetet és az egész magyar cserkészetet csak ak-
kor tudjuk életrevalóvá tenni, ha ezeket a tagozódáso-
kat már eleve fioyelembe vesszük es ugy állapitjuk meg
az egyes osztályok egyéni munkatervét a különböző Íog-
lalkozási áqakat is tekintetbe véve" (Kár, hogy kevés
helyünk van és a nagyon tartalmas hozzászőlást nem
egész terjedelmében közölhetjük.)

Amint látható, az öregcserkészet előbbrevitele egé-
szen érdekes távlatokat nyit meg mindenki számára és
végeredményében az öregcserkészet az a forrás, ahonnan
a mozgalom mindig uj erőket merithet a vezetésrL és uj
gondolatokat kaphat. Az öregcserkészet a magyar csef-
készideál beteljesedése lesz, Es az is örvendetes, hogy
a hozzásző7ók nagy tömege végeredményben ugyanazon
a sikokon ínozog, ami nem a témaszegénység, hanem az
együttgondolkodás biztos jele.

Amellett, hogy kerjük továbbra is a csapatokat a
hozzászőlások és közlemények bektildescre, kerltik azí, is,
irják meg, mit szeretnének, mit gondolnának egy-egy
leendő öregcserkész-kongresszus tárgyául vagy tár-
gyaiul. Tekintve az ügy fontosságát, kerltik az eííe vo-
natkoző észrevételek, azaz kivánságok és gondolatok
mielőbbi bektildeset. A. Zs.
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§okat hallunk arról, hogy rna tná,r az egész világon
vannak cserkésztestvéroink. Mi nragyar cserkészok is
mindjobban járjuk a világot, lrogy utjainkon tapasztala-
tokat szorezzünk, népoket és országokat megismerjünk,
mág nomzotek fiainak csorkészmunkáját lássulr, mogfi-
gyeljük, abból tanulságokai vonjunk le. Sajnos nem
minilenhová juthatunlr el, nom mindent tapasztalhatunk
mog személyosen és az&t, bízonyára érdekelni fognak
olyan lovolek melyeket cserkésztestvéroink irnak és
amolyekból bopillantást nyerünk tóIünk távol, más körül-
mónyok közöbt élók életébe. ,,Lovelok minclenfolól" rovat
bln,folytatólagosan közölni fogunk kivonatosan ilyen
Iovoloket. Renéljük, hogy érdoklódéssel fogjátok olvasni,

- 1926. januárjában Tgy crortesztáborban vottom
tészt a thebai sivatagban 30 fok melogben 800 kilomé-
ternyiro Kairótól. 20 arab fiú volt a táborban, akik rövi,
deson fel is vorték a 6 sátrat, melyek között 3 a fiuké,
1 a parancsnoké volt, 1 raktárnak, 1 pedig konyhának
szolgált. A sátrak harangsátrak voltak, melyeknél nom
lényoges a vizmeatesség, mert ugysem esik sohasem az
esó, viszont igon lényeges kellékük az, hogy a szél ne
kapaszkoilhassék beléjük. Ezért itt a harangsátor váIík

A főzés is egészen más, mint náIunk amennyibon
fa - az nincs! Telrát potróleummal és fózóládával kell
boldogulni. A vir is ritka és értékes. A Nilus nagyon
piszkos, tehát annak a vízét csak desztillálás után lehet
lrasználni, azonkivül igen mossziről kell hordani. Ebból
a szompontból ebbon a táborban jó dolgunk volt, ameny-
nyiben a közelben lovó Luxor Palace szállóból kaptrrnk
mindon nap. A vizot az itton évozredek óta használatos
,Syru nevü nagy agyagodónyokben tartottuk, melyeknek
Inogvan az a jő tulajdonságuk, hogy a Iegnagyobb hó-
ségbon is hüvösen tartják a benne lovó vizet.

KüIön kell szólnom arról, hogy miért kell külön
sátor a konyhának. Sohasem osik az eső. Ezzel szen-
bon gyakran jön oly hirtelon széIrohanr, melynek elma.
railhatatlan kisérójo, a végtolen finom sivataghomok oset-
log hátrányosan bofolyásolja a loves folyékonyságát l

Ettól eltekintve, nagyszorü volt a tábor és az igazi cser-
kószszollom és jókedv mindig ott tanyázott.

Szánjáték, éjjeli hadijáték, tábortüz $a nélkül;,
az atab cserkészek táborában is olengedhetetlon kellék.
Ehhez még mindenféle kirándulás járul teve ós szamár-
háton Csaknem naponkint látogatják rneg Tut-ankh-amon
vagy kollégái Ramses, Amonophis és Seti sirjait, akik
4000 év óta alutlták az igaz kiráIyok álmát.

Szalma toljesen felosleges. Takarónkba burko-
lódzva a puha homokon nagyszerüen lehet aludni és
az ombort a f.átasztó nap után igon kevéssé zavatja a
sakálok és nagy számban szabadon bolyongó kutyák
üvöItése és ugatása.

Táborunk sikorét igazolja az, hogy annak látásán
felbuzdulva, most a luxori fiuk is akarnak alakitani

akkor hamar megbarátkozik a közös összekötó kapocs,
a tiz cserkésztörvény révén.

Sorsom Belgiumba vezetett és itt elsósorban azön
ütközt:rn meg, hogy három nagy cserkészszövotség yán,
mely egymástól toljeson független, Ez nálunk ismerotlen
és nézetem szerint holytelen is. Hisz mindnyájan egy
cél érdekében dolgozurrk a cserkésztörvények alapján.

Az a briisszoli csapat, molyhez csatlakoztam, igen
jó. Tevékenységüknek két sarkpontja van. Aa egyik az
iskolai szünet, mert csaknem osupa -diákból áll és a
násik az u. n. májusi ünnep. Az elsőt 2-3 hetes kül-
fóldi utra haszná§ák, utána pedig még egy táborra a
tonger partjáu. A másik a oOamps de Mai" minden

.évben tsolgium valamolyik városában egy közös táborba
gyüjti a szövetség (Boy §cuots do 1}olgrquo) cserkészeit,
Fócetja a negismerkedés. Fó oseményei a különbözó
vcrserryek, melyek annak a kérdésriek a tisztázására
hivatottak, hogy rnolyik órs (!) a legjobb nyonolvasó,
tórképező, morzézó stb.

Az iskolaév kezdetekor, szeptenber vé§én kezdOd-
nelr a gyakrlrlatok, vasárnapi kirárrdnlások. Néha más-
felulpos kirándulás Briisszel gyönyörű környékóre, ruely
igel er,lós Csak az a kár, hogy solrolsem szabad eló-
zetes kiilóu ongetlély nóIi<üt tiizot gyujtani mert küIön-
ban meg]l[irrtetnek, I'élen ünnepélyoket rendezünk, me-
lyek a csapat táborozási alapját növolik.

A mult évi májusi ünnepet ntagam is végig csirrái-
tam. Ezért röviden vázolhatom. A pünköscli ürrnepek
alatt (május 22-24) folyt le Boitsforts-ban, egy bájos
folrvésü kis faluban Brüsszel közelében. Három órssel
indultunk és hozzánk csatlaktlzott még tiz luxenrburgi
is, akiket már régon ismert a csapat s akik nint yen-
dégek vettek részt a táborban. A dornbon fekvó tábor-
helyet három oldalról erdő vette körül. Táborunk gyor-
san megvolt és mirr vacsoránkat főztük, mikor még nrin-
dig érkeztek csapatok. Eéltizkor érlreztek az utolsók, a
lüttichiek. A györr.yörú holdvitág arra késztetett, hogy
mi idősebbek oste kis sétára menjünk az ordőbe. Mire
visszaértünk, nrár mélyen aludt a tábor. Másnap reggel
esós idóre ébredtünk. Roggeli után a zászlótisztelgésnél
a vezélylőtiszt harsányan elkiáltja magát: ,;Cserkészek !

Legyetek...." miro a cserkészek kórusban válaszolnak:
,,. . . rés6n !n Az utána következó nagytisztolgÉs alatt
emelkedik a fóárbocra a zász|ó. utána csakném min-
denki elmont tomplonrba és csak néhányan maradtak a
lronyhák mellett.

Ebéd után folyt le a morse ver§ony, melyen 30
órs versenyzett. Jól kellett figyelni, mert egy sorban
voltak féláltitva és igen könnyü volt a szomszód jelzé-
sét venni fel tiszta tévedésbóI. Nem a gyorsaság, hanem
inkább a poutos, szabatos munka számitott. Utána a
táboro.kat pontozták, nrajd este nagy tábortúz kövotke-
zott. Eneksz$urok boszédek, játékok voltak plogrammon.
Néhányan indián öItözotben produká,lták magukat,

Másnap félkilouckor kezdőtlött az órsi akadályver-
seny. Délutárr 3 órakor volt az eredmény kihirdetés,
moly nagyon érdekolt, minthogy csapatom két egymást
követó évben olBó volt. Ezuttal mások olóztok neg, de
ez n€m bántott, mort megint tanultunk sok mindent és
az irigységet a csorkész nem ismeri. A táborbontás na-
gyon gyorsan mont és nemsokára vidám énekszólal
vonultak el a csapatok. M_ A.
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cserkészcsapatot. W. H,

Az ombgr csak akkor iuilja elképzelni a küIönbözó
országok cserkészeinek külOnbOzó szokásait, ha járt kül-
földön és megfigyolto az ottani cserkészek élotét. Sok
minden furcsán hat és nem mindenki tud boleszokni.
Ha az ombor azonban kissé tanulmilnyozza szokásaikat,
az orczág szokásait, fokvését, nomzoti tulajdonságait,
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Twenty.fifth lesson.
§zorzó számnevek és törtszámok.
Multiplying aud fractional nÜnibers.

Egyszer : oilco 1ú"ansz), négyszer: four times,
kótsaer : twice (to"ajsz), Iízszet : ten times,
hárontszor : three times ezeíszet: thousand times

(drí tájms), stb.

: ono halt a half (háf), 2/o : two fifths;: one third, a third, ILl2 : one and a half,
: two thirds, 2'lo: two and three: one quarter; fourtlrs,
a quartor, vagy fourth, 6'lr: six and seven: three quartors, vagy eighths.
fcurths,

A szorzó számnevek lrépzóie a times, kivéve az elsó
keltőt: once, twice; néha oiófordul a thrice (lrájsz) is.

A törtszámnevoket úgy kópezzük, hogy a számlá-
lóban tőszámneyet, a novezóben pedig sorszámnevet
használunk. Ha a számláló egy-rrél nagyobb, a nevező-
ben hasznáIt sorszámnévnek többes számát vossztik.

Single (szingl) : egyes, double (dztint) : kettős,
triple (tripl) vagy treble (trebl): háromszöros, fourfold
tfó"ifold): négyszeros, fivefold (fájvfold) : ötszörös stb.
(A képző -foll1.

A lratározó számneveket a sorszámnovekbőI -/Y
képzővel képezzük riégyig: firstly (vagy first) először,
secondly másodszor, thirdly harmadszor, fourthly negyed-
szer. Otödször: in the nfth place (plész), hatodszor -in tho sixth placo stb..

Osztósaámnevek: egyenkint : ono by one, singlyi
ketiosével : by twos, hármasával : by threes stb.

uralkodók neveinél a sorszám a név után álli
Richard ]II. : Richard the third.

Clever (klev") ügyes, okos,
condemn, gy. (kmndem)

elitél,
equal (ikt'el) to egyenlő,
fortnight (fotnájt) két hét,

14 nap,
fractional (freksn"l) tört

(számok),
lrálf (háf ) f.él, ll2,
}rarsh (ha"s) szigorú, nyers,
Josoph (dzsozef) Józsof,
judge (dzsódzs) bíró,
occasion (akézsn) alkalomo
piain (plén) világos, tiszta,
point, gy. (pojnt) mutat 1

vminek a hegye, c§úcsa,

pfisoner (prizon"') fogoly,
proye, gy. {prúv) bizonyít;

bizonyíték,
reign, gy. (rén) uralkodik;

uralkodás,
rernark, gy. (remá'k)

lnegJegyez ; nregJegyzes,
Richard (ricserd; Rihárd,,
rogue (ró"g) gazember,
sntart (szmárt) szellemes,
stick (sztik) botn pálca,
unfeeling (ónfiling)

érzéketlen, szívtelen,
unto (:tintú) : to.

Threo and four aro seyen. Three from seven leaves
four. Three times four are twelve. Twelve divided by
föur are three. How many ale nine and ten ? What does
dight from ten leave? HÓw many are seven times nine?
TIow many times (hányszor) does six go into twenty-
four ? Six goes into twenty-four four times.

Can you add 3/n (three fourths) to '/u (one fourttr)?
This is very simple, 'lnl|la are a/l (four fourths) tlr
one. 52/9 (fivo and two ninths) and 3al9 (three and four
uinths) aro 86/n (eight and six ninths).

Tanuljunlr angolul!
-' Fluszonötödik lecko. -

They came into the room ono by one, Littlo bo.r s
go to church by twos. Joseph II. reigned from 17E0
to 1790. When did you write to your fatlrer ? 'I write
to him this day week @gy héttel ezelótt), or I beliove
it was this day forínight (két héttel ozolótt). I wroto tti
him twico already, bui I did not get an an§wer front
him. I have very much to do, firstly I have to write a
letter to my uncle, secondly I have to learn my English
lesson, thirdly I havo to go to visit my friend; who is
ill, fourthly I have to buy a copybook for my sister'.
How many times have you been in London ? I have
beon five times.

A CLEVER BOY.

Frod camo from sclrool the first half-yoar
As learned as could be,
Antl wished to show to all around
IIow smart a boy was he.

And so at dinner ho began, -,;Papa, you think you soe
Two roasted chickens on that dish
Now l will provo tlrem three ! '

First; this is one, and that is two,
As plain as plain can be 1

I add tho one unto the two,
And two and one make three."

,,Just so - then answeret] his papa :
lf what you say is truo,
I will take one, mama takos one,
The third we leave for you,"

A CLEVEB ANSWER.
Judgo Jeffreys i,vas harsh and unfeelirrg in his

remarks to prisonors brought before him. On ono occa-
sion he pointed r,vith his stick to & nan who was about
to be condemned, and said: ,,There is a great rogue
at tho end of my stick " The prisoner cleverly ans-
wered: ,,At which end, my lorcl?"

Az arrgol az ,,egy hét elóttu, ,,ma ogy hete" kifeje-
zésére a this day week kifejezést használja; nia kót
hete : this day fortnight; mához egy hétro : to-dtly
webk, mához két hétro : to-day fortnight.

A to be about jelentéso: készülni valamire, egyenló
értelmú a to be going to-val. PL I am about to finislr
my work.

Translation exercise. Mennyi 2/5 meg 2f -.? 2l, {',,: l/u. Mennyit kell (to have to) ehllez adni, hogy 1-et
kapjunk (l-et kapni, get.)? Menrryi fél (1z) van háronr-
ban? Yonj ki 3/a-ből ',a-et. Marad l/a Szorozzuk meg
(let us D 'lu-öb hárommal ! Mit kapunk ? 6,r,öt kapulk,
ami egyenló 11/i-del. Megmondtam neki egyszer, kétszer,
sokszór, (many times) is, hogy ne menjen oda (nem
menni oda), de ó sohasem teszi (azt;, amit mondanak
neki (he is told;"
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Kellemes husvéti iinnepeket kivtin min-
den olvasójdnak u Magyar Cserkész szer-
kesztösége.

Tea Albrecht k|r. hercegnét. Öfen-
ségeAlbrectrt kir. herceg, a Cserkész Nagy-
tanács elnöke f. hó 6án ötórai teára látta
vendégül a Nagytanács végrehajtó bizott-
ságának tagiait. A tea ulán - amelyre a
szövetség főtisztvíselöi is hivatalosak vol-
tak - barátságos eszmecsere indult meg,
nrelvben a cserkészet aktuális kérdéseiröl
eseft szó. Megtárgyallák a Cserkészháznak,
a Cserkészparknak s a Cserkészvizitelep-
nek dolgait is. Az a néhány óra, amelyet a
cserkészmozgalom vezetői így együtt töl-
töttek, áldásos hatását bizonyosan fogja
éreztetni mozgalmunk életében.

Ki köszöni meg szebben ? A Nagy-
tanács végrehajtó bizottságának teadélután_
ián - amelyet mint megirtuk Albrecht kir.
herceg Ofensége adott - kedves megle-
petés érte a cserkészetet. Andrdssy Géza
gróf, v. b. t. t. a cserkész Nagytanács h.
elnöke, aki a Nemzeti Nagytáborban min-
dennapos vendégünk volt aki állandóan
nagy, megértő szeretettel figyeti a magyar
cserkészmozgalntat egy képpel ajándékozta
meg a cserkészeket. A kép a Nagytá-
bort mutatja be. Rajta van a tábortűz, a
tábori mozi, sok-sok cserké§§zel. Látszik a
paranc§noki domb, a Duna,. a hajóállomás,
a dunántuli hegyek stb. Eleven, értékes
emléke a megyeri tábornak. A fesimény-
nek egészen különös értéket ad az, hogy
maga Andrdssy Géza gróf festette. Szeret-
nénk a kegyelmes úr napyon kedves és
cserkészes figyelmét valahogyan cserkésze-

sen megköszönni. Azért arra gondoltunk:
köszönjétek meg ezt a festményt Ti íiúk !
Irjatok a kegyelmes úrnak egy cserkész-
lélekböl fakadó kedves levelet. Aztán küld-
jétek el a szerkesztöség cimére. Mi majd
kiválasztjuk a legszebbet s azt küldjük el
jóltevőnknek. Nagy tisztesség lesz az, ha
valamelyikőtök irása eljut ehhez a meleg-
szivü, cserkészlelkü nagyürhoz. Mi pedig
még egy szép könyvet is adunk emlékbe
annak, aki helyettünk talpraesetten mon-
dott köszöneíet. Rajta hát fiúk ! Leveleite-
ket f. hó 23-ig várjuk.

Cserkészgyász. A 154. sz. salgótarjáni
nSirály" cserkészcsapatot sulyos veszteség
érte. Kiváló parancsnoka Nagy Elemér egy
heti szenvedés után elhunyt. Az ifjúságnak
neme§, jó barátját vesztettük el ismét.
Holttestét márc. hó 28-án helvezték örök
nyugalomía Salgótarjánban órjási részvét
mellett. - Gyászá van a297. sz. "Dániel"csapatnak is.- Kedves, derék íagja Fischer
Ltiszló reálgimn. V. o, tanuló március hó
31-én..elhunyt. Halálát.,őszintén fájlalják
szerető cserkésztestvérei.

Cserkészek Prohászka Ottokár püs-
pök temetésén. Oítckár püspök valóban
az egész ország halottja. Mi cserkészek is
egészen a magunkénak tudtuk őt. Hiszen
igaz, meleg megértő szeretettel figyelte
minden megmozdulásunkat. Temetésén a
szövetség képviseletében megielentek : g/d/
Teleki Pdl tb. főcserkész, Fodor Ferenc
egyetemi tanár a tb. íöcserkész litkára,
Puky Endre a lI. kerület elnöke, Srindor
Jdnos az I. ker. ü, v. elnöke, Major Dezsö
dr. gazdasági főtitkár, Koosdt Béla főpénz-
táros, Farkas Gyula dr. és Radvdnyi Ktil-
mtin. A temetésre kivonultak a következö
csapatok: 2. §z BKG., 3. sz. RM., 5, sz.
KEG., 12. sz. VIII. R, 27.sz. br. Eötvös,
4l. sz. V. MG. és a 254. sz. ,Mintalí.
Székesfehérváron pedig az ottani összes
cserké§zc§apatok lerótták kegyeletüket a
nagy halott koporsójánál.

Rádlófelszerelés személyautón. A
napokban nagy szenzáció akadt London
utcáin. Egy magánautó jelent meg teljes
rádiófelszeretéssel. Az érdeklödők tömege

egész torlódást okozott s a tulajdonost,
a forgalom akadályozásával vádolta, meg
is büntették. A kocsin egy kilenc lámpás
heterodvne rádió készülék volt. teliesen
beépitvé s egyesitve a kocsi egyes részÖivel,
ami által külön helyet nem loglalt el. -Ez az első magánkocsi Európában, mely
rádióval tökéJetesen fel van szerelve.

I. KERÜLET.
. Azl, kerület április havi progtamia:
Apr. 22-én tiszti próba,25 éntiszti svü[és.
29-én lntéző Bizottság ülése.

II. KERULET.
A 

'34. 
sz. Hegyaljai Erő cserkész-

csapat (Sárospatak) nagy sikerrel tartoíta
meg ápr. 2-án a nagytábori beszámolót.
Elöadásra ketnft Szöke Imre . ,,Malura"
cimü 3 felvonásos cserkészszíndarabia. A
csapatban élénk tevékenység folyik. "

V. KERÜLET.
lgazotások. Csapatok : 565.'sz. nOrlai-

Petrics Soma'í, Mezöberényi Polgári Fiú-
iskola; 566. sz,,,Simonyi óbester", Makói
Helyi Bizoltság._Az 556. sz. ,,Szathmáry
Páln_ csapat uj Szervező Bizottsága a ma-
kói lpartestüIet. - Tisztek: Wenich Béla
(P56), _ Puskás Albert (558), Wenich
Gyula (566).

Szetvezés. |gazolás elött állnak az en-
rődi kath. polg. Fiúiskola .Sz. AIaios'' és a
bajai Polgári Fiy'iskola ,Bácskan 

-csapata.

A 277.1ö. csapatot György Viimos
cserkésztiszt szerv eLi uijá.

x. KERÜLET.
A X. cserkészkerület május hó 8-án

nagyszabásu cserkésznapot reidez Ujpes-
ten. A cserkésznap prográmiáról még iiirnk.

T,egiszolrb lrrrsrréti trjÁndék

F
LEGIN.íAGIYAEBA.Er El LEGioLc§óEtEB
Ára 3 pengő. - Megrendelheíö r Debulay Bétánál. im**la;rxénz előzeíes beküldése melleíí. í0 darab véíelénél

Royal Enfield, New-Hudson,
Noríon, Euper X, Angol és
A m erihai moíorheréhpárok

§VOLLEMANN és TÁRSA
Budapesí, lV. Veres Pálné-u{ca 19;

a legolcsóbbíól a legfi.
nomabb hívííelig

ffnllilm T[sTllÍnililfu luüBrl, lll. Pírhl llí[a 9.
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A KÜLÜGYI HIVATAL HlREl.

Az ,anyák napla( néven ünnepelik
ma már a nyugat tóbb országában május
második vasárnapját minden évbennagyobb
sikerrel és szélesebb rétegekben. Misem
természetesebb, mint, hogy ebbe. a moz-
galomba mindenütt belekapcsolódtak a
cserkészek, akik mindig és mindenütt
előharcosai azoknak a gondolatoknak,
amelyekben a szeretet nyilvánul meg. Azok
között pedig, akik igazán megérdemlik a
szeretetet úgye elsó sorban áll az édes-
anya?| - Nálunk még nem ismeretes ez
az intézmény, de nagyon jó volna, ha e
téren is előljárnánk mi cserkészek és
országszerte május 8-ikát az édesanyák
ünnepnapjává tennők. Ugyis, máskor is
szeretjük és tiszteljük édesanyánkat, de
ezen a]napon tegyük fel magunkban, hogy
különösen ügyelni íogunk arra, hogy §e a
saját.édesanyánkat, se másét rreg ne bánt-
suk, söt valami örömet is szerezzünk ne-
kik. Milyen kevéssel is lehet egy édes-
anyánknak örömet szerezni ! Talán néhány
szál virág, talán egy kis segilés a mull-
kájában - talán az, hogy azr:.ap igazán
nem kell a fiacskáján egy pillanatig sem
bosszankodnia - mily igaz és öszinte
örömet' szerezhet. Pláne, ha váratlan és
meglepetésszerüleg történik és az édesanya
kérdésére büszkén válaszolhatjuk, hogy a
cserkészek elhatározták, hogy ezt a napot
az édesanyiuk örömének szentelik és re-
mélik, hogy példájukat a nemcserkészek
is íog!ák köve{ni. - Milyen tág tere nyilik

a csaDatoknak is arra, hogy ezen a napon
esvüttesen is szerezzenek egy kis örömöt
oÍvan anváknak akik talán elhagyottak,
aliiknek tálán e fötdön már nincsen senki-
iük, aki arra gondolhatna, hogy nekik
Örömöt szeíezzeí l Mindenütt vannak ilye,
nek. Egy llis tapintattal és ügyességgel

- mes lehéi találni őket, ha másutt nem, a kór-- 
háíakban és aggok 

'házában. 
Képzeljétek

et, milyen örömieljes meglepetéssel fogad-
nának az anyókák, ha ezen a szép máJusl
va§árnapon nenany mezei virággal, néhány
nótával- örvendezl-etnétek mL g ezeket az
e|hagyott, elárvult anyákat l

Gondolkozzatok ezen és tegyétek fel
magatokban, hogy Ti is az édeslnya tisz-
tele"tének toglatoli szentelni,május .másod.ik
vasárnapját. A magyar anyák megérdemlik.
, A husvéti ünnepek alatt tervezett

kültöldi utak száma az utolsó számban
közölteken kivül még a következőkkel bö-
vült: a 3l0. sz. csapat Bécsbe, a 13-as
Ezermestetek egy raja Salzburgba megy.
A l4l. cs. Mariazellben tartja meg a zász-
lószentelését,

Angl,| levelezés. Egy délindiai benn-
szülöít-farkaskölvökvezető levelezni sze-
rctne egv anqoluÍ tgdó magyar vezetövel,
vagy csérkésZszel. Erdeklődőkkel a hivatal
közli a pontos cimet.

piket és Buningh a íeve annak a két
állitólasos hollandi cserkésznek, akikről a
hollandj Cs, Sz, közli, hogy neIn cserké-
szek. Jetenteg Magyarországon tartoz-
kodnak. Ovás ! !

A svéd jub:táris tábotra vonatiiozó
részletes tudósitó angol nyelvén már meg-
érkezett. Erdeklődók megkaphatják bélye-
eezett boriték ellenében.-- Lz olasz nemzeti cserkészszöveíség
(Corpo Nazionale Giovani Esploratori
lialiáni) feloszlott, miután főoserkésze, a
NNT-ban is résztvett és ott nagy rokon-
szenvre szert tett Dr. Roberto Villetti,
lemondoit. A feloszlás oka az olasz kor-
mánvnak ama uiabb keletű rendelkezése,
mely szerint minden 12-16 éves fiú a
,baiila' szervezetbe, az idősebbek pedig
az .,avaneuardisti' kötelékébe tartoznak
lépni. a -kath. cserkészszövetség tagjai
c§ak annviban képeznek kivételt, amennyi-
ben 20.CÓ0 főnél több lakossal biró váro-
sokban van csapatjuk

A Bécsbe, vagy Bécsen át irányuló
külföldi utak 

-minóiragyobb 
számára való

tekintettel a szövetsé§ a2 osztrák cser-
készszövetséggel karöltve azon táradozik,
hosv állandö-szállást biztositson cserké-
szÖiirek. Erre kilátás is van, amennyiben
tárgyalások folynak az osztrák, vörös-
keÖsztlel, mely-esetleg az egyik qPyate,r1
ben levő barákkját erre a célra hallandó
lesz rendelkezésre bocsájtani.

,,Unser Wego cimén adiák ki osztrák
testvéreink lapj"ukat, mely éOOig is már
sok hivet szerzetl magának a németül tuoó
cserkészek között. MÓst a lap azt a ked-
vezményt óhajtia, hogy az 1926, évi teljes
évlolyamot 1,50 pengőért adja, mig a foIyó
évi élöfizetés 3 pengő. Ha összegyülik
l0 elöfizetés 2 pengő egyenkint.

K i a d ó h i v a t al, 
=,*§í*"Énoí""á§í",§'"j9

cime: fiáíff"t u;: Cs e rk és zház.ui

Pá.lyázat.
Dugó Janilra keeerüsége ós panasza.

A mi kis barátunknak, Dugó Janikának, nagy a

szomorú§ága. Egószen eI van §zontyolodva. Tudniillik
jöunek tömogostól a lovelok & minap leközölt rujzára.
Es a lovelok közt ninc§ ogy §em, amolyik olisnreró
volqa. Mindegyik csak kritizálja Janikát, hogy rossz
tábort rijzolt. Azt mondja, hogy szoletné ó látni, vajjon
a kritikusok milyon rajzot tudnának csinálni?

Fiúk, ki a gátra ! Mutassátok mog Janikának, hogy
igonis tudtok rajzolni ís, nomcsak kritizálni.

Rajzoliátok le Dug6 Jaúka mintatilbotát,
dc most mfu hibátlalul! Lehetőleg ugyanaz
a tái, ugyanazok aü alakok, ugyanoíyan
munka (egyen nita, tetmészetcscn minden
helyesen. 'T ehát (egyea vagy nyár, vagy téli
vagy nappaí, vagy éjszaka és mínden mun-

kát helyesen végezzeaek a tiúk.

Itt vannak a husvéti ünnepek. Minderrki ráér.
Dolgozzatok egyszer Ti is a kritika helyett. Lássuk,
.kialegényagáton!

A logjobb három rajzot (ha megütik a mértéket)

Ieközöljük, azonkivül az I. dij 6 P, a II. díj 4 P, a lII.

díj 2 P, vagy 500/o-kal nagyobb érl,ékú könyvküIdomény.

Pá|yázat boadásának határideie május hó 1.

Fényképpályázatunk eredménye.

Örvendetosen szép anyag gyúlt összo.
nohéz volt a döntés, sok tanácskozás után
töttünk:

I. díj : Ifj. Geró László, Builapest.
II. díj: Horváth János, Egor.

III. dij: Bollós János, Sopron.
Dijak átvehotők a Szövetségnél, kívánatra postán

küldjük.
Ezoken kivül diosérotot kaptak, molyot mo§t nyil-

vánosságrahozunk, a követkozók: Moslin Zollán, Jutassy
Ödon 2-g. K. G., Konkoly Kálmán 236, Schohn László
12, Paulitsek János, Foledy Pál ].58, Schoffer Károly,
Tóth Andrá§, Fslono Lajos 134, Badios Kálmán 128,
Rostás Lajos 47, Virtor Pál 2. B. K. G., Kaltonecker
Kornél 85, Wáger Alajos, Günthor Miklós, ifj. Patay
István.

Igen jó képoket küldtek bo - mirrt öregek, ver-
senyen kivüI -: Pietsch Benée, rápolti Nagy Jonó,
Stimatz Tibor.

Yalóban
így dön-

A
v

Felhériüh LoEBENETElN L.
. íényképészníi szahíz|elíel

Budapesí, Vl. Egyeíem ucca 5

A
Vcserkészíesívéreinkeí, hogy akíh fényhépezéssel

foglalkoznak, cimükeí saiáí érdekühben közöliéh
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MuNI(ATÁnser ! Mindent<it
k&eklhogy kézfuatát szétes margó-
val, tehetőleg gépitással, tetmésze-
tesen alapirosnak csak egyik íeléte
itva készitse e(.

. Ünneprende ző.d,rmészetesen öröm-
mel áltok rendelkezéstel<re. Ha úgy gon-
goljátok, arról a témáról is szivesen be-
§zéjek. Elöadásra alkalmas számokat
azonban.nem tudok'ajánlani, mert, hogy
ezt megtehessem, tudnotn kellene, hogy
kik a szereplésre alkalmasak, milyen koruak
az ill'eíők, hány évesek, humoros, vagy
konloly dolgok iránt van-e érzékúk. .. stb.
Ajánlom azonban, hogy vásároljátok meg
azokat a könyveket, amelyeket a ,,Ti
könyveitek" c. könyvjegyzékünk ajánl.
Azokban bizonyos;n fogtok sok kedves
dolgot találni. - Tuskó Matyi. Nagyon
rnegörvendéztettél megint. Derék dolog
Matyikám ! Már is büszke vagyok reá,
hogy a mi lapunkban ilyen jó rajzaid je-
lennek meg, de én tudom, hogy leszek én
nrég büszkébb is, amikor mald azzal di-
csekszem,: ;,ez á mi nagy müvészünk itt
kezdte müvészi munkáiát a mi lápunkban".
Csak tarts ki meliettünk Matyi ! Hálás
érte 30000 kis magyattestvéred ! - Alföldi
c§efkész. Ejnye-ejnye ! Már, hogy beszél-
hetsz ilyet?! Hiszen az í7agyon szomofu
volna, ha mindenki aztva|laná: c§ak hegye§
vidéken lehet cserkészkedni, Először is, a
cserkészet nem csak kirándulás, hanem
rengcteg, gyönyörú belső munka, amelyet
mindenütt kell gyakorotni. (Ezt a munkát
remélem, ti sem hanyagoltátok el a télen.)
Ha pedig megjött a tavasz, a cserké§z
nrindenütt boldogan fog a tábori munká-
hoz s ehez igazán minden te, ep jó. Az
Alföldön is lehet sátrat verni, kunyhót

épiteni, nagyokat sétáIni, nyomokat olvasni,
virágot, íát, növényt nregismerni és gyö.
nyörködni a természet csodás szépségében.
Különösen ilyenkor. Hiszen most sokkal
szebb az.Alföld (hát még majd máju§bant)
mint a legvadregényesebb hegység. Res-
telem, hogy ezténbizonyitgatom egy allöldi
cserkészn:k - Minden xedélyes cser-
késznek. A Magyar Cserkési nagyon
örülne, ha a csapatotokban előforduló ka-
cagtató eseteket, iréfákat, jó és tisztaleve-
gőiü vicceket beküldenétek a szerkesztő-
ségbe. Szívesen közldnk ígazán jó, derüs
apróságokat, - P. D. 82. Zrinyi. Ugy
érzem, hogy te egy-egy neked tetszóen
zengő szóért írod a verseket, ,Ha találtál
egy ilyen szót, azt azután versbe prése-
led. Ez nem jó. Csak akkor irj, ha van
gondolatod s azt minél egyszerübben pró-
báld kifejezni mert különben cyak szavak
lesznek,verseid.' Ezt bizonyitia,, a követ-
kező nehány sor is, mely beküldött ver-
sedböl való:

.,, Itf köröskörül vérbe szunnyadt lelkek
Vacogó idökkel
Alomsíkra mentek.

Hát szép ez, csak nem lehet érteni. Tehát
vagy írj egyszerübben keresetlenebbül,
vagy tartsd még nehány évig asztalod
fiókjába irásaidat § majd csak akkor küld
be közlésre, ha az akkort kritikádat sike-
resen kiállottak. Az irást azonban abba
ne hagyd ! Kár volna. Cs. Gy. 180.
Kárpát A nagy titkokat nen árulhatom
el. Ez az az úgyneueze{t szerkesztói titok.
Fogadd mindkét kitűnó munkatársun-
kat ísy is szeretettel. Egyebekben ne
félj, a Nagy Fönök fog még írni, de most
pihen, azután ,neg feke'e ólnrokat nyom-
kod íehér zörgös valamire, mit a fehér
arcuak papirnak neveznek. Ezekböl a
fehér valarnikből lesznek a könyvek, ame-
lvekbói a lehérarcú testvérek nemsokára
riagy élvezetiel tanulgatják majd a Nagy
Főnök sok tudományát. - Józ:i. Egyál-
talában nincs igazad. Egyenesen !ó az, ha
van egy minimális belépődíj. Ha még ez
se volna, temérdek ember lepné el a par-

kot. Azután meg méltányos,is, hogy azok
tartsálr fenn a cserkészpaikot, akik hasz-
nállák. Azt a 4-10 fillért senki sem érzi
meg. Viszont: a §ok ,lillér pengővé válik,
amely a szövetséget tehertől menti meg.

- Anonimus. Ez egyszer nem harag--
szom, hogy még előttem is eltitkollad a
nevedet. Igy legalább egész nyugodtan, a
személyeskedés vádja nélkül megmondlra-
torrl : csapnivalóan kbmisz minden vers,
sorod. Fiam, Te csak hamar .dugd el a tol-
lat. Nem valÓ ez neked. Szeretnéín tudni,
,,költő'J létedre ,nenr öuktál e meg magJ ar-
ból ? Mert én ,költeményeid" uián lelki-
ismeretfúrdalás nélkül megbuktatnálak. --
l84, Csaba csapat tagjainak. Leveleitekre
itt válaszolok ,egyenként: ; K. P. Min-
denféle cikket -elfogadok, ha az megüti a
M. Cs. szinvonalát. Csak küldi bármit.
Öszintén válaszölok reá. - tt. X. Szep
tőled, hogy Te is megszólaltál. Csak le_
gyetek mindnyáian azon, hogy továbbra is
szép cserkészmunka buzogjon a csapatban.
Jól teszed, hogy gépirni tanulsz. A nagy
kirándulási terveket is örömmel ,olvastam,

Jó munkát ! - S. l. Lám csak ! Egész
gépiró gárda alakul nálatok. Igy palástol-
játok gyenge irástokat ? Köszönönt levele-
det. Hanem a levél késésének talán egy
kicsit a lustálkodás is az oka, nemcsak á
sok dolog? Fő azonban, "hogy pár mégis
irtát. Köszönet érte. - §z. .l. Neked kü-
lön irok, mert nagyon restelem, hogy el
feledkeztem leveIedről. Nenr tudom rrros{
már megvegyem-e a kért dolgokat ?

A szctkesztégétt ég klaőá,eéit í,elelős t

VIDOVSZKY KÁLMÁN.
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, V."Hajnal ucca 6. szám
(Cserkészház).

Megjelenik minden hó l-én és 15-én.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon : J. 106-20

kivonat az amerikai cserkész-
szövetség 1925 évijelentéaéből

Az amerikai cserkészeíról szóló, csekély
500 oldalas beszámoló mindenről, anli a
cserkészek életére vonatkozik, a legponlo-
sabban táiékoztat. Különösen érdekes a
csapatok közhasziu tevékenysége. Gyako-
ribb esetek: a cserkészek más egyesületek
ünnepélyeit rendezik, ott konferálnak;
népiinnepélyeken és egyéb nagyforgalmi
alkalommal, mint forgalmi rendőrök mü-
kódnek; utakat és hidakat épitenek tábo-
rozás io'eje .alatt; vizuezetéket {ekteinek,
tüzoltócsapatot szerveznek. Egy csapat 300
forgalmi jelt helyezett egy autóut mentén.
Napi jótett gyanánt p|. a csapat minden
tagja a háza előtti utrészt szögektől, üveg-
csefepektöl,.a falat pedig epigrammáktól
tartja tisztán. Más csapat pl. télen vadat
etet, madárházikót épit, il'etékes hatósá-
goknak jeleníi a moszkitók keltőhelyeit.
Szabad uszodában trambulint épitenek,
közkertekben fát ültetnek, öregek, özvegyek
és árvák részére fát vágnak és házimunkát
végeznek. Egy csapat pl. egy vak embert
naponta sétáltat, gondoskodik élelrnéről és
tüzelőjéről. Mindent. amit csak lehet, diag-
ramba toglalva közölnek, igy: létszámnöve-
kedést, ezt a népességnövekedéshez vi-
szonyitva ; kiadot! próbajelvények, kitünte-
tések számát, táborozók, tisztek, fizetettek
cserkészlapelőíizetők, eladott lapok stb.
s.zámát. Végül még néhány számadat.
Allomány 1925. végén: 602.288 c.erkész,
157,429 felnőtt vezetö, összesen : 769.7l7,

ezek közi| 41.759 tiszt és s. tisz-t, továbbá
1 55.670 szervezötestületi vagy hivatali,önkén-
tes vezetö. 1925. folyamán 264.54l cser-
kész lépett be, 213,745 pedig ki. 22.963
aktiv csapat ,van. Amerikában 19l0-ben
(az alapitási évben) k. b,5,200 00J 12-17
éves fiu élt, az l9lO-es év folyanrán k. b.
1,000,000 iitr lctt 12 éves és igy ,,cser-
készképes". Ha ugy vesszük, hogy éven-
ként ujabb 1 millió íiu lehetne Arireriká-
ban ,,c§erkészképes", máig'2l millió liu
lehetne Amerikában cserkész. A kimutatá-
sok szerint 3 millió fiu volt cserkész ezen
idő alatt és isy adódík, hogy Amerikában
minden hetedik fiu cserkész. vasv az volt.minden hetedik fiu cserkés2, vagy az volt.mln(len neIeqIK Tlu c§erKesz, Vagy az volr.
Egyetemeken minden 5 hallgató közül 2
cserkész, vagy az t,olt, 1924. nyarán leg-cserkész, vagy az rolt, 1924. nyaráIr leg-
alább egyheti táborban volt 3,2,000 cser-
kész. 1923. és 1924, nvarán 2t1.0 0 tanuttResz. 1923, es l9z4, nyaran zt).U U tanult
meg uszni, l925-ben 1 l0C0 uszókitúntetést
osztottak ki. 203 tanfolvamon 6210 tisztettanfolyamon 6210 tisztet

uÁRrna sÁNDoR
URl SZABÓ

Dús válaszíék
alegfinomabb
angol szöve-
íehben; c§er-
b.ész-íiszíi ta-
háhaí is a leg-
iobb
:: ben

híviíel-
hészií.zl

BUDAPEET,
lV., RlGyÓ UccA l. EZ.' 

fél€meteí.

képeztek ki. 1925. folvamán 108 életmentő
és l94.000 egyéb kitüntetést, azonkivül
194.06C különpróba jelvényt osztottak
ki. 1901 cserkészcsónakuk van. A cserkész-
lap havonként átlag l58.7C0 példányban
jelent meg, ára 20 cent (14.000 K) átlag
65 oldalas, amiből, 24 oldal reklám, két-
szinnyotnatu. 1925-ben ,,már csak" 24.733
dollár (1750 millió K.) deficitje vo|t az
1924-es 95 8€0 dol|árral (6700 millló K,)
szemben! Összkiadás l925-ben: 564963
dollár (k. b. 39 és fél milliátd K.), bevétel :

594.149 dollár (k. b. 42 milliárd K/.
Micsoda halalmas számok ezek a mi

életünkhez viszonyitva I

(Forditotta : Ofer 100. ö.)
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Rovatvezető: SCHMIDEG GYULA.

Egyszerű és olcsó fűtőellenállás.
A következő eljárást ajánlhatom: Veszünk két

méter 0 2 mm, vastag zománccal szigetelt nikkeldrótot,
0nnek ellenállása kb. 30 ohm, Ezt egy.egy cm. széles

Elólep

konrérry papircsíkra egynrásmollé feltekerjük. l[ost abblr
az anyagba, ahova a fütőellenállást szerelni akarjuk,
lombfúrésszol kissé görbülő megfelelő hosszú nyilást
vágunk. Ebbe beletóliuk és beloerősitjük az imént el-
készitett tekorcset, úgy, hogy a széléből kb. másfél
milliryrétor álljon ki. A kiálló rész élét csiszolópapirral
letisztitjrrt

Következik a csuszólrontaktus elkészitése. Meg-
felel egy rézlemeznyelv is, de ha akarjuk, szebben is
elkészithetjük. Jól bevált a tajzon bemutatott fornája.

2u.B,T':,{ Í.!,!o{J.,".,

Yqte g
Ui íypusu,

nagy íeliesiíményÜ
kéí és háromrácsos

csövek.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.i lllltlllll ll lIlllll llllllll l lllllll l l llIllll l l l

' ', , ,Rövid hullámú. vevőgép. '

Lz igazi anatőr-ráiliós nem elégszik meg azzal,
lrogy vovógépével az ,össz€§" adóállomásokat, az u. n.
brodcast adókat, melyok zenét, napihiroket stb. közvoti-
tenek a nap egy bizonyos meghatározott órájában.

A külfö]di amatőr nencsak vesz, hanom acl is.
Az adás nem a normális hullámhosszon: 200 -750-2000
rnéteren történik, mort akkor zayatná a hivatalos adókat.
Idzok pedig már enélkül is elegot zavarják egyrnást.
I{átha még az a jő párszáz amatőr adó is belezávarna!

Mort a külföldnek. nl. AnEliának többszáz anratőr
tdója van. Az Eszakamórikai Eg'yesiilt Államokban rnajil-
uem több az amatőt adó, mint nálunk a rendes ,hall-
gatóclzó" e|őfizető.

cs

i\z adással foglaliitrzó. amatőrök óriási lépésscl
vitték előre a rádiótechnikát. Ma már sikerrel adnak
olyan rövid hullámhosszuságon jeleket, melyek hossza
ogész 5 nrétoríg rövidiilt. Az ilyen hullámnak egész nrás
tulajdonságai vannak, mint például egy 300 nréteres
}rul jámnak. Sokkal jobban elvá]aszthatók egymástól,
hisz már 1 méter hullámhosszkülönbség igen sokat jolent.
Mert hisz a szelektivitás nem a hullám hosszától, banem
anirak másodpercenkénti rezgésszámától függ. A vevő-
gép önirdukciós tekorcséból és forgókondenzátorából
álló rezgókör annál élesebben rezonál valamilyon hul-
Iámra, minél nagyobb a másodpercenkénti rozgésszám,
a frekvencia. A frekvencia értékét megkapjuk, ha a
terjedési sebességet a hullám hosszával elosztjük. Igt,
pI. a budapesti adó hullámhossza 555,6 rn,, tehát lr

másodperconkénti rezgésszám : Wuur%99 : 539.800
értékkel egyenló megközolitőleg. 100 méteres lrullámlál
már 3,000.000, ]0 méteros huilámnál rnár 30,000.000

lIo

I^p a MAGYAR RADIO UJSAGILegjobb szak
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(harminomillió; a frekvencia értéko, A 10 és 20 métores
hullám közőtt a rczgéaszámok különbsége, oly óriási
nag}, hogy annak elJzelektalása semrniféió nehézségbe
nem ütközik, Ez ad,ja tehát magyarázatát annak, hógy
olyan nagy számmal iudunk amatőr adóállonást lété-
siteni.

Mivol az amatórök egymás között leginkább motze
jelokkol órintkoznok ogymással, csorkészpajtásaikka1,
akik már úgyis kiképzetttávirászok, rövidhullámú vevók
segélyével tökéloteson begyakorolják magukat a hallás
után való morzovételbo.

Á rövid hullámok tulajdonságai a hosszrrakétól
meróben oltéróek. Igy pl. kis adóonergiával lényogosen

Magyar Rddióujsdg Laboratoriuma megszünt,
helyette megalakult annak vezetöiböl oz ,,.

Radió Laboratoriuma
Budapest, IV., Varoshaz-utca l6, félemglet 3
llllllllllllllllllllllllllIlIllllllll|ll!llllllllllnlltllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllltlllll

Ui helyiségünk fényesen bercnőezve készen vátia
cserkésatestv ét elnket,

y ezeti: Rádíó tovatvezetőnk

SCHMIDEG GYULA mérnök.

] : Egy ilyon igen jól bevált kapcsolás az 1. abrán
látható Beinartz-féle rövidhullámu vevó kapcsolásá. A gép

+
9o

+
+

_ b,l e ,rv*. *

rucgtlltltri^to rigy, lrogy 10--20 rn.-ig, -0-40 és 40 10Ü
métorig terjedó hullámkörzetben vesz.

Ezt a kapcsolásu gépet használták a- Mab_Milan-
félo oxpedició utasai is.

A rövid hullámu gópoknél, mint már emlitottük,
a legfontosabb a tekorcsok elkészitése. A tokorcshez 14
méter hosszú, 2 mm. átmérójü csupasz rézvozoték szúk-
ségos Ba a gépot 10-20 méteros hullámok vételéro
akarjuk késziteni, akkor a tokorcsokot a kövotkozóképen
készithotjük ol. Voszünk 85 mm. átmérójü kartonhengert,
melyro 9 monetot osavarunk f9l. A hongert most kihuz-
zuk a tokorcsből és a tekerósot széLhúzzuk annyira,
hogy az ogyes monotok egymástól 4 mm. távolságra
kerüljonek. Azrrtán boloholyozzük a tokercstartó ebonit-
lábba, melyot a követkozóképen készitünk el (2. ábra).

Javításoí<, mérések, átépitések
uj készül ekek, í,eliilvizsgál atok

Önt{ídatos esetkész tádiő-sz&kségletét saiát
ben ís csakls nálunk szetzi be,

a Iegolcsóbban.

Minden szombaton délutdn 5 - dijmentes tandcsadódélutrinok.

&deké.

Laponk előÍlzeíőilocki jav|tág| mírnkák átábót 20 gzázalék
engedro,éayt adírnk.

nagyobb távolságot lohet áthidalni, mint normális hullá-
mokkal. Ezt mi olőnyösen felhasználhatjuk arra, hogy
csokély kiadással rövidhullánú vovógépet épithessünk.
Már ogylámpás vevógéppel vohetjük Európa majdnenr
valamennyi anrarőradóját, Háromlámpás úgynevozott
Push-Pulo utóorósitő hozzákapcsolásával az amerikai
amatőr atlók hangszóróval vohotók.

A rövicl hullámu gép kapcsolási vázlata lényogé-
bon megogyozik a normális hullámu gép kapásolásával,
csupán a tokorosok elkészitéso a fontos és a nohezebb.

oRIoN-EcHo
E r5 öe cső

már í0 volí anódfeszüIíséggel dolgozik.
Nem hell ké(rácsos csől

. Or"

?.ábra"

Veszünk 8 mm, vastag ebonit lapot, melyból 6 mm.
szélességben két csikot vágunk ki lombfúrésszel. A csi_
kok hossza 20 m-ig 14 cm.,40 m.ig 18 cm. és 100
nr.ig 32 cm. A két csikot 8 mm es oldalukon egymásra
szoritva összeorósitjük, azután 2 mm.es spirál furóval
egymástól 6 mm. távolgágra lyukakat furunk. A széltől
1 cn t üroson hagyva. (Folytatjuk.)

R Á D I Ó-P o s T A.
K. I. Sopron. Az Ultradyne keretvevő cép. A keretnek az

a tulajdonsága val, hogy abból az irányból vésii a leghangosab-
ban az adóállomás jeleit, amely felé a keret elé muíat. Éa el_
forgatjuk a .keretet, a v,étel halkul, 90o-ra való elforgatásnál pedig
rnajdnem tel jesen elhallgat.

P, K Sz(kesfghérvdr. Langenbergben azért terveztek olyan
nagy adóállomást, hogy az egész ország területén detektoiral
hallgathassák. Az elsö eredmény közel sem volt kielésitő, mert
csak mintegy 80 km. körzetben volt vehető. A kisé}letek to-
vább folynak.

E. I. KiskunJélegyhdza. A kérdezett lámpa az u. n. Lőwe
többszörös cső, mely Szilit erősitőket, izzószálakat, rács és anód-
lapokat tartalmaz egy burában, 2 és 3 lanpa van így egy üveg-
buraDan eHyesltve.
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csERKÉszPRÓBÁK;
Sztrilich-Mócsy :

I. KOnyvek l

Cserkészsegítségnyújtás

1924.

Pongő

0.30
0,40
0,80
0,80
024
0,32

4,r0
6-
0.60
e 

,80

4,-
4ó0
4._
4.60
4._
2.80
1.60
8.-
1.30

1,-
|,20
2.00
1,20o,_

2,40
0,t6
2.40
1.70
0,1li
o.

0.40
0,80
0,80

0,16
0.24

0.24
0.r6
0.40
040
0,40
0,ó0
0,s0
016

0,96
sr.sr.L

1.60
1,ó0
1,16
1,-
1.-
1,12

020
0,24
0.40
0,82
0.16
0,08

lis-

Iilócsy-fasdtlÉ: Cserkészfizika és kémia (II. k.)
A KÜLÖNPRÓBÁK:

P. Olasz Péter: Ezotmostet
Sztriliú-Ransdtburg : Az ordők
Sztrilich-iJj, Zsembery : Jeladós

0zormestero
0,ó6
1,20
0.60
120
0,60
0,82
l.-

Rosztka: A könyvkötés
Dr, Borsiczky., A korékpározás szabályai
Finticzy; Síglés ___

Serényi-Hefti l Sisport
JELLEMFEJLESZTÓR I

Foerster: Az élot művészoto
S ik-Schütz : lmádságoskönyv
Dr. Tóth 71 : Dohányzol ?

U gy anaz amatőrkötésben
A"jellemes ifjú ::: :-: :::
Ugyanaz amatórkötésben
A vallásos ífjú _-_

Dr. Sdtütz: Kerosztény erkölcstan ___

Dr, Szöts: Korosztyén erkölcstan
Dr, Viktor: A szentek szentjében __-

Marcell: Erkölcstan -GYAKORLATI CSERKESZÉLET :

Játékoskönyv II. kiadás
Nagy Főnök: Indián iskola

n , Indián önvédelom
, D Vadászösvényen

Zsembery Gyula : Evozés _-_

Strömpl: Térképolvasás, ___

Temesi : Koponhógai Jamboroo,
Nagytábori zsobkönyv
SiÍ]--Zsembery, N." N.-'t. É.rer.r,O.yu ___ ___

Qsörgey-Sziűidy z Rőrnyékink állatvilága

Reichert: A túristaság kézikönyve ___

KÖLTEMIÍNYEK IiS SZINDARABOK r

Radvdnyi: Vígan íiúk, cserkészfiúk __ ___

Skorka: Kék ég alatt (versok)___ ___

Koszter Á/ya: Csorkésztóbor szinpada _-_

Era,bructre7z Erdő mollott nom jó lakni (cser-
tészvigláték 1 folvonásban) --.

|,aranghy: A két arabus (vigjátók)
Haranghy: A modgrn csorkésztóbor (bohózal

1 felvonásban)___

CSERKESZREGIÍNYEK ÉS BLSBSZÉLESBr :

Dr. Farkas Gy.; ,Hadak útján__-
,, ,, ,, Forrongó leltek

Gyökössy: A Palotai csorkészok___
Tóboroznak a palotai cserkészek ___

Dr. Farkas Cyula: Tábortűz üzgn
Dr. Zsembery: Fertő-Batatoni utunk

Ezor kilométer hazai vizekenDZ9I Állultlotgl ll!

. Radvdnyi li: Napsugár leventék
VYZETŐI KÖNYVEK:

§/rl Vgzetók Könyve (lI. k.)
Csorkésztiszt (A 90. Szik. kiadásóban)
Bqden-Powell l Der Pfadfindor

SZABALYZATOK:

B.20
B.20
8.-

A Magyar cserkészszövetség alapszabÁlyai
A M. Cs. Sz, szervazési szabáLyzata
szorvezési utasitás
Szövetségi, kerülgti és csapat ügy, rend __-

Kiképzési szabályzal ---
Ruhózati szabá|yzat

il lt(aglar Cscrltószszüvclsóg Gazdasági Xivaíalánalr áripgyzólt{.

Különpróba§zabíúyzal --- :--
CsgrkészbocsÜletbirósági szabátyzat ---

Pengó
0.84
o24
0.08

6.60
Borsiczky z Csősz___ 0,40
bódi;ű;gi;;,?.,ro, "i.., ,ö. __: _:: ::_ 0,96
Walter: Gaudoamus L köt. 8,80, II. 4'r0, UI. ö':

a három kötot kötvg tokban 16.-
Csetkésznaptár az 1926. évrg ___ 0'80
L.ipthay: Főzési receptok ___ 0 08
Arky: Cse*észjáték ___ 1,20
lli tör,vényünk, (törvénymagyarázat).__ 0'20
Csorkésznapló 0'48
Laci bdcsi-meséi: Buckó királyfi 4'00
A_ diszjolvény toirása (III. todiet) ___ _-_ 0'80
Grót Telefu Ptil: Földrajzi évkönyv 9.60
A ll9srar Cserkész régi évfolyamaiszámonként 0.16
A Magyar Csorkész 1926' évi számai ,| 0.24
A Magyar Csorkész öt nagytábori száma együtt 1.60
Yezotők Lapja régi évf, szánronként 0.40
Táviró müszorismoret --_ 0.80
Mi lapunk 0.ó0

KiscserkészszabáIyzat ___ :__

MI KAPHATÓ MÉG:
Mdrton Z. : Dániai Jamboreo.album

I[. Hivatalos nyomtatványok l
Csap atigazoIósi kérelom
leteitte-zési r"p (".ur.C., "ti.tÍ

Ugyalaz ogészvászon ___

,,Huj, huj, ha;ró|' csork, játék --_
cserkészinduló kotta

Nagytábori emlékalbum 1.20
0.80
0.40
0.08
1,80
080
0.20
1,ó0
2.2o
4._
0.08

006
008
0,03
0.08
0.08
0.08
0,r0
0.16

Nagytábori plakót 0.80
ui"Órvén}ti'nt (i"to _.' ___ __: ___ _:_ -__ o24
Kiscserkészigazolvány --- 0.10

IIL Jelvények l
Fém csorkészjolvény __-
Kiscsorkészj elvény
Pártoló, szorvezőtostüloti és alapítótagsági jel-

Törzslap
I-II. osztályu különpróba bizonyitvány_-- _-_
Orsvozetői, s, 6rsvozetói és rajvozotői igazolvány
Evi jolentési ürlap
Havi járulékkönyvecske
Csotkészigazolvány ürlap _-_

Tiszti-, sogédtiszti-, öregcserkészigazolvány üriap

0.20
0.20

vény (fém)
I. osztályu próbajolvény (vászon)
il.
I -II, ,,

0,40
0.B2
0,16
0,60
0,24
040
0.{0

Pengó
3.20
|,20

Pengó
o.

4.-
8._
1._
1.60
0.60

,,

i<u6np'iot"; uruény'Jk 1uá.roo/'
Orogcserkészjelvény l,
Nagytábori plakett

IV. Egyéb íelszerclési cikkeí<:

,, ,, 1, (kicsi) ___

Egyszeri elsősegélynyújtáshoz kötszer --:

csai'atszámot, daritoúént ___" __'1:1"o_|]

Y, Térképek és kalauzokt
A Magyer Térképészeti Intézet és a Turistaság és Alpinizmus kiadá-
sában megiolent összes térképok és utikalauzok szintén kaphatók.

0.32
0.48
008

Budapest részlotos kalauza
Budapest Dunajobbparti környéke

o Dunabalparti ! ---
Sopton, Egor, Szeged, Tíhany kalauza egyenként
Sopron 2 térképpol; Pécs _--
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ltilültí hníísu n

-il
Cserk észek íigyelmébe l

A cserkészmozgalom kezdeíe óía foglalhozik 28 éves cégünh

cserkészek és teljes csapatok fels zereIésével.
Elvünh volí és lesz mindig a legjobbat a legjutányosabban adni.

Fordulía,nak bizalo1mal hozzánk áraiánlaíérí,

PLOKL ES HAAS legrégibb cserhész- és sporíháza

BUDAPE§T, csak vl,, ANDnÁssy úT ls,
Ftr Pontos Gímre Ogyel|ünkl T

c§ApAT-, RAJ- És ónst
U,

A
A

zAszLoK
LEGEGyEznnuggrőr
LEGDI§ZEEEBB KlVlTEtlG

Áraíánlaííal diimeníesen szolgál:

fl,.o o erzbgwctt
Uíoag

egyházis,zereh és zászlők gyáta

BUDAPEST, lv. vÁct UccA 4r.
Alapííási é9 |863, Telefon J. t50-64
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§$ A yonal mentén vdg,d kt és lev. lapra ragasztva küld be a kiadóhivatalnak. Q

,Magyar Cserkész" t, Kiadóhivatalanak

Budapest, V.

Hajnal.u. 6, Cserkészhdz.

Cserkészre -i'/*Íi{' I927, éviEzennel előfizetek a Magyar

P.
P.
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egyidejüleg
az elsö saímhoz csatolt bef. lappal

* Nem megfeleló módozat törlenctó.
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Az előfizetési dijat
Tiszteleltel

olyasbaló név és cim.


