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Magyar Cserkész
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA
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IX. évfolyam  14. szám. Budapest, 1 Q Z S . Július 15.

T IH A N Y .
éhány nap múlva felpezsdül az élet a tihanyi 

parton. Megsokasodnak ott a sátrak, felszapo
rodnak a különböző típusú csónakok, vidám, 
napbarnította fiúk sürögnek-forognak majd a 

máskor meglehetősen csendes terepen. Megnyílik a nem
zetközi vizitábor.

Nem lesz nagyarányú. Nem fognak tolongani az ide
genek. Nem verődik össze húsz-harminc nemzet cser
készifjúsága. Szerény lesz a keret. És én mégis úgy ér
zem, hogy a magyar cserkészek történetének újból fon
tos időszaka következik. Úgy érzem, hogy a tihanyi tá
bor hatása nagy lesz. Nem annyira külföldi, nemzetközi 
szempontból, hanem inkább a magunk számára. Igen, 
mert ez az első nagyobb összegyülekezése a magyar 
vizicserkészeknek. Amit itt látnak, amit itt tesznek a 
cserkészek, az elhatározó befolyással lesz a mi viziéle- 
tünk további fejlődésére.

Azért szeretnék én most néhány komoly szót szólani 
hozzátok, Tihanyba jövő testvéreim.

Ne feledjétek el, hogy Ti most a magyar vizicserké- 
szet stílusát formáljátok. Nemcsak a megjelenő idege
nek fogják megállapítani a ti munkátok, a ti éltetek meg
nyilatkozásából a magyar vizicserkészet értékét, hanem 
ezek a napok alakítják ki a mi mozgalmunk szellemét, 
törekvését is. Úgy munkálkodjatok, úgy éljetek azért, 
mint akiknek minden cselekedetük következményekkel 
jár, akiknek vállán nagy felelősség nehezedik!

A vizicserkészetet általában a nagyobbak csinálják. 
Nemcsak azért, mert itt több erőre van szükség, hanem 
azért is, mert a viziélet több komolyságot, figyelmet és 
fegyelmet követel.

Ennek a gondolatnak kifejezésre kell jutnia Tihany
ban. Egész élteteken meg kell látszania annak, hogy 
a vizicserkész nem játszik a vizen, hanem uralkodik 
azon. Ép azért nemcsak sejti dolgát, hanem alaposan 
tudja minden kötelességét; fellépésben, magatartásban,

egész tábori életében valami különös bizalmasság, 
nyugalom, határozottság uralkodik. Olyan magatartást 
kell tanúsítanotok, hogy a legaggodalmasabb mama is 
ezzel az érzéssel gyönyörködjék Bennetek: „ezekre a
komoly fiúkra nyugodtan bízom gyermekemet.11

A tudás, alaposság, fegyelem mellett a testvéri együtt
érzésnek különösképen ki kell domborodnia. Mindig fon
tos, hogy az Örs egységes, megértő, egymást szerető és 
támogató csoport legyen. A viziéletben azonban különö
sen fontos, hogy egyek legyenek az Örs tagjai. Tinéktek 
példát kell mutatnotok a tökéletes örsi életre.

A komolyság, alaposság és fegyelem természetesen 
nem jelenthet merevséget, kedélytelenséget. A vizicser
kész mutassa meg, hogy nincs ellentét a vidámság és 
meggondoltság közt, hanem a kettőnek együtt kell élnie 
minden cserkészben. Derűt, mosolyt akarunk látni barna 
arcotokon, kacagni akarunk tréfáitokon, vidáman aka
runk dolgozgatni veletek.

A magyar vizicserkész nem lehet „tengeri medve11. Jó
kedvűnek, pajzánnak, napsugarasnak kell lennie, mint 
ahogyan kedvesek, hangulatosak, derűsek a magyar 
vizek.

Azt mondják, hogy a vizinépek faragatlanok és érzé
ketlenek a gyöngédség iránt. Ti legyetek mindig, min
denkivel szemben udvariasak, figyelmesek, szolgálatké
szek, kedvesek.

De minek is folytassam tovább? Hiszen rövidebben is 
meg lehet mondani, mit várunk tőletek: Legyetek egé
szen, igazán cserkészek.

Legyen a vizitábor is erőforrás, amelyből meríteni fog 
mindenki, aki eljön közétek. A vizicserkész biztatást és 
indítást az újabb, keményebb munkára; a bennetek gyö
nyörködő felnőttek pedig reménységet, hitet, bizodalmát 
a szebb, tisztább, egészségesebb, erősebb, boldogabb 
életre.

Kálmánbácsi.

A tihanyi 

félsziget.

A nemzet

közi vizi

tábor helye.
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LEG FO N TO SA BB TUDNIVALÓK  
A  TIH ANYI VÍZITÁBORRAL K APCSO LATBAN.

1. Kik vehetnek részt a táborban?

A táborban résztvehet a Magyar Cserkészszövetség bár
mely igazolt csapata, tetszőleges létszámmal, de csak iga
zolt cserkészekkel.

2. A tábor tartama és helye.
Hazai csapatok számára a közös programm július 23-án 

reg§el veszi kezdetét a tihanyi félszigeten és augusztus 
5-én ér véget. Július 30-án megérkeznek a külföldi cser
késznemzetek kiküldöttei. Természetesen a csapatok ér
kezhetnek 23-a előtt is és folytathatják a tábort augusz
tus 5-e után is.

A csapatok a tihanyi félsziget északi részén a mólótól 
északnyugatra, több kisebb csapatban fognak önálló tá
bort ütni. Az összes csapatok táborozási igazolványt a 
szokott módon külön-külön kérnek.

Amelyik csapatból 8-nál "kevesebben vesznek részt, ott 
azok névsorát, összes személyi adataikkal együtt, közölni 
kell.

3. Élelmezés, részvételi díj.

A csapatok önnön magukat önállóan is élelmezhetik. Ez 
esetben részvételi díjat nem fizetnek. Amennyiben a hely
színen kívánnának valamit beszerezni (tüzelőfa, szalma, 
hús, zöldség, fűszer stb.), úgy a táborparancsnokság köz
vetítését kell igénybe venni, mely a napi ellátást 1.60 fil
lérért biztosítani tudja. Azok ellenben, akik a tábor kony
hájáról étkeznek (előleges engedély alapján), azok napi 
2 P 50 fillért fizetnek.

4. Felszerelés.

Teljes tábori felszerelésről a csapat gondoskodik, tehát 
megfelelő sátrakról is. Ha van a Balatonon használható 
hajója, kívánatos, nogy azt odaszállítsa.

5. Utazás.

A vasúti menetdíjkedvezmény megszerzésével kapcsola
tos eljárást a Vezetők Lapja április 1-i számában talál
hatjuk meg. Vasúti állomás gyalogosok részére: Aszófő— 
Tihany. _

6. Kiképzés.

A tábor elsősorban tanuló tábor lesz. A következő főbb 
kiképzési csoportok felállítását vettük tervbe: 1. állandó 
úszni-tanítás (vízből mentés, búvárkodás stb.), 2. evezős 
kiképzés, 3. vitorlás kiképzés, 4. jelző kiképzés (morse, 
szemafor, kódé), 5. mentő kiképzés, 6. kötélmunkák.

A kiképzésben a tábor minden tagja résztvenet.
A szükséges eszközökről, csónak, kötél, zászlOK stb. a 

rendezőség fog gondoskodni. »

7. Részvétel a külföldiek versenyeiben.

A külföldiek számára tervezett versenyekben nem ve
szünk részt, mert hiszen mi otthon vagyunk és ez sok 
helyi előnyt jelentene.

Ezek a versenyek a következők:
I. örsi versenyek. 1. Fellépés. 2. Tábortűzi szórakoztatá

sok, mutatványok. 3. 600 méteres evezősverseny. 4. Csó
nakakadályverseny. 5. Evezős hike. 6. Csónakkötélhúzás. 
7. Bójakereső verseny. 8. Jeladó verseny. 9. Vitorlás ver
seny. 10. összetett kajakverseny. 11. Staféta úszás.

II. Egyéni versenyek. 1. Vízből mentés. 2. Első segély. 
3. Búvárkodás. 4. Csónakjavítás. 5. Kötélmunkák. 6. Becs
lés. 7. Megfigyelés.

8. Szórakozás.

Természetesen nem fogjuk elmulasztani az alkalmat, 
hogy a magyar tenger mellett táborozván, ne nézzünk a 
környéken körül.

Tervbe vettünk egy nagyszabású vizi hadijátékot is.
Esténként pedig a tihanyi kolostor alatt a tábortűz kö

rül gyűlünk össze.
A tábor utolsó napján résztveszünk az Országos Bala

toni Kultúrnappal kapcsolatos ünnepségeken, vitorlás és 
csónak felvonulásokon, végig élvezzük a tervbevett nagy
szabású bemutatásokat és tűzijátékokat.

9. Versenyek.

A versenyek két csoportra oszlanak :

A) örsi vrsenyek.
I. Fellépés. Megbíráljuk itt a versenyörs
1. szellemét,
2. fegyelmét,
3. a tábori rend betartását,
4. egyéb viselkedését.
II. Evezős hike. Tartama cca. 12 óra.
III. Jeladás. Esetleg este lámpával is.
IV. Úszás.
1. 7 x 50 m staféta úszás tetszés szerinti módon.
2. Vízből mentés. Távolság 20 m. A mentő ruházata: 

cserkészing, nadrág, harisnya.
3. Búvárkodás.
V. Szabadon választott gyakorlatok.

B) Egyéni versenyek.

Sorsolás dönti el, hogy az őrs tagjai mely pontokban 
indulnak.

/. Első segélynyújtás.
II. Kötélmunkák.
III. Csónakjavítás. Pl. csónaktömítés.
IV. Kormányzás.
V. Csáklyázás.
VI. Becslés. ( Térkép, emlékezet stb. szerint is.)
VII. Vízrendészeti ismeretek. (Lebonyolítás írásban tör

ténik.)

C) Különleges versenyek.

Különösen a következőkről leuet szó:
/. Vitorlásverseny.
II. Csónakkötélhúzás.
III. Csónakakadályverseny.
IV. Bójakeresöverseny.
V. összetett kajakverseny. Terv szerint a verseny ré

szei a következők lesznek:
1. Összerakás, szétszedés. (Nemcsak a gyorsaság szá

mít.)
2. Akadályok legyőzése.
3. Felfordulás, visszaszállás.
4. Elmerülés.
5. 500 méteres gyorsasági verseny.
Minden Örs egy kétszemélyes vagy két egyszemélyes ka 

jakkal indulhat.
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A LETT CSERKÉSZEK ÉS JU BIL Á R IS TÁBORUK.
Idén ünnepli a lett cserkészmozgalom fennállásának ti

zedik évfordulóját. A július 20—29-ig tartó Nagytáboru
kon a Magyar Cserkészszövetséget a IX. kerület reprezen
tatív csapata képviseli.

Lettország.
A mai Lettország egyike azoknak a balti államoknak, 

melyek a nagy orosz összeomlás előtt mind Oroszország
hoz tartoztak, önálló köztársasággá 
1918 nov. 18-án lett. Főleg exportból 
él. Főbb exportcikkei: fa, len, vaj, to
jás, hal és gyümölcskonzervek. Lako
sainak száma 2 millió, területi 65.900 
négyszögkilométer, ebből 38% erdő,
27% megművelt föld, a többi pedig 
legelő. Pénzegysége a svájci frankkal 
egyenlő „Iat“, mely 100 „santim“- 
ból áll.

Az ország fővárosa Riga. Ez a met
ropolis vetekszik a nyugati államok 
nagy városaival szépségben, rende
zettségben és tisztaságban. Szép köz
épületei, templomai, sétányai, a hatal
mas kikötő és last nőt least a több 
mint 10 km hosszú strandfürdő méltán 
teszik kedvessé és érdekessé.

Mint érdekességet elmondhatom, 
hogy konyhájuk teljesen elüt a mien
kétől és bizony nagyon nehéz lenne 
egy magyar cserkésznek a lett sza
kácskodásból különpróbát tenni. Evés 
közben vagy utána vizet egyáltalán 
nem isznak, de annál több teát fo
gyasztanak.

A lett cserkészmozgalom.
Karlis tábornok, a lett főcserkész.

Az állam cserkészmozgalma, mint már említettem, 10 
éves. Bizony a kezdet nehéz próba elé állította e fiúkat. 
1918-ban a bolsevisták a meglévő két csapatot fel akarták 
oszlatni. Az ez ellen való küzdés aztán annyira összeko
vácsolta őket, hogy szétbonthatatlan egységet alkottak és 
ez adta meg a magját a mai mozgalomnak. Az 1918. évi 
felszabadító harcoknál, mikor a bolsevizmus karjaiból 
igyekeztek menekülni, a 12—14 éves gyermek épen úgy 
harcolt, mint a 60—70 éves férfi és asszony. így érthető 
meg, hogy ma majdnem minden öregcserkésznek ott függ

a cserkészingén az akkor hazája önállóságának visszaszer
zéséért kapott kitüntetés.

A mozgalom, melynek kezdetétől fogva elnöke Karlis 
tábornok, Riga katonai városparancsnoka, teljesen angol 
mintájú. Cserkészingükön gallér helyett nagy nyakkendőt 
hordanak, melynek színe a kiscserkészeknél bordó és az 
öregcserkészeknél barna. Jelenleg 126 csapatjuk van, me
lyeknek létszáma kb. 4000 cserkész, beleszámítva a „ro- 

* ver“-eket (öregcserkész) és „vilceni11- 
ket (kiscserkész). Szépen fejlett vizi- 
cserkészetük is van. Cserkészirodal
muk szintén szépen halad. Havonként 
kétszer megjelenő „Ugunkurs11 nevű 
cserkészújságuk van. Nemrég hagyta 
el a sajtót a kiscserkészetről írt köny
vük és most fog megjelenni a „rover“ 
mozgalom szabályozását tartalmazó 
utasítás.

A jubileumi tábor.

A Lielupe folyó és a rigai öböl 
strandja között fenyvesekkel benőtt 

. nagy félsziget terül el. Itt lesz az idei 
jubileumi tábor. A hely táborozásra 
oly nagyszerű, hogy még a „legkénye
sebb igényeket1* is ki fogja elégíteni. 
A fenyves szélén húzódó nagyszerű 
strand mindenkit el fog ragadni. Este 
nyolckor is vidáman lehet fürdeni, 
mert még mindig melegen süt a nap.

A tábor előkészítő bizottsága meg
tesz minden lehetőt, hogy az eddig je
lentkezett kb. 4000 cserkésznek min
den igényét kielégíthesse és már több
ször adott azon óhajának kifejezést, 

hogy minél többen látogassák meg jubileumi táborukat 
a magyarok közül, kiket a tavaly ott járt magyar fiúkon 
keresztül már ismernek.

A tábort a mi Nemzeti Nagytáborunk mintájára rende
zik meg. Lesz külön kórháza, pénzváltója, cserkészboltja, 
telefonközpontja és természetesen ,,Cuki“-ja.

Július 29-én lesz az utolsó^ tábortűz. A sátorváros lakói 
bizonyosan sok élménnyel meggazdagodva mennek majd 
haza, hogy otthon friss erővel dolgozzanak hazájuk bol
dogulásáért. Szabados József, 361 /ö. est.

Riga. 3 „ Kilátás a jubileumi táborra.
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A BALATO N VESZEDELM EI.
Aki sível gyakorlatozik, vagy téli kirándulásra indul, 

nagyon jól tudja, hogy sok olyan baj érheti (végtagok le
fagyása, kihűlés, kimerülés, átfázás stb.), ami máskor nem 
fenyegeti és épen azért történik oly kevés súlyos- baleset, 
mert ezeket a különleges téli veszedelmeket sokszor meg
beszélik és jól ismerik.

így van ez a vizi életben is, ha jól ismerjük, hogy miféle 
bajok leselkednek reánk, akkor jobban tudunk tőlük óva
kodni és jobban tudunk másokat is figyelmeztetni rájuk.

Ezeken a rendes vizi veszélyeken kívül aztán megvan
nak a Balatonnak még a maga külön fenyegető rémei és a 
maga külön nagy szépségei is. Ezekről nem szabad tehát 
megfeledkeznünk.

A Balaton nagy vízfelület, a partok távol vannak egy
mástól, első dolog tehát, amire gondolnunk kell, hogy míg 
a Dunán 2—3 percen belül mindig partot érhetünk, ad
dig a „hullámzó Balaton tetej.én“ — különösen, mikor az 
erősbödő hullámok az evezést is akadályozzák — bizony 
negyedórák, sőt órák is eltelhetnek, míg partra juthatunk. 
Tehát nem tanácsos evezős csónakkal messzire menni a 
parttól. A part felől kerekedő szél amúgy is nagyon meg
nehezítheti a visszajutást, mert a széles vízfelületen na
gyobb erőre kaphat, mint a partok, fasorokközé szorított 
Dunán.

A Balaton vize fárasztó, lassabban lehet hozzászokni. 
A rövid (5— 15 perc) fürdés jobban előmozdítja az anyag
cserét, egészségesebb, mint a Dunában, de a hosszú (]/2— 
2 óra) határozottan gyengít, különösen sorvadásos haj- 
lamúaknak méreg. Tehát mértékkel használjuk! Az úszás
nál pedig ne hagyjuk el a biztos talajt, mert a nagy tá
volságok miatt a segítség is később ér el, ha ugyan egy
általában elér. A Balatonban már sok jó úszó fulladt meg, 
mert túlbecsülte erejét (legutóbb is kettő Keszthelyen).

Nem tudom megmagyarázni miért, de a lesülés, a bőr
nek a napon való gyulladásos leégése is gyakoribb itt, 
mint másutt. Már nem egy halálos végű eset történt. A 
nagyobb megbetegedések pedig mindennaposak. Tehát a 
napfényben is csak lassan, fokozatosan szoktassuk a tes
tünket. Az ilyen napozásban az a ravaszság, hogy a nap 
hatása csak órák múltán kezd jelentkezni. Néha a bőr 
meg sem pirult a napon, már haza is mentünk és egy

szerre csak elkezdünk fázni, a bőr egész felülete fáj, sőt 
fel is hólyagosodik.

A már megbámult bőrt kevésbbé fogja a napsugár, de 
az sem mentes egészen. Előzetes bezsírozás is véd bizo
nyos fokig. Utólag is ez az egyetlen, ami enyhíti a bajt. 
Rendesen 3—4 nap múlva minden fájdalom elmúlik, a bőr 
lehámlik és újból Jesülhetünk, mert a friss, vékony bőr még 
érzékenyebb, mint a régi. De ha nagyon leégettük, hosz- 
szabb ideig is betegek lehetünk tőle. Akinek kicsit meg
pirult a bőre, az 1— 2 napig járjon felöltözve és kenje be 
magát vazelinnal, míg az érzékenysége megszűnik. Kék- 
szemű szőkéket rendesen hamarább fogja meg a nap, 
mint a barnákat.

Nyáron ritka a köd. De ködben, vagy esthomályban a 
Balatonon nagyon könnyű eltévedni. Képzelhető aztán a 
testvéreink aggodalma, ha idejében nem érünk haza! Ál
talában legyünk pontosak és ne okozzunk ok nélkül iz
galmat, nyugtalanságot!

Kimerülés, szív- és tüdőtágulás előfordulhat, ha meg
gondolatlan távolságra kerülünk a kiinduló pontoktól és 
váratlan ellenkező szél, vagy eltévedés miatt nagyon soká 
kell küzködnünk a hazajövetelnél. Idegesség, veszekedő 
hajlam, étvágytalanság, álmatlanság rendesen a túleről- 
tetés jelenségei. Orvossága: a táborban maradni néhány 
napig. Egy kis izomláz, fáradság nem a világ, de ha lég
zési nehézségek, szédülés, hőemelkedés jelentkeznek, gye
rünk a tábor orvosához!

Ezek volnának testi épségünk főbb veszedelmei; ezek
hez járulnak aztán a lelkiek. A sok természeti szépség, a 
látogatások, a nagy tömeg, elvonják a figyelmet a belső 
élettől. Az ember sokszor ketrecbe zárt, mutogatott vad
állatnak érzi magát, mint a városligeti állatkertben sze
replő vadnépek vagy állatok. A fürdőhelyek tömegtábo
raiban több lelkierőre van szükség, hogy igazi cserké
szekké válhassunk, vagy azok maradjunk.

Mozgalmunknak szüksége' van reá, hogy néha kifelé is 
mutassunk valamit és hogy tanulás céljából olykor ilyen 
nagyobb tömegekbe összeverődjünk, de vigyázzunk, hogy 
ez lelkünk épségén ne üssön csorbát s hogy az olyan nagy
szabású vállalkozások, mint a tihanyi tábor is, minden
képen csak a javunkra váljék! Zsyga.

A  C S E R K É S Z C S Ó N A K -T ÍP U S .

Kétségenfelül csapathajó. Még pedig olyan, amelybe 
lehetőleg épen egy örsnyi cserkész ülhet. Nem drága, nem 
túlkényes, kényelmes, lehet vele felfelé is menni, lehet 
benne vitorlázni. (Az elemi viziismeretek elsajátítására 
bevezetőnek igen jó a ladik is, de ez szerintünk jelenleg 
aránytalanul drága. Részletesen 1. a „Vizicserkész“ kiad
ványban.)

Ilyen örsi hajót készíttetett a 2 BKG tavaly Ausztriában 
és hozott le Pestre. Hogy mennyire bevált, mutatja az a 
körülmény, hogy ezidén nem kevesebb, mint 10 darabra 
szaporodott meg számuk. Méretei: 8 méter hosszú, 1.35 
széles, 3 pár evezős. Fixülésekkel. Az evezőshelyek úgy 
vannak elosztva, hogy nemcsak hárman, hanem — egy
másmelleit ketten-ketten ülve — összesen hatan is evez
hetnek benne. Ezenkívül 12 négyzetméter vitorlával is fel
szerelhető. Sebessége felfelé (Pestnél) 4—5 km, lefelé 
9 _ 1 1  km óránként. A hátizsákok, sőt teljes tábori szerel
vény számára is elegendő hely jut rajta, anélkül, hogy túl 
lenne terhelve. Felszerelés nélkül 10 cserkész, tábori sze

relvénnyel épen egy Örs, 7— 8 ember számára jó. Anyaga 
vörösfenyő, vagy afrikai mahagóni. Ára: körülbelül 550— 
650 pengő. Ez — összehasonlítva akár egy kielboot, akár 
egy vászonkajak árával — egy-egy fiúra arányítva sokkal 
kevesebb.

Öregcserkészeknek és már képzettebb vizicserkészek- 
nek, különösen folyón igen jó csónaktípus az örsi négyes 
is. Ilyen örsi négyest csináltatott és hozott le Salzburg
ból a Salzachen és Innen át a 2. sz. B. K. G. Ebből is 
már 3 darab van a vizitelepen. Guruló-üléses, váltott eve
zős, belvillás. Méretei: hossza 10.60, szélessége 1.20, ma
gassága 45 cm. Benne szorosabban véve 4 evezős szá
mára van hely és egy kormányosra, de emellett szükség 
esetén itt is elfér még egy-két fiú. Jó, biztos, olcsó, kényel
mes kiránduló-hajó, amely különösen egy öreg-örs (5— 6 
ember) igényének legjobban megfelel. Ára 800 pengő és 
900 pengő között afrikai mahagóniból ill. veresfenyőből.

Az összehajtható vászonkajak, kenu, sandolin is 
igen alkalmas kisebb gyakorlottabb csoportnak, de rész-
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ben aránytalan drágasága, 
részben az a körülmény, hogy 
a felügyelet és az összetartása 
az egyes őrsöknek sokkalta 
nehezebb, inkább magányos 
kiránduló öregcserkészeknek 
kimondottan alkalmas külö
nösen leevezésekre.

A mi vizeinken igen divatos 
ú. n. párevezőskettős — nem 
cserkészcsónak, bár olyan 
öregcsapatoknál, ahol nagy 
nehézségekbe ütközik egy 
csapat hajónyi legénység ösz- 
szetoborzása, igen jó szolgá
latokat tehet. Kényes, drága, 
kevés holmi fér bele.

Regattahajót legfeljebb 
igen tapasztalt és csak sze
rencsés pénzügyi helyzetben

Örsi csónak.

levő öregcserkész, vagy öreg
csapat szerezzen be. Ez aztán 
igen kényes. Megfizethetetlen 
ára van. Holmi alig fér bele. 
Ezek között is előnyt kell ad
nunk az ear (váltott evezős) 
csapat-hajóknak (négyes, 
hatos, nyolcas).

A vizicserkészek nem azért 
mennek a folyóra, tóra, hogy 
rekordokat érjenek el az eve
zés terén, hanem azért, hogy 
élvezzék a viziélet minden 
szépségét. Ezért nem az el
érhető sporteredmények lehe
tősége, hanem a minden irá
nyú praktikusság, kell, hogy 
befolyásoljak őket csónakjaik 
készítésénél és megválasztá
sánál.

K E L L E M E ST  A  H A S Z N O S S A L !
A Magyar Cserkész 1927 július 15-i számában napsu

garas, kakukfű-illatos cikkecske jelent meg a gyógynö
vényekről. Olyan kurta volt, hogy talán el sem olvastátok, 
bár minden sorából meleg cserkész-szív dobogott felénk. 
Pedig ha a cserkésznek minden növényt szeretnie kell, ak
kor különös tisztelet illeti meg azokat, amelyekbe a föl- 
séges isten vegielen szeretete gyógyító erőt rejtett, orvos
ságul a siralomvölgy nyavalyáira. Azért hát kissé kibő
vítem azt, amit cikkíró testvérünk néhány tömör szóval 
elmondott.

Manapság az emberek csak úgy fitymálva emlegetik a 
különböző gyógynövényeket, mint valami babonasággal 
felfújt, artatlan háziszereket. A közvélemény, melyet a kü
lönböző, nagy vegyi gyárak reklámjai sikeresen a maguk 
javára hangoltak — minden „modern" „felvilágosodott" 
orvostól megköveteli, hogy ha már megfizetik, akkor írjon 
valami jó cifra receptet. Rendel is a doktor — nem afféle 
isten-adta, olcsó, többnyire kellemes ízű orvosságot, ha
nem vegyi utón készült, mérget tartalmazó (és méreg
drága) porokat és itókákat, amelyek az idegek elkábítá- 
sával megszüntetik talán a fájdalom érzését, de nem a 
fájdalom okát, a tulajdonképeni betegséget. Mar pedig 
az ember teste nem gép, amelynek egyes alkatrészeit ki 
lehet cserélni, ha elromlottak, hanem egységes szervezet, 
amelyet általában csak belülről, önmagában és nem helyi
leg alkalmazott hatóanyagokkal kell meggyógyítani.* Ne 
mosolyogjuk le tehát a gyógynövényeket. Komoly, értékes 
gyógyszerek azok.

A gyógynövények gyűjtése, termelése és az azokkal való 
kereskedés nem megvetendő kereseti forrás. Németország
ban például egész családok élnek egy-két hold föld gyógy
növény terméséből. Mi, magyarok elkótyavetyéljük a bú
zánkat, rozsunkat, kukoricánkat, mert nem bírjuk az ame
rikai gabonával a versenyt — ellenben gyógynövényekért 
sok százezer pengőt engedünk külföldre kigurulni.

Pedig a í  isteni gondviselés végtelen jóságából a gyógy
növények nagy része a leghitványabb földben is megterem, 
sokszor erővel sem lehet kipusztítani. Hány szegény em
ber találna ezzel a könnyű és szép munkával tisztességes, 
állandó kenyérkeresetet! Hej! csak az a jóféle turáni lom
haság ne súlyosodnék rajtuk!

* Mindez persze nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor sebészi 
beavatkozásra van szükség.

Mi cserkészek hivatásos gyógynövénygyüjtők lehetnénk. 
Mi, akik legjobban ismerjük környékünk flóráját, s egy- 
egy kirándulásunkró.l kincsekkel térhetnénk haza. A tábo
rozás meg épen alkalmás idő lenne erre. Könnyűszerrel be
szerezhetnek a csapat saját szükségletét, sőt központilag 
szervezkedve külföldi cégekkel is összeköttetést kaphat
nánk s az egyik táborozás munkája behozná a következő 
költségeit.

Ez azonban még álomországba tartozik. Nézzünk hát 
körül, mit tehetnénk meg most rögtön, mit s hogyan kel
lene gyűjtenünk. Csak azokat a növényeket említem meg, 
amelyeket Orr János cikkében felsorolt: azokat sokan is
merik, gyakoriak és nyáron szedhetők.

Itt van mindjárt a bodza (Sambucus nigra). Csak annak 
van értéke, ami bokron terem (fái bodza), a földi bodza 
fagarast sem ér. A bodza virága gyógyító hatású. A szép, 
fehér, illatos virágesernyőket napos időben szedjük, ha 
már felszáradt a harmat (különben megbámul a szedésünk 
és eldobhatjuk). A legjobb, ha sátorponyvára vékonyan 
szétteregetve még aznap megszáríthatjuk. Kisebb mennyi
séget (egy-egy kosárra valót) szellős, meleg padláson, 
csűrben vagy sátorban kifeszített madzagokra lehet ag
gatni, mint a kimosott ruhát,'ott is szépen megszárad. — 
Mielőtt a szárak törékenyre szikkadnának, a virágokat 
tiszta papír felett lemorzsoljuk és papírzacskókba jól le
nyomkodva száraz helyen tartjuk. A bodzavirág-tea ki
tűnő ízű, igen jó izzasztó (felér minden anti-, kalmo-, 
hidro és asz-pirinnel, csak épen hogy nem rontja a szívet 
és a gyomrot). No de az megbocsájtható, ugye? Ha az 
ebéd kozmásra sikerült, estére főzzetek bodzateát a has
fájós közösségnek. Ihatjátok hidegen is, egy kis fodormen
tával vegyítve kitünően oltja a szomjat.

A bőrigázást, meghűlést követi a nátha, köhögés leg
jobb ellenszere a hársfa- és ökörfarkkóró-tea. Persze a 
hársfavirág szedése némi fáramászással jár, de mi az egy 
érző kebelnek? Csak az illatos virágot kell szedni, azt a 
hártyaszerű, nyelvalakú „fedőlevelet" nem (bár a patiká
ban azt is hozzámérik). Árnyékban szárítsuk, ne a napon. 
Teája szép barnás-vörös és mézízü.

Az ökörfarkkóró homokos, köves helyeken, legelőkön 
terem. A legelésző állatok nem nyúlnak hozzá, mert levele, 
szára molyhos. Rántotta-sárga színű szirmait szedjük, me
lyek könnyen leválnak a kehelylevelekről. A rajta mász-
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káló kis bogarakat fujjuk le róla. Csak annyit gyüjtsünk 
egyszerre, amennyit aznap a napon megszáríthatunk. Fő
zés után a meleg (nem forró) tűzhelyre tehetjük a pony
vát vagy papirost. A legkisebb nedvesség is árt neki. A 
tökéletesen megszárított teát cserép- vagy üvegedényben, 
vastag papírzacskóban nagyon száraz nelyen tartsuk. — 
Mézillatú teája a légzőszervek mindennemű hurutját meg
gyógyítja.

A pipitár, kamilla vagy székfü bizonyára mindnyájunk 
életében szerepelt már pólyás-korunk óta. Fájós fület, ne
hezen érő keléseket kamilla-főzettel borogatjuk; a i,sok 
széltől, füsttől gyulladt szemet kamillateával mosogatjuk. 
Sebek kimosására is használhatjuk. Vászonzacskóban 
megforrósított székfüvirággal fájós tagjainkat, gyomrun
kat izasztjuk. A gőzét köhögés esetén belélegezzük (in- 
haláljuk).

A gyűjtésnél nagyon vigyázzunk! Ne cseréljük össze az 
úgynevezett „eb-kamillával", amely értéktelen. A „nemes" 
kamilla legbiztosabb ismertető jele a jellegzetes illata és 
az a körülmény, hogy aranysárga gombvirágzata — ha 
körmünkkel átcsípjük — belül üres (a másiké tömör). A 
gyűjtött virágot hamar teregessük szét, különben 1— 2 óra 
múlva már megfülled s akkor vége. Szárítás közben ne 
nyúljunk hozzá. Ha teát főzünk belőle, a hideg vízbe te
gyük már bele és ne hagyjuk födetlenül. Minden szárítás
nál fő a tisztaság!

Egyelőre elég ennyi! Kíváncsi volnék, hogy hány csa
pat fogadja meg a jótanácsot. Héjjaszemü cserkészek! 
Táborozás után nézzetek szét azonnal, hogy azon a kör
nyéken mit gyüjthetnétek. Próbálkozzatok eleinte kicsiny
ben — egy nyár tapasztalata már mesterré avat bennete
ket. Jó munkát! Velösy Elek.

A PONTOZÓ B E ST IA  TIH A NY BAN .
A tihanyi nemzetközi vizitáborban ismét tág tere nyílik 

a pontozóbíró garázdálkodásának. Már faragja is ceru
záját, lapozgatja az irkáját, írja a csapat számát, fel
gyűrt ingujjakkal gyakorolja magát a vérszopásban, kü
lön nagyítóüveget vásárolt a hibák számára, sőt, napon
kint kétszer félórát tölt a tükör előtt és tanúja a szigorú 
ábrázat öitögetését, a vasvillaszemek meresztgetését és a 
riasztó tekintetek vetését. . .  legalább is így képzeli ezt 
Dugó János barátunk.

Nézzük hát, mi igaz mindebből?
Először is, hogy sokan leszünk. Mentői nagyobb 

a társaság, annál kevésbbé lehet családias alapon 
kormányozni, annál több szabállyal, paranccsal kell előre 
megmondani, hogy mi lesz a rend, és annál inkább kell a 
tábor alatt is ellenőrizni a cserkészszerüséget. Jóval töb
ben leszünk, mint ezren (a Nemzeti Nagytábor létszámá
nak ötödrésze), így hát kell egy kis szigorúság — de ez 
még nem pontozás.

A sok résztvevő között lesznek ott külföldiek is. Nagy- 
Británniából, Brazíliából, Lengyelországból, Norvégiából 
és a világ minden tájáról mintegy 150-en, ha tehát vala
melyik csapat cserkészietlenséget, fegyelmezetlenséget 
mutatna: az a magyar névnek igen sokat ártana. Mert 
valószínű ugyan, hogy külföldi vendégeink közül lesz 
olyan, aki nem üti majd meg a mi mértékünket (hiszen 
egyesek nem is tagjai a nemzetközi szövetségnek, így hát 
ezektől nem is várhatunk valami sokat): de mi ne az ő 
hibáikat keressük, hanem mindig az legyen az eszünkben, 
hogy akármilyenek is ők — otthon azt fogják elmondani, 
hogy mi milyenek vagyunk!

Nemzeti szempontból legfontosabb pontozóbíráink tehát 
a külföldiek lesznek. Legyünk velük szemben őszinték, 
barátságosak, elnézők és gyöngédek, de ami jót ők nálunk 
láthatnak (vallásosság, szeretet, tudás, jellem, önkéntes 
fegyelem, tisztaság, rend stb.) azt mutassuk meg nekik. 
Hibáinkról pedig szokjunk le.

Ott lesznek továbbá a többi csapatok és a szövetség 
meg a kerületek képviselői is nagy számmal. Ezek termé
szetesen minden csapat iránt érdeklődni fognak. A jelen
levő 1000 cserkésztestvérünk is mind pontoz bennünket 1

Végül vannak versenyek is. Ezeket külön pontozóbírák 
mérlegelik. És itt is a legkisebb cserkészszerütlenség sú
lyosabban esik a mérlegbe, mint a szakszerűség esetleges 
hibái. Mert elsősorban cserkész, jó cserkész legyen a ver
senyző — csak azután jó evezős, ügyes térképész, tapasz
talt vitorlázó, vagy találékony viziember.

A pontozóbírák a lehető legjobb eredményt egy-egy 
versenyszámban 20 ponttal jelölik, az átlagot 10-zel, a

rossz, elfogadhatatlan mértéket 0-val. De vannak verse
nyek, ahol nem pontozásra megy majd a dolog — mint 
például a kötélhúzásnál. Egyes versenyekben képesítő 
próba is lesz — mint pl. a vitorlázásban. A versenyekre 
rengeteg nevezés érkezett, azokat csak úgy lehet jól le
bonyolítani, ha mindenki pontos és fegyelmezett. Meg 
lehetünk győződve, hogy a bírák és rendezők becsülete
sen fognak iparkodni dolgozni — ha tehát véletlenül té
vednének, vagy kétes esetben nem a mi javunkra dönte
nének — ezért nem panaszkodhatunk. Végtére az igazán 
nem szerencsétlenség, ha a döntőbírák nézete szerint va
laki valamiben ügyesebb, mint mi. Becsületes küzdelem
ben részesíteni nem szégyen — de a küzdelem hevében 
a cserkésziességről megfeledkezni, igenis nagy hiba volna.

Bíró nem lesz túl-sok, tábori rendőr még kevesebb — 
könnyítsük meg munkájukat tőlünk telhetőén.

Iparkodjunk mentői többet tanulni. Vitás esetekben pe
dig forduljunk a fődöntőbírákhoz. A cserkész nem fél a 
bírálattól, nem a fél a bírótól sem, mert nála a tanulás, 
javulás fontosabb, mint a ’díj. A magyar cserkészek díjai 
úgy sem nagyértéküek, inkább emlékek. Hiszen nálunk a 
verseny is csak testedző szórakozás, nem pedig életcél.

Ne lássunk tehát a rendezőkben, döntőbírókban sem „vé
rengző vadállatokat", akik gyűlölettel rontják a csapatunk 
hírét. Hiszen ők hálátlan mesterségüket csak azért végzik, 
mert anélkül nem lehetne a versenyeket megtartani. Sze
gények eléggé sokszor vannak maguk is kínos zavarban, 
hogy a sok jó közül kinek ítéljék a pálmát — vagy a 
sok gyönge között kit fogadjanak mégis el.

Aztán -  úgy sem ők a legfelsőbb fórum! Mert mi 
irányadó minden cserkészre a legfelsőbb fokon ? Ugye
bár a 10 törvény és saját lelkiismerete. Ha nem volt időnk 
és pénzünk előkészülni és ezért nem lettünk elsők, azért 
örülhetünk a féleredménynek is — csak az volna baj, ha 
fegyelmezetlenség, cserkészietlen hiba miatt vesztettünk 
volna el a versenyt.

Szóval — cserkészek között nincs pontozó bestia. Ne is 
legyen. Mi se nevezzük őket annak. Ellenben van döntő
bíró, rendező, tanító, kiképző cserkésztiszt. Fogadjuk meg 
ezek tanácsait jó lélekkel! Zsyga.

A táborőrök kötelessége.

A táborőrökön fordul meg a cserkésztábor biztonsága. 
Ezért minden cserkésznek pontosan kell ösmernie a teen
dőit. A Magyar Cserkész tavalyi táborozási szama rész
letesen ösmertette,tehát innen ismételhetjük át.
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H O G YA N  KELTEM  ÁT AZ ATLANTI Ó C E Á N O N ?
Most már valamennyire meg tudom érteni, mekkora 

hős volt az a Columbus! — kiáltott fel Jandik atya, ked
ves utitársam, amikor Anglián túl sűrű ködbe jutottunk.

— De el is tartott neki 39 napig az útja San Salvadorig. 
1492 szept. 3-án indult és okt. 12-én érkezett meg.

— És azok az óceánrepüíók — lelkesedett tovább az 
atya —■, ilyen fenséges, de mégis kietlen vízvégtelenség 
felett, ködben, viharban egy törékeny gépen napokig re
pülni, mekkora bátorság kell ehhez!

Csakhamar arra is rájöttünk, hogy ahhoz is kell vala
mennyi bátorság, ahogyan mi átmegyünk.

— Azt hittem, ilyen nagy monstrumot meg se tud moz
gatni a tenger, s íme, hogy dobálja a víz, hogy tántor- 
gunk — mondogattuk.

Készakarva választottunk hajóóriást. 220 m a hossza, 
8 emelet magas, az alsó raktárakat, gépházat nem szá
mítva (az emeletekre liften megyünk), három akkora ké
ménye van, hogy mindenikbe belefér egy-egy parasztház, 
mégis hányja a hullám és remeg az oldala, ahogy az 
52.000 lóerejü csavarja előrefúrja.

— Hajó balról! — szalad végig a jelzés az utasok közt.
Csakugyan, a tisztuló égre rajzolódik egy egykéményes,

kétárbócos teherhajó körvonala. Figyeljük. A két hajó köl
csönösen leadja a szemafortisztelgést. Úgy hányódik az

5.72-vel szorozni — ez magas. Bár amilyen vállalkozók 
az amerikaiak és amilyen bolondjai az európai „romanti
kának", bizonyára visszaadnák ezt a látogatást.

Kifürkésszük a hajót. Hihetetlenül pazar berendezés, mű
vészi fényhatások és minden felszerelés, ami egy óriási, 
nemzetközi világhotel számára kell. Ma délután boxmeccs 
volt a hallban, azután mozielőadás, azután hangverseny, 
azután lóversenyjáték eszeveszett fogadásokkal, este bál. 
Hat-hétféle étel, de az egész nem ér meg egy adag pet
rezselymes új krumplit, bár hat tányért és két pincért hasz
nálunk el hozzá.

Micsoda mélységek felett járhatunk? Amikor Le Havre 
kikötőjében 50 méternyire a parttól megindult a nagy hajó 
csavarja, a 20 m-es vizet még fenékig felkavarta és az 
iszap sárgára festette a víz színét. Most? Fehér habfodor 
fekszik rá a vízre, kék, zöld és haragoszöld színek ját
szanak, Istenem, ha itt beleesnék az ember, le se tudna 
jutni a fenekére. Itt a hulla Ítéletnapig lebeg valamilyen 
mélységben, ahol egyensúlyra talált, hacsak meg nem 
eszik a halak.

Sohasem érzi jobban az ember, hogy Isten kezében van, 
mint a többezer méteres, abisszikus mélységek felett járva. 
iNern több az ember, mint görcs a spárgán, vagy liszthar
mat a rózsalevélen. Milyen igazad volt, jó Petőfi Sándor:

A T L A N T I
------* -------
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A hajók országútja az Atlanti Óceánon.

erősödő szél verte hullámokon, mint a gyerekjáték. Váj
jon ők is így látnak bennünket? Pár percig elbeszélgetünk 
a hajóról. Hogy valószínűleg gyarmatárút vihet és 8— 10 
embernél alig több van rajta szolgálatban; összesen lehet 
40 embere.

— Hova lett a hajó? — kiált fel egyszerre egyikünk, 
egy amerikai magyar szerkesztő.

Ott, ott messze mögöttünk, közel a láthatárhoz, ott eről
ködik a kis „Soutlempton".

— Ejnye, hát ilyen gyorsan megyünk mi?
Most döbbentünk csak rá, mit jelent gyorshajón menni. 

Hat napon belül tesszük a Le Havre—New-York között 
levő 3300 tengeri mérföldet. Pedig ez is sok annak, aki 
nincs jó viszonyban a tengerrel.

Hát ez a teherhajó mennyi idő alatt jut át? Bizony év
szak szerint 15—20 napig is szalad. Ha rossz az idő, to
vább is. Mi 20—24 csomóval megyünk óránkint, ami ke
reken átlag 40 km-nek felel meg, a teherhajó 15—16 
km-el.

Nem lehet tudni, mikor teszi meg az első magyar cser
készcsapat, mint új magyar cserkész Columbus expedíció, 
ezt az utat, ezért közöljük az útvonal rajzát néhány ki
egészítő adattal. Az amerikaiak már régen hívogatnak és 
általam újra üzenik, hogy vendégül látnak táboraikban 
akár egy 50 tagú csapatot egész nyáron, de nem nehéz 
kitalálni, hogy az útiköltség mint sűrű szövedékű drót
akadály meredezik a terv elé. I. oszt. 280, II. oszt. 147, III. 
oszt. 87 dollártól felfelé; ezt pengőkben tán bírnánk, de

— Kevély ember, miben kevélykedel?
Éjféltájt üldögélünk a szalonban.
— Hány az óra: kezdek álmosodni.
— Mindjárt éjfél, akkor úgyis eloltják a villanyt, vár

juk meg.
Csak várunk, diskurálunk. Jó félóra múlva újra nézzük 

az órát.
— Ejnye, még mindig éjfélen áll a terem órája.
Persze, hiszen nyugatnak megyünk! Naponta épen egy

órányit haladunk nyugat felé.
— Ez lenne élet a magyar iskolákban! — kiáltok fel.
— Miért?
- Mert a mi napunk itt 25 órából áll: éjfélkor egy órára 

megállítják az órákat és mindennap egy órával később 
kellene csak iskolába menni. A szellemek órájában az óra 
áll,, a diák alszik. Egy óra alvás nyereség!

Érkezés napja. Kitöltünk egy hosszú listát az elvámo
landó cikkekről (amik nincsenek),egy másikat az adataink
kal, egy harmadikat hazulról készen hoztunk, azt átadjuk, 
orvosi vizsga, izgalom, leszállunk, üdvrivalgások a vára
kozó közönség részéről, vám, kikötő és hajóhivatalnokok 
járnak, bilétát adnak, bilétát elvesznek, podgyászunkat 
összemaszatolják krétával, végre felhangzik, hogy:

— All right! — Mehetünk.
Taxiba ülünk, megnevezzük a hotelt, megindulunk: meg

érkeztünk New-Yorkba. Temesi Győző.
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TELEK I PÁ L GRÓF TB. FŐ CSERK ÉSZ TÁBORLÁTOG ATÁSA.
Teleki Pál gróf tb. főcserkész, a magyar cserkészmoz

galom egyik leghatalmasabb, legodaadóbb vezére és me
legszívű segítője, július hó 6, 7 és 8-án nagy autótúrát 
tett, hogy a táborozó cserkészeket meglátogassa. Csonka- 
magyarországnak azt a vidékét kereste, amelyen legtöbb 
tábor van. Kétségtelen, hogy a Balaton mentén s a Mátra- 
Biikk hegységben táboroznak legtöbben. A főcserkész úr 
elsősorban a hegyvidék táborait látogatta meg, ezzel is 
mintegy kifejezést akarván adni meggyőződésének, '-hogy 
a hegyek csendes völgyei, erdők kicsi tisztásai sokkal 
kedvesebb és alkalmasabb táborhelyek, mint a fürdő
vendégekkel megrakott Balaton partja.

A főcserkész urat látogató kőrútján Vidovszky Kálmán, 
a Magyar Cserkész szerkesztője kísérte el.

Július hó 7-én reggel 8 órakor indult az autó. Az első 
tábor Kistarcsán volt, ahol a 25. sz. ,,Szt. Imre“ csapatot 
látogatták meg. Még ezen a napon a következő csapatok, 
illetve táborok felett tartott szemlét a főcserkész úr: 92. 
„Csanád“ (Makó) Pásztó; 239. „Munkácsy11 (Békéscsaba) 
Pásztó; 555. „Szathmáry Pál11 és 566. „Simonyi óbester11 
(Makó) Tar; 561. „Péter András11 (Szeghalom) Tar; 85. 
„Zrínyi11 (Székesfehérvár) Mizsérfabánya; 16. „Fasori11 
(Budapest) Mátranovák. Mátranovákra este érkezett már 
a főcserkész úr s ott töltötte az éjszakát a táborban.

Kilencedikén reggel jókor indult tovább. Ennek a nap

nak állomásai voltak: 33. Széchenyi11 (Újpest) Dédes; 760. 
„Pirker G. László11 (Eger) Dédes; 327. „Loyolai szent 
Ignác11 (Budapest) Szilvásvárad; 205. „Zrínyi Miklós11 
(Budapest) Bélapátfalva; 2. B. K. G. (Budapest) Felső- 
tárkány; a 33-asok táborából elkísérte a főc§erkész urat 
Fodor Ferenc egyetemi tanár, a 33-asok parancsnoka, aki 
a kis expedícióval együtt töltötte az éjszakát a piaristák 
táborában.

Vasárnap, 10-én a cserkészek miséje után volt az in
dulás. Ezen a napon sorra kerültek: 118. „Túrán11 (Kecs
kemét) Sírok; 212. „Bornemissza11 (Eger) Sírok; 857. 
„Csörsz11 (Jászárokszállás) Párád; 182. „Uhm“ Mátrafü- 
red és 951. „Bocskay11 (Hajdúböszörmény) Pálosvörös- 
mart.

Minden csapatnál nagy volt a meglepetés a nem várt, 
sehol be nem jelentett magas vendég érkezésekor. A fő
cserkész úr mindent alaposan megnézett, a fiúkkal, tisz
tekkel hosszan elbeszélgetett. Ott étkezett, ahol az ebéd, 
vacsora ideje találta, sátorban aludt, patakban mosdott. 
Röviden: élte a cserkészek romantikus, szép tál őri életet

Elképzelhető, milyen nagy volt a csapatok öröme és há
lája. A főcserkész úr pedig jóleső örömmel állapította meg, 
hogy a látott táborokban mindenütt szép, érdekes, komoly 
cserkészmunka folyik.

BA LATO N I IDŐ JÓ SLÁS.
Időt, különösen vihart, (hiszen ez érdekel minden bala

toni hajóst elsősorban) egészen természetesen nem lehet 
már hosszabb időre előre biztosan megállapítani. Vannak 
azonban olyan jelek, amelyekből következtetni lehet egy
két nappal előre is. És vannak jelek — talán ezek az előb
bieknél sokkal fontosabbak —, amelyek a kitörésre ké
szülő vagy már közelgő vihar jeleire figyelmeztetnek, de 
még olyan időben, amikor a szükséges teendőkre ele
gendő időnk áll rendelkezésre.

A balatoni vihart leggyakrabban az igen gyakori és erős 
északi szél okozza. Ezt hívják az odavalósi viziemberek 
„főszélnek11. Igen gyakran előtte való napokon, néha kínzó, 
meleg déli szél előzi meg. A „főszéü’1 különböző erősségű. 
Fél napnál rövidebb ideig igen ritkán tart, de a három
napos, sőt kisebb szünetekkel még többnapos állandó 
északi szél sem ritka jelenség.

A déli szél meleg. Utána, a rákövetkező napokon gya
kori az északi vihar. Egyesek szerint esőt hoz, mások 
inkább a nyugati szelet tartják ilyennek. Mindakettő igen 
nagy, sőt talán nagyobb hullámokat is okozhat, mint az 
északi szél, mert a szél iránya a Balaton hossztengelyével 
inkább összeesik és így a hullámok .kifejlődésére több 
idő jut.

Keleti szél ritkább. Inkább ősszel észlelhetjük.
Szép napos idő, gyenge ÉK, vagy gyenge Ny. vagy 

ÉNy széllel elég tartós szokott lenni. DK szél igen ritka, 
legfeljebb csak helyi zivatarokból keletkezhetik.

Szép meleg nap után (ilyenkor naplementekor eláll a 
szél is) este 8— 10 óra tájban, néha későbben is, a parti 
és víz feletti réteg kicserélődése következtében úgyneve
zett „partiszél11 támad.

A Balaton magától sohasem hullámzik, mint azt egye
sek hiszik. Ha nincsen szél a hullámzással együtt, az azt 
jelenti, hogy már vagy elállt a szél, de a hullámzás még

nem, vagy azt, hogy a szél fúj ugyan valahol a túlsó par
ton, de ide már csak a hullám jut el.

A vihart közvetlen előtte sok apró jelből gyaníthatjuk. 
A tapasztalt balatoni ember „megérzi11 a vihar közeledtét. 
A levegő ilyenkor fojtott, meleg. Leggyakrabban teljes 
szélcsend előzi meg a vihart. És sokszor rekkenő hőség. 
Ez az ú. n. „verőfényes vasárnapi délután11, amikor egy 
szempillantás alatt jön a baj. A sirályok vijjognak, a tyú
kok, csirkék elbújnak. Az aneroid vagy felfelé vagy lefelé 
hirtelen fokokkal mozdul el pár óra alatt is.

Az ú. n. „büdös lyuk“-ban megjelenik a vészthozó felhő. 
Felhő nélkül vihar szinte elképzelhetetlen. A felhő nagy 
kiterjedt szürke sötét, néha egészen kékes gomolyagfelhő, 
amely hirtelen, szemmelláthatólag közeledik, nagyobbodik. 
Gyorsan több darabra szakad. A magasan járó, vagy las
san közelgő felhő nem mindig hoz vihart, ilyenekből sok
szor egyszerű eső lesz gyengébb széllel. Ez a szél aztán 
el is áll.

Máskor semmi nagyobb sötétebb felhőt nem látni. 
Ilyenkor csak kisebb fehér foszlányok buknak fel a hegy 
mögül a „büdös lyuk“-ban. Legfeljebb abból gyaníthatni, 
hogy itt valami készül, hogy a kis felhők egymásután 
„dobódnak11 fel, hamar szétszakadnak, igen gyorsan ha
ladnak.

Ha a (zalai) parttól kissé távolabb vagyunk, a szél kö
zeledtét már messziről láthatjuk a vizen. Az erős szél 
messziről is, kiabáló fekete vonal alakjában látható. A 
vonal gyorsan közeledik. Ha a szél gyengébb, ez a vonal 
inkább kékes színű, ha erősebb, a fekete vonal felett fehér 
köd látható. Ez nem más, mint a szerte porzó, felcsapódó 
víz. Az első szélroham valamivel gyengébb. Ezt sokan elő
szélnek is hívják. Hullámok ilyenkor még nincsenek, ezek
nek teljesen kifejlődésére néha 20—25 perc is szükséges.

A part közelében, a szárazföldön felcsapódó por, a le- 
hajló fák, a zúgó nádas is figyelmeztethet.
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A BA LA TO N  É S  V ID É K E .
Az idei nemzetközi vizitábor színhelye a Tihanyi-fél

sziget. Ez az a hely, melyről Lóczy így ír a Balatonról 
szóló összefoglaló müvében: „ősrégi templomával, kilátó
pontjaival, visszhangjával, kecskekörmeivel, kerületének 
és belsejének sokféle térszíni és vulkanológiai változatá
val Tihany-félsziget az egész Balatonkörnyék, sőt a Du
nántúl gyöngye."

Szép a természet a maga nagyszerűségében. Mindenki 
tud benne gyönyörködni. De mennyivel értékesebbek él
ményeink, ha a természetet már nemcsak csodáljuk, ha
nem meg is tudjuk azt érteni. Így olyan lesz előttünk, mint 
egy nyitott könyv és mi olvasunk belőle.

Rohamléptekkel közeledik a táborozás időpontja. El
mondok hát egyet-mást a Balaton titkaiból, hogy annál 
jobban élvezhessük majd a táborozás napjait.

*

Biztosan hallott már mindenki a kecskekörmökről. Ere
detükről szép rege szól. Garay költeményében is megörö
kítette. De hogy mi a kecskeköröm, ezt már valószínűleg 
kevesen tudják. Hogy ezt megértsük, egészen a föld tör
ténetének harmadkoráig kell visszamennünk.

Tenger lepte ebben az időben az egész Balaton kör
nyékét. Szigetként emelkedtek ki a végtelen vízből a Ba
kony, a Vértes, a Budai hegyek. A szárazföldeken emlő
sök már éltek, de embernek még nyoma sem volt. A ten
ger partján temérdek kagyló volt. Különösen az ú. n. Con- 
géria kagyló szaporodott el nagyon. A víz színe folytono
san ingadozott s különböző lerakódásokat eszközölt, 
agyag, iszap, homok stb. (Figyeljük meg majd a félsziget 
oldalaiba vájt utakat, és álljunk meg kis időre a friss föld
omlásoknál is. Itt láthatjuk a szép réteges tengeri lerakó
dásokat. Másutt is így van ez, de a növényzet eltakarja 
előlünk.)

Ez a tenger sem volt örökéletü, folyton kisebb és ki
sebb területre szűkült, lefolyástalanná vált, végül is egé
szen felszikkadt a vize, háromszáz méter homok- és 
agyagtelepet hagyva hátra a mai vízszín felett.

Mikor ez a terület kiszáradt, sivatagi volt a kiima. Ke
vés volt a csapadék, a növényzet nem tudott rajta gyöke
ret verni, nem védelmezhette a földet. így a lazán lera

kodott tengeri rétegek az akadálytalanul működő szél 
áldozatául estek.

Közben törtek ki a vidék vulkánjai : Badacsony, Szent 
György-hegy, Tóti-hegy, Haláp, Gulács. A kiömlő és meg
szilárdult láva, mint valami óriási malomkő nehezedett a 
laza tengeri rétegekre. Ahol nem védte bazalt a rétegeket, 
onnan a szél mindent eltakarított.

A Balatonnak ekkor még hire-hamva se volt, de már 
történtek a hegyek tövében helyenként beszakadások. A 
lesüllyedt térszínre rakódott a tihanyi, szigligeti, bogiári 
hegyek vulkánjainak iszapja az ír. n. tufa, (ebbe vannak 
vájva a Tihanyi remetelakások).

A süllyedések következtében a földkéreg nem egy he
lyen megrepedt s ezek mentén a felszínre időszakosan 
felszökő forások, az ú. n. geizirok keletkeztek. Lóczy nem 
kevesebb, mint 110 geizir maradványait (a szökőár kova

és mész lecsapódásai) találta 
meg. A legszebb az „arany
ház" nevű, ezen forrás krá
tere is látható, a visszahulló 
cseppek lenyomataival. Szép 
tölcsér látható a Csúcshegy 
egyik kúpján is. — A Tiha
nyi-félsziget is ellentállott a 
szél pusztító hatásának, mert 
vulkáni tufák és a geizir- 
kúpok védték, megmaradtak 
azok a csodálatos alakú 
hegykúpok, melyeknek kerek 
e világon alig akad párjuk. 
Vegyük szemügyre pl. a Ba
dacsonyt, csaknem teljesen 
szabályos csonkakúp . Ezen 
termelik a híres „Badacso
nyit". Meredek falú sapkája 
az oszlopos elválású bazalt, 
ezt már erdő borítja. A he
gyek tövében a beszakadások 
egyre mélyültek, úgy, hogy a 
víz már összegyűlt a teknőben 
és így kialakult a Balaton.

Lassan a csapadék mennyisége is megnövekedett, a nö
vényzet is lábra kapott. A sivatag helyét füves puszta vál
totta fel. Szélcsend következett. A magasabb légrétegekbe 
emelt por leülepedett. Ez a sárgaföld vagy lösz eredete. 
Tekintsünk majd át a félsziget fokáról a somogyi partra. 
Földvár környékén hatalmas falakban látjuk e lerakódást.

A Balaton hullámai pedig egyre jobban mosták a par
tokat. A hullámverésnek estek áldozatául az előbb emlí
tett kongeria-kagylók héjmaradványai is, ezeket ugyanis 
a hullámverés elkoptatta, letöredezte és csak az ellent- 
álló kemény sarkok maradtak meg. Ez pedig a nép kép
zelete szerint a „kecskeköröm".

Á Balaton alakja nem volt mindig ilyen, mint ma. A 
vízszíne is folytonosan változott. A mai vízszínnél volt 
7 m-rel mélyebb tükre is. Viszont a szárazföldi lerakódá
sok azt bizonyítják, hogy volt a mainál 6—7 m-rel maga
sabb vízállása is.

Önként vetődik fel a kérdés, hogy mi befolyásolta a 
vízszín ingadozását. Hosszú ideig tartó gondos vizsgálat 
adatai alapján Cholnoky Jenő megállapította, hogy mivel 
a Balaton fenekén jelentős források nincsenek, a vízállást 
a csapadékmennyiség, de különösen a párolgás befolyá
solja. Innen van az, hogy a nyári nagy esőzések alig duz- 
zasztják fel a tó felszínét, mert a nagy melegben nagy a
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párolgás. Ellenben ősszel a kis esők is nagy duzzadást 
okozhatnak. A jégkorszaki nagy vízálláshoz nem volt 
szükséges nagy csapadék, mert ekkor nagy volt a hideg 
és minimális a párolgás.

A tónak a történelmi időkben is volt magas vízállása. 
A rómaiak is foglalkoztak már szabályozásával, erről ta
núskodik az a zsilipmaradvány, amit a tabi vasút építé
sekor fedeztek fel a Sió mai kifolyásától keletre. 1775-ben 
olyan nagy volt a tó vize, hogy egészen le akarták csa
polni.

Az 1860-as években pedig annyira leapadt, hogy a 
somogyi partok fövényét futóhomokként szállította a szél 
tova. A somogyi berkek pedig egészen kiszáradtak. A 
nép persze a szabályozást vádolta, mondván, hogy „lop
ják a Balatont", pedig épen ekkor jóidéig zárva volt a 
zsilip, mert javították.

1879-ben viszont annyira megáradt, hogy a Balaton 
környéki parkok, sétaterek, mólók mind víz alá kerültek, 
a házak lakói egymással csónakokon közlekedhettek csak. 
Megint a zsilipet okolták mindenért. Szállóige lett: „Pus
kaport a zsilipnek".

Pedig hát a zsilip teljesen ártatlan a dologban. A Sió
csatorna ma legfeljebb csak arra jó, hogy mi csónak
jainkon, vizen tudjuk megközelíteni a Balatont. Ma a leg
nagyobb vízeresztés idején is olyan csekély a kifolyó víz- 
mennyiség, hogy a Balaton vízállását alig befolyásolja. 
Alkalmunk volt ezt tavaly tapasztalni. A zsilip javítása 
miatt egy keresztgáttal zárták el a Sió medrét. Mi ezt na
gyon megéreztük, mert a Kapós torkolata után arasznyi 
vízben kellett csónakjainkat vontatnunk. Mindamellett a 
Balaton vízállásán épen nem vettük észre, hogy az ma
gasabb lenne a rendesnél, sőt.

Tervbe vették a csatorna kibővítését, így a mai 15 m3 
helyett 50 m3-t lehetne ereszteni másodpercenként, ez már 
némileg befolyásolná a tó vízállását.

Igen érdekes dolog a Kis-Balaton kérdése. Hajdan ha
talmas kiterjedésű volt, Fenék-puszta környékén mintegy 
3 km-nyi nyíláson közlekedett a nagy Balatonnal. Zala- 
váron a rómaiaknak még vizi vára volt, ezt hajókkal kö
zelítették meg. Ma pedig több ' • 
km-re esik a parttól és környé
kén mindenütt termőföldek van
nak. Kezünkbe akadhat még 
1890-es, tehát nem is olyan régi 
katonai 75 ezres térkép, ezen is _  
láthatjuk, hogy milyen hatalmas 
volt a kiterjedése.

A Zala szabályozása vetett véget létének, mert az 
lehozva iszapját, lassanként feltölti területét teljesen. Ez
zel együtt pusztul a hajdan párját ritkító madárélet. Hon
talanná válnak a vizimadarak. A nemes kócsakot mester
ségesen tenyésztik, de a madárvédő-telepnek is kockán 
forog a léte, a nádasok, vizek pusztulása miatt.

Régen a tapolcai öblöt is víz borította, a Szigligeti kúp 
félszigetként emelkedett ki és víz mosta a Szerit György- 
hegyet s a somogyi berkeket is.

Egészen más volt a Balaton vidéke hajdanában, de azért 
sohasem volt olyan, mint amilyennek az itt mellékelt 
Lazius-féle térkép mutatja. Lazius a Tihanyi-félszigetet 
Somogy vármegyének adta, összecserélte a helyneveket, 
Almádit és Tapolcát felcserélte egymással, Csobáncot, 
Veszprém mellé helyezte. Ha jól szemügyre vesszük e tér
képet, kitűnik, hogy úgy hemzseg a hibáktól. Ebből is 
látszik, milyen óvatosan kell a régi írások igazságait fo
gadnunk !

Megismertük nagyjából a Balaton történetét. Most ves
sünk néhány pillantást a Balaton tükrére. A Balaton vize 
ritkán nyugodt. A szél rendesen hullámzásba hozza s a 
tarajzó és átbukó hullámok sem ritkák.

Ha a szél huzamosabban fúj egy irányban, akkor a víz 
felszínén áramlás keletkezik. Pl. Ny-i szél esetén a víz 
Keszthelytől Kenese felé áramlik, itt természetesen duzza
dást okoz, ez lehet 30, sőt 40 cm-es is. Keszthelyen ilyen
kor apadás áll be. Mivel a kenesei oldalon nagyobb a 
v íz  nyomása, igyekszik a víz a régi egyensúlyi helyzetet el
foglalni. Ezt úgy éri el, hogy a mélyebb részeken a szél 
irányával ellentétes áramlás keletkezik. Ez az áramlás 
a tó teknőjének összeszűkülése következtében, különösen a 
Tihany—Szántod-i szorosban a félsziget oldalán nagyon 
heves. Cholnoky Jenő mérései szerint sokszor 1 m-es se
bességet ér el másodpercenként, ez pedig a Duna sebes
ségével egyenlő. Kétségtelen, hogy ez az áramlás mosta 
ki azt a 11 m-es mélységei, amit a halászok „kút“-nak ne

veznek. Eláll a szél, a hullámok 
lassan elenyésznek, de a tófel
szín most sem marad nyugodtan, 
mert a kimozdítás következtében 
szabályos lebegő mozgásba jön. 12 
óránként következik be az áradás, 
illetőleg apadás Kenésén és Keszt
helyen. (Meg kell jegyeznünk, hogy 
ez az eddig a földön mért leghosz- 
szabb ideig tartó lengőmozgás, 
mert pl. a Genfi-tavon ez a tüne
mény 73 percenként következik 
be.) Ezen mozgásokat tudományo
san „Seiche“-nek nevezik. Ezzel 
magyarázhatjuk meg a víz áradá
sát vagy apadását akkor, ha pl. 
esőzések nem voltak ez időben.

Sok mindent írhatnék még itt a 
Balatonról, mert büszkén mondhat
juk, hogy alig van a világon hely, 
mely annyira fel lenne tudományo
san dolgozva, mint a mi Balato
nunk.

Kötetek foglalkoznak a Balaton 
és vidékének geológiájával, vízraj
zával, őslénytanával, állat- és nö
vényvilágával, néprajzával, törté
nelmével.

Ezeket mi nem is győznénk elol-
A Lazius-féle térkép.
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vasni, sőt legtöbbjüket meg 
se értenők. Van azonban egy 
népszerűén megírt könyvünk 
is. Néhai Lóczy Lajostól, ki 
30 év tudományos munkássá
gának eredményeit összefog
lalta és kiadta. Ebben a 
mintegy 200 lapra terjedő 
könyvben mindent megtalá
lunk, amit keresünk.*

Tanulmányozzuk ezt, a 
még hátralevő időben. Sok
kal inkább fogjuk értékelni 
a Balaton vidékének szépsé
gét és az ott töltött napok 
emléke sohasem fog elménk
ből kiveszni. Stahl Béla, 30. ö.

* A Balaton földrajzi és társa
dalmi állapotainak leírása. 1921. Ára 
kb. 6-50 P. A Magyar Turista Egyesü
letben cserkészek és tagok lényege
sen olcsóbban is megkaphatják.

Itft<

M AGYAR G É N IU S Z .

XI.

De azután érdekes az egyetemek bizonysága is. A né
met birodalomban 1348-ban a prágai, Lengyelországban 
1364-ben a krakkói, Ausztriában 1365-ben a bécsi kezdi 
meg a működését és már 1367-ben munkába áll Nagy La
josunk pécsi egyeteme. Megindítja az egyetemi munkát 
Zsigmond is Budán, Mátyás Pozsonyban, de azután te
gyünk pontot. Mert 1526 után a tudomány és művészet 
pártolása nem volt fejedelmi feladat a Bécs kormány
botja alatt szenvedő területen.

Szimbolikus e tekintetben a külföldi nagy akadémiák és 
a mi Tudományos Akadémiánk alapítása közti különbség. 
Mert míg a Magyar Tud. Akadémia nemzeti alapítás, a 
magyar társadalom áldozatkészségének köszönheti létét, 
addig a kontinens hasonlójellegű intézeteit többnyire az 
uralkodók alap.tották meg avégre, hogy az állam által 
rendelkezésükre bocsájtott segélyekből irányítsák az or
szág tudománypolitikáját.

ősanyjuk az Académie Frangaise, melyet XIII. Lajos 
vezető minisztere, Richelieu létesített. A nagy kardinális, 
mint kultúrpolitikus is, sastekintetét a messzejövőbe vetí
tette, de mint igazi reálpolitikusnak, az volt az első célja 
az alapításnál, hogy a francia nyelvet megtisztítva az ön
kényességek és szabáytalanságok salakjától, kiemelje a 
barbár nyelvek sorából és biztosítsa számára azt a magas 
fokot, melyet a maga idejében a görög, meg a latin fog
lalt el.

És hogy a francia nyelv nemcsak tökéletes eszköze lett 
a nehéz gondolatok kifejezésének, hanem a diplomácia 
első világnyelve is : az Richelieu és az általa alapított 
Akadémia munkásságának egyik legértékesebb eredménye.

A Közép- és Kelet-Európa akadémiai törekvéseinek 
nagy mozgatója, Leibnitz is korának fejedelmeire veti a 
szemét. I. Frigyénél hamarosan, Nagy Péter cárnál pedig 
halála után talál meghallgatásra. Drezdában és Bécsben 
ellenben sikertelenül kopogtatott.

Ismét jellemző, hogy a porosz királyság és a berlini 
akadémia megalapítása 1700-ban úgyszólván egyidőben

történt és azóta a kapcsolat az állam és a kultúra között 
ottan állandó. Sophié Sarlotte, a nagymüveltségű királynő 
örömmel karolta fel Leibnitz tervét ; férje pedig hamaro
san belátta, hogy új királyságának, székvárosának és ud
varának a vele kapcsolatos tudós társaságra már csak 
presztízs okából is szüksége van és azért átengedte neki 
az egyik monopólium teljes jövedelmét.

E királyi akadémia második, igazi megalapítója Nagy 
Frigyes lett, kinek valóságos életszükséglet volt a tudó
sok társasága.

A bajor akadémia alapítása szintén^ a politikai irány
zatban leli magyarázatát. III. Maximilián József 1759-ben 
alapját veti meg a müncheni akadémiának.

A magyar nemzet és a Habsburg dinasztia közt az ál
landó félreértés következményeként fejedelmi kegy a ma
gyar tudományos intézetekre vajmi ritkán terjedt ki. Sőt, 
sajnos, egyebet is lehetne mondani. Széchenyi döblingi 
hagyatéka beszél arról is, mint akarták Bécsből a Magyar 
Tud. Akadémiát, a Magyar Géniusznak a Magyar Géniusz 
szolgálatába ajánlott intézményét épen a Magyar Gé
niusz ellen felhasználni. De nem háborgatom a múltat, 
mikor látom, hogy az Isten fiákban bünteti az apák bűneit.

Karbid-szita.

A karbidlámpa tisztítá
sakor mindig sok jó kar- 
biddarabkákat is kido
bunk. Elkerülhetjük ezt a 
következő szerszámmal.
Pléhdoboz fenekébe belül
ről szöggel lyukakat ütünk 
(3—4 mm-eseket). A lám
pából kivett karbidot be
letesszük, felső nyílását fe
déllel vagy más módon 
zárjuk és rázással átszitál
juk. Ami a dobozban marad, mégegyszer használható.
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VI.

Egy nagy magyar cserkész.

Koraőszi délután a Hampsteaden, ezen a ragyogóan 
szép domboldalon, ahol az angol művészek villái emelked
nek. Az utca kövein aranysárga levelek és nagy, szinte 
nyomasztó csend, amelyben úgy hallatszik ide a város 
távoli dübörgése, mint egy messze orchester fojtott ak
kordjai.

Ebben a környezetben lakik László Ftilöp, a világhírű 
magyar származású festő, akit Amerikában a „lírikus 
festő" címmel tiszteltek meg, az öreg Európában pedig a 
festők királya címével.

Frakkos inas nyit ajtót és bevezet egy csodálatosan 
szép kertbe, ahol gazdagon megtérített asztal vár vendé
geire. Mr. László azonnal jön — mondja és elmegy. Egy 
ideig a mester kis japán pincsijével szórakozom, az eser
nyőmet szagolgatja, aztán egyszerre hirtelen feugrik és 
a hátam mögött elszalad. A műterem-kertrenyíló ajtajában 
megjelenik a mester.

Ugye megvárakoztattam — mondja nagyon kedvesen — 
de nem szabad haragudnia, épen most fejeztem be egy 
képet és sajnos hihetetlen módon el vagyok foglalva. . .

Aztán leülünk teához és a mester Magyarországról kezd 
beszélni. A kiejtésében van vala"mW idegenszerű, hiszen 
sem a felesége, sem az öt fia nem tudnak magyarul, de a 
mondatai kifogástalanok. — Arany Jánost szeretem olvasni, 
mondja, eszembe juttatja azokat a gyönyörű időket, ame
lyeket Magyarországon töltöttem.

Most kérdések következnek az újságok számára, a mes
ter kedvesen válaszól.

Uzsonna után a műterembe megyünk, ahol megnézem 
készülő képeit. Az egész világ három arisztokráciájának 
legismertebb tagjai sorakoznak itt fel : három pápa, há
rom amerikai elnök, királyok, államfők. Az egyik képen 
Mussolini komor tekintete mered rám, a szembe levő fa
lon Primo de Rivera, a spanyol diktátor. A műterem után 
a ház következik. Az amerikai filmek pazar elegánciájú 
főúri kastélyai elevenednek meg előttem, gyönyörű olasz 
bútorok és az egyik szobában ott függ a kép, amelyet leg
jobban szeretek a mester összes alkotásai közül és, amely 
a mesternek is egyik kedvenc képe : A László FUlöpöt
jellemző merész, de mégis tökéletes vonalak tömkelegé
ből egy fiatal fiú feje emelkedik ki. Cserkészruhát hord és 
nyugodt, tiszta, biztos tekintettel néz előre. A kép a mű
vész kisfiát, John-t ábrázolja.

László Fülöp nagy kiállításán a French Galleryben ez

volt az a kép, amely előtt nemcsak a közönség állott el
ragadtatással meg, hanem a szigorú kritikusok is. Az 
apai szeretet melege sugárzik ebből a képből és merem 
állítani, hogy a legtökéletesebb portré, amely a cserkész
mozgalommal összefügg.

És most következik a művésznek egy mondata, amely 
megérdemelné, hogy minden cserkész feljegyezze ma
gának.

— Mind az öt fiam cserkész volt, John most is az és 
én azt hiszem ez kötelesség.

Minden benne van ebben a mondatban, amiből meg 
lehet érteni ennek a nagyszerű művésznek egész életét. 
Arra a kérdésemre, hogy kit tart a második legnagyobb 
angol festőnek, csodálkozva kérdi tőlem : ki az első. És 
amikor azt felelem, hogy természetesen László Fülöp, ne
vetve hárítja el magától az elismerést. És ha a múltjába 
nézünk : nagy, kitartó, soha meg nem pihenő, fáradhatat
lan munkálkodás, szorgalom ; a dicsőségtől meg nem 
szédítve, múló sikerektől meg nem vesztegetve, szerény
ség az életben, szigorúság önmagunkkal szemben.

Aztán tovább beszélgetünk cserkészetről és Magyar- 
országról. Kedves, jóságos mosolyát egy pillanatra ko
molyság váltja fel. Sötét és komoly problémák merülnek 
fel, de a mester bízik és hisz.

Az inas egy nagy amerikai világlap szerkesztőjét jelenti 
be. A mester már várta. Búcsúzás közben azonban ezt 
mondja: „El ne felejtse átadni üdvözletemet a főcser
késznek". Hegedűs Ádúm.

AZ E V E Z Ő S C S Ó N A K B A N  É S  V IT O R L Á S B A N  
V A L Ó  V IS E L K E D É S R Ő L .

A hajóban a kormányos az úr. Neki kell mindenben 
engedelmeskedni. Viszont ő felelős mindenért.

Hajóba csak saroknélküli, varrottalpú, lehetőleg gumi
talpú cipővel, vagy mezítláb lépjünk.

Nagyon vigyázz a hajóra. A legkisebb karcolás, neki- 
ütődés nyomán a víz behatol fájába, megpuhítja, elkor- 
hasztja.

Ne szállj ki, ne szállj be csak parancsszóra. Evezős
csónakba való beszálláskor ügyelj arra, hogy mindig a 
csónak közepébe lépj.

Vitorláshajón a neked kijelölt helyen kell maradnod. Ne 
lábatlankodj más helyén.

Ha a csónak felborulna, semmi körülmény között (ki
véve, ha a csónak uszály alá sodródna) el ne hagyd. A 
csónak fából van és fenntart.
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AZ ELHAGYOTT HAJÓ.
I r ta : Percy F.

— Barátom, ez aztán a köd! — fordult George Byng, 
a Hódok őrsvezetője a mögötte ülő Dick Fordhoz, a Fókák 
őrsvezetőjéhez.

Ford bólintott, de nem szólt egy szót sem. Azzal volt 
elfoglalva, hogy szemeit merően arra a kis iránytűre sze
gezte, amely a csónak kormánypadja elé, a rácsra volt 
helyezve.

A saltporfl tengeri cserkészek első csapata akkoriban 
egy huszonnégy láb hosszú, kiszolgált tengerészeti ladikot 
kapott, — ami nagy haladást jelentett ahhoz a tizenhat
lábas, nehézkes csónakhoz képest, amelyet a tengeri cser
készek azelőtt használtak. A ladikot egy Turktown-beli 
hajóács alaposan kijavította ; az adományozó, aki azt 
tartotta, hogy félajándék nem ajándék, áldozatkészen 
teljesen fel is szerelte és a két Örs Turktown felé tartott, 
hogy az új jármüvet elhozzák.

Turktown tizenhat tengeri mérföldnyire volt Saltport- 
tól, — tizenhat mérföld nyílt vizen, amelyen épen nem volt 
kikötőhely, ami védelmet nyújtott volna vihar esetében. 
A cserkészek tehát helyes elővigyázatossággal vártak, 
amíg jó időt nem Ígért a sima vízfelület.

Turktownba érve, a ladikot a vizen találták, minden 
felszerelésével. Az idő gyanúsan tiszta, túlszép v o lt; egy 
hullámfodor se zavarta a víz sík felszínét. Vitorlázásról 
szó se lehetett. Úgy látszott^ folyton evezni kell.

A fiúk vidáman fogtak feladatukhoz; az első félórában 
a Hódok húztak, azután a Fókák felváltották őket. De 
mielőtt a távolság felét megtették volna, vastag tengeri 
köd szállt le hihetetlen gyorsasággal és úgy beburkolta 
a csónakot, hogy bajos dolog volt az egyik végétől a 
másikig ellátni.

Ford őrsvezető épen arra törekedett, hogy irányt ve
gyen az ökörszirt felé — ez egy kimagasló hegyfok volt, 
nem messze a saltporti kikötő bejáratától — és az árral 
menve, gondosan betartotta az irányt, kézmozdulatokkal 
jelezve, ha a ladik eltért a helyes iránytól.

— Már partot kellene érnünk, Dick — szólt a másik 
egy idő múlva.

— Én is azt gondolnám — hagyta helyben, Dick —. Te, 
White, engedd, hogy Clemson felváltson az evezésben. 
Szemedet és füledet nyisd ki és szólj, ha látod vagy hal
lod a hullámtörést a szírieken !

Jimmy White, akinek balkarján a tengerészeti korona 
jelezte, hogy ő „királyi tengeri cserkész", előrekúszott 
átvenni azt a látszólag hiábavaló feladatot, hogy a fehér 
ködbe bámuljon, mi- ^
alatt Clemson örömmel ^  ~  'v
foglalta el a helyét az 
egyik ülésen és felmele
gedett, amint huzamo
san hajtotta a nehéz 
körisfaevezőt.

— Nem tértünk el,
ugy-e ? — kérdezte
Byng csendesen, az 
iránytű iránt érdek
lődve. f;

— Gondolom, hogy 
nem — válaszolt Ford 
—. Mindenesetre eltart
hat még egy negyed
óráig, amíg partot 
érünk. Akkor azután 
már megtaláljuk a 
hegyfokot.

Westerman.
— Valami van elől 1 — csendült fel White hangja. — 

Egy szírt gondolom.
— Evezés állj 1 — rendelkezett Byng őrsvezető a leg- 

tengerészibb hangon, mert ő tengerjárt ember fia volt és 
az ő számára a víz oly természetes valami volt, mint egy 
vizimadár számára. — Ellencsapás, egyszerre 1

A ködön át sötét tömeg vált láthatóvá, amely jóval az 
aránylag kicsiny ladik fölé emelkedett. Gőzhajó volt, 
amelyet a páratelt levegő hihetetlen arányokra nagyított.

— Halló, hajó 1 — kiáltott Ford a legélesebb hangján.
— Halló, hajó-hajó 1 — jött a visszhang.
— Addj le még egy üdvözlést, Dick ! — tanácsolta 

Byng, aki a kormánylapát segítségével a csónakot a gőz
hajóval csaknem párhuzamos helyzetbe hozta.

De a nagy járműről a csúfolódó visszhangon kívül 
semmi válasz nem jött. Teljes csend honolt a hajón, csak 
a víz csapódott gyengén a rozsdás vaslemezekhez.

— Különös 1 — jegyezte meg Byng. — Nem hiszem, 
hogy le volna horgonyozva. Fenn látom a horgonyláncot, 
pedig épen elég nagy az ár, hogy megláthatnám a kor
mánynál, ha lenn volna a horgony. Menjünk közelebb, 
hadd lássuk, mi van vele. Kissé előre, egyszerre, m ost!

Egy csónakhossznyira maradva, a ladikkal lassan a 
hajó oldalához eveztek, amely közelről háromszáztonnás 
partmenti őrhajónak látszott.

— No, ez igen könnyű — jegyezte meg Ford őrsvezető, 
rámutatva a vízszíntjére, amely öt lábnyira volt a víztől.

— Ez a legmagasabb határ — válaszolta bajtársa. — 
Ki van ez ürítve teljesen. A rakományt átrakták, úgy 
látszik.

— A legénység pedig csónakba szállt — jelentette ki 
White —. Nézzétek a leeresztett hágcsókat !

A királyi cserkésznek igaza volt. A rakodóoldalon levő 
négy cölöpről lelógó kötélcsomók mutatták, hogy a le
génység sietve távozott és hogy senki sem maradt vissza 
a fedélzeten, hogy rendbehozza. A csonka hajóorron ez a 
név állott: „Ragtime of Blackport.

— Nézzétek 1 kiáltott Ford. — Micsoda lék!
A ladik elment az elhagyott hajó fara alatt és most 

a másik oldala felé tartott. A hajónak csaknem a közepén 
zeg-zúgos repedés tátongott a vízvonaltól a korlátig és 
jelezte, hogy a hajónak összeütközése volt. Halálos ütést 
kapott, mert ezen az oldalon alig nyolc lábnyi hajóoldal 
mutatkozott, míg a kikötést oldalon csaknem kétszer ak
kora magasság.

— Süllyed ! Nagy 
horgonyhelyet kell neki 
adnunk! — vélte Hythe, 
aki, minthogy partiőr 
különpróbája volt, an
nak a lehetőségét látta, 
hogy megmutathatja, 
milyen bátor életmentő.

— Hogyha süllyedő
iéiben volna, akkor ez
zel a lyukkal az oldalán 
már rég elmerült volna 
— válaszolta Byng 
őrsvezető —. De víz
hatlan vászon van rajta 
és ez tartja vissza a vi
zet. Érdemes menteni itt 
fiúk, legyünk hát résen! 
Cox és Jones, ti marad
jatok a csónakban!A fiúk vidáman fogtak feladatukhoz.
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Grey, fogd a hágcsót és hamar erősítsd meg ! Állj mel
lette és fogd, ha kell.

— Mit akarsz tenni ? — kérdezte a Fókák őrsvezetője, 
aki rangban pajtása után következett.

— Hogy mit ? Hát bevisszük a saltporti kikötőbe, ha 
lehet — és én azt hiszem, hogy megtesszük, mert épen 
most szél kerekedik. Thompson, keress gyorsan egy mérő- 
kötelet ; lássuk, mennyi a mélység ? Dick, öregem, te 
kutass az előfedélzeten valami ponyva után ! Ha ott va
gyunk, ahol gondolom, akkor ezzel a könnyű széllel egye
nesen a kikötőbe vontathatjuk. Gibson és Rawlins, ti be
másztok és megnézitek, mennyi víz van a fenékben ? fü
leljetek és ha rövid sípjeleket hallotok, gyertek fel a fedél
zetre, amily gyorsan csak tudtok 1

Byng őrsvezető arra gondolt, hogy íme, itt az alkalom, 
megmutathatják a tengeri cserkészek, hogy résen van
nak. Nagy volt a felelősség, de veleszületett önbizalom
mal, nyugodtan és megfontoltan adta ki rendelkezéseit.

Thompson nemsokára jelentette, hogy a mérőkötél 
tizennyolc tengeri ölet mutat, és Byng tudta, hogy Salt- 
porttól harminc mérföldnyi körben ilyen mélység csakis 
az ökörszirttől három mérföldre délkeleti irányban van.

— Lám, egy kissé eltértünk az irányunktól ! — jegyezte 
meg. — De ez talán még szerencsénk is. Csak a köd 
szállna már fel 1

Ekkor négy cserkész verődött össze, akik két nehéz 
vitorlát vontak maguk után, amelyeket megvizsgálva rá
jöttek, hogy az egyik támasztó, a másik próbavitorla -— 
épen azok a ponyvák, amelyekről Byng remélte, hogy a 
hajón találja. A hajófenék mindkét rekesze száraznak bi
zonyult és csak az oldalfenékben találtak néhány hü- 
velyknyi vizet. Az elárasztott részen kívül a „Ragtime" 
oly jólzárt volt, mint egy palack.

A lehető leggyorsabban felkötötték a támaszvitorlát az 
előárbocra és kifeszítették. Az őrhajó orra lassan meg
mozdult. Byng örömére a kormány kielégítően működött 
és bár a legnagyobb sebesség a vizen alig volt három 
csomó, elég jól lehetett vele az irányt betartani.

— Fogd a kormányt, Dick 1 — szólt Byng —. Itt az 
irány : északészakkelet. Gibson, te gyere velem !

Gibson, a Hódok újonca, igen értelmes fiú volt, akinek 
az engedelmességében bízni lehetett.

— Idenézz ! — folytatta az őrsvezető. — Látod ezt az 
emeltyűt ? Ez a kompresszorhoz szolgál. Ha elfordítod, a 
horgony leesik. Állj itt mellette és ha megadom az uta
sítást: „rajta!" leengeded, jó ?  Lehet,, hogy több óráig 
nem tudok utasítást adni erre, de lehet, hogy nagyon ha
mar ; mindenesetre : légy résen !

Byng visszasietett a hídra. A köd még igen sűrű volt, 
de időközönkint a keletkező szél következtében, foszlá
nyokban felemelkedett, úgy, hogy ő néha a hajó orráig 
láthatott. Azontúl minden fehér gőzbe volt burkolva.

Egyszerre ködsziréna szólalt meg alig egy mérföld- 
nyire. Valami régi hajó, amely elengedőnek tartotta ötper
cenként egy jel leadását, hasította a vizet, amennyire 
ócska gépei megengedték.

— Egyenesen felénk jön — jelentette ki Ford némi 
várakozás után —. A hang már sokkal erősebb.

Byng tudta, hogy a „Ragtime" szirénái, minthogy gőz 
nincsen, hasznavehetetlenek. A jelzésnek egyedüli eszköze

a hajóharang volt, amelyet hatósági szabályzat szerint 
ködös időben csak lehorgonyzóit hajó használhat. Nem 
volt más mód : a harangot kellett használni, így hát Byng 
odaállított egy fiút, hogy a lehorgonyzóit hajó jelétől el
térő módon, de minden tíz másodpercben rázza meg.

Ez az eljárás sikeresnek bizonyult, mert a közelgő hajó 
lassított és irányt változtatott, de mégis oly közel jutott 
a „Ragtinie“-hez, hogy a cserkészek láthatták a körvona
lait a ködben.

A mérőón most kilenc tengeri ölet mutatott. Byng iz
galomba jött, mert a part már nem lehetett messze. Iz
gatottságát elfojtva, élesen figyelve leste a saltporti ki
kötő bejáratánál levő világítótorony ködkiirtjének a 
hangját.

Nyolc öl ; hét öl. A víz rohamosan sekélyedéit.
Byng épen azon volt, hogy elrendeli a horgony lebo- 

csátását, nehogy a hajó zátonyra fusson, amikor meglepő 
gyorsasággal felszállt a köd. Elől alig félmérföldnyire, nem 
a saltporti kikötő lett láthatóvá, hanem Muldbury, egy da
gályban használható öböl, amely Saltporttól három mér- 
földnyire van kelet felé. A dagály a hajót alaposan keletre 
sodorta és az ár sebessége meghaladta Byng feltevését.

A kicsiny kikötő emberei nagyon meglepődtek, amikor 
egy jó, nagy gőzhajót láttak feléjük vitorlázni és mentési 
lehetőségeket szimatolva, féltucat csónak indult feléje.

Még inkább meglepődtek azonban a vén tengeri med
vék, amikor a fedélzeten egy csapat tengeri cserkészt lát
tak, akik határozottan, bár udvariasan elhárították azok
nak a buzgóságukat, akik mindenáron segíteni akartak.

Ha a hajósok egyszer a „Ragtime" fedélzetére lépnek, 
részt kérhetnek a mentési jutalomból, még akkor is, ha 
segítségük teljesen szükségtelen ; így hát fiatal vetélytár- 
saikra szitkokat szórva, a hajósok félreálltak és lesték, 
hogyan fogják a cserkészek bevinni a rokkant hajót a 
kicsiny és zsúfolt kikötőbe.

De Byng jól értette a dolgát. Egy vezényszavára a tá
maszvitorla lekerült a fedélzetre. A horgony nagy lánc
csörgés közepette feneket ért és a hajó kissé inogva meg
fordult a szél és az ár miatt.

Nemsokára parti őrök jöttek és igen csodálkoztak azon, 
hogy a „Ragtime" megérkezett, mert aznap hajnalban 
tette partra annak tisztikarát és legénységét Saltportban 
a „Dumbshow" gőzös. Azok azt jelentették, hogy hajó
juk éjfélkor léket kapott.

A sérülésből azt következtetve, hogy el fog süllyedni, 
az emberek sietve csónakokba szálltak és miután céltala
nul eveztek néhány óriág, felvette őket a „Dumbshow".

Már több mint tizenkét órája sodródott az erősen meg
sérült „Ragtime", amikor a tengeri cserkészek meg
szállták.

A tengerészeti kormány röviden jelentős összeget utalt 
ki a tengeri cserkészeknek mentési jutalom gyanánt és a 
saltporti csapat a pénzen egy talpon úszó őrhajót vett 
annak a partra vetett hajóroncsnak a helyébe, amely ed
dig otthonul szolgált számára. De hogy megmutassák a 
fiúk, hogy él bennük a másokon segítés szelleme, egy sze
gényebb csapat alapjára is adtak, amely Mudbury-ben 
működött — abban a kikötőben, amelyben Byng őrsvezető 
biztonságba helyezte zsákmányát a ködborította tengeren 
való idegfeszítő kaland után.

K E D É L Y E S  R I G M U S O K .

Oh du liber Augusztus, tűzoltó kongresszus, Túl az Operencián, jeges tengeren,
Kis tüzet eloltani nem nagy virtus. Úszik egy nagy krokodil egész mereven.
De ami a szivemnek lángjait eloltja, Elfagytak a lábai és a kezei,
Nincsen a világon oly vizipuska. Nem tud szegény mozogni, csak a víz viszi.
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T É R K É P IS M E R E T  V ÍZ E N .
A térkép a vizicserkésznek ép úgy egyik legfontosabb 

segédeszköze, mint „szárazföldi társának1'. Általában vizi 
útainkon két fajta térképet használunk:

/. Speciális vizi-térképeket. Ezeknek egy része egyenesen 
evezősök részére készült. Ilyenek vannak főkép a német 
folyókról és a Dunáról is, Uhutól—Budapestig. A Bécs— 
Budapesti szakasz kidolgozásánál büszkén mondhatjuk, 
hogy a Szövetség bevonásával öregcserkészeink is segí
tettek. Keskeny, hosszú széthúzható lapon készült térké
pek. Rajtuk a csónakos mindent megtalál, mire szüksége 
van, de csak a víz közvetlen környezetében. Feltünteti a 
városok, falvak, nevezetességeken kívül az alkalmas ki
kötő és láborhelyeget is. (Külföldön vizi-szállodák !) 
Rendkívül fontosak a folyópart alakjára, a sebességre 
vonatkozó adatok, örvények, állandó zátonyok helyei, a 
sodorvonal és a lefelé követendő legcélszerűbb útvonal. 
Távolságok, szabályozó-művek és minden oly adat, mely
nek hasznát vehetjük, természetesen megtalálható.

Sajnos azonban a Duna említett szakasza kivételével 
más vizeinkről hasonló térképünk még nincs. Jól felhasz
nálhatók még az egyes hajózási vállalatok kiadásában 
megjelent térképek, amilyen pl. a Dunagőzhajózási R. T. 
Dunatérképe. Hátránya, hogy a) nehezen hozzáfér
hető, könyvalakú kiadvány, b) nagyobb méretaránya 
(1:100.000) miatt, minden bennünket érdeklő adatot (pl. 
forgók stb.) nem találhatunk meg rajta.

így a gyakorlatban rendesen rászorulunk a nem vizi 
célokra készült, de mégis használható

II. Katonai térképekre. Ezekhez mindenekelőtt átta
nuljuk szorgalmasan a Jelkulcs „Vizrajz“-ra vonatkozó 
részeit. (Legrészletesebben: Strömpl: Térképolvasás
55—70 old.) Sajnos a tegerre vonatkozó jelekre nincs 
szükségünk, a többi azonban annál fontosabb. Nagy le- 
evezéseknél, mikor 60— 100 km-t is teszünk meg napon
ként, gazdaságos és egészen jó az 1: 200.000-es lap, leg
feljebb tervbevett táborhelyeink környékéről szerzünk be 
pontosabbat.

Lassúbb túráknál itt is az 1:75.000-es térkép a leghasz

nosabb. Mindig vegyük figyelembe azonban a követke
zőket:

1. A térkép nem mindenben hii kicsinyített mása a való
ságnak, és pedig

a) vannak nagyságrendbeli eltérések. így a hidak, ki
sebb vizek szélessége, partsarkantyúk, párhuzamművek 
hossza, gátak, hajóállomások stb. mind nagyobbnak van
nak jelölve, mint a valóság, mert ha a valódi méretet ven
nék alapul, nem tűnnének fel. Ezt igen sok térképjelnél 
észlelhetjük.

b) A térkép egy-egy jele sokszor több tárgy ill. terep
alakulat helyett áll. Pl. a jelölt 1—2 hajómalom, 10—15-öt 
is jelenthet. (Cserkészeink jól teszik, ha fényképezik, raj
zolják, lefestik az utolsók életét, hisz 25—30 év múlva 
már csak képeken láthatjuk azokat). Kisebb vizek kanya
rulatait sem mutatja hűen a térkép. (Pl. a Sión.) Úgy mint 
az utaknál, több kanyarodót csak egy-kettővel jelöl.

a) Az eltérés okai még a változások. Térképeink 35—40 
éve készültek és azóta kevés javítás történt. Pedig keske
nyebb folyóknál stík^az új híd, szabályozó mű, sőt falu is. 
A sebes folyók gyakran változtatják irányukat (Tisza!) 
zátonyokat, szigeteket hordanak össze, főágakból pár év 
alatt mellékágak lesznek és fordítva. A vizicserkésznek 
különösen kedves kötelessége a térképjavítással foglal
kozni és eredményeit beküldeni.

2. A térkép azéft—  ha ismerjük hibáit — vizen is igen 
sokat mondhat nekünk, csak olyat nem szabad követelni 
tőle, mire nem felelhet meg. Útvonalunkat sokkal köny- 
nyebb követni, mint „szárazföldi11 kirándulásainkon. Hely
meghatározáshoz kevesebb adat elég.

Legkellemesebb cserkészfeladatok közé tartozik nagy 
folyamok holtágai vagy szigetcsoportjai között, nádas ta
vakon térkép segítségével elkajakozgatni. Rengeteg meg- 
figyelnivaló: madárélet, ősi halászi-módok, festői tájak 
kerülnek elénk és fényképezőgépünkben, vagy vázlatfüze
tünkben gazdag zsákmánnyal térünk haza. A Tiszán, Du
nán, Velencei-tavon számtalan ily aligjárt hely vár fel
kutatásra. Ifj. Kunfalvi Rezső 100/Ö.

A V ÍZ IT E L E P R Ő L .
A „Magyar Cserkész11 vizi-számában a vizitelepről sem 

feledkezhetünk meg, mert bizony, ha nincs vizitelep, nagy 
kérdés, hogy megrendezhettük volna-e a tihanyi nagy vizi- 
tábort. Valóban itt erősödött meg és itt kovácsolódott nagy 
egységgé a magyar vizicserkészet.

A „Magyar Cserkész11 korábbi számaiban több cikk is
mertette ugyan már a vizitelepet, és hogy mégis tudunk 
újat írni, ez bizonyítja legjobban a telep gyors fejlődését.

Először talán arról számolunk be, hogy milyen a flot
tánk. Eddig 157 sajkát helyeztünk el a telepen. Napról- 
napra hoznak új csónakokat és nemsokára már abba a 
helyzetbe jutunk, hogy nem tudjuk az újakat elhelyezni. 
Ezért égető szükség a negyedik barak, az ú. n. „Gotter 
épület11 csónakállványokkal való felszerelése és beren
dezése. Ez a kérdés a közeljövőben már megoldásra ke
rül („csak11 a pénz hiányzik hozzá).

A telepen legtöbb a palánkos túracsónak (52). Ez a 
cserkész szempontoknak igen megfelelő, mert gyors já
rású, amellett sátrakat, főzőedényeket is kényelmesen szál
líthatunk benne, különösen az öregek szeretik.

Újabban gombamódra szaporodnak a nagy örsi csóna
kok is. Ez méginkább elégíti ki a cserkészigényeket, mert 
benne az őrs, mint egység marad meg. A 13 örsicsónak 
közül 4 kint a telepi csónakmesternél készült.

Laposfedelü túracsónakunk is 34 van. Ezek már nem 
oly gyors járásúak, de tanulásra igen alkalmasak és ami 
a fő, olcsóak.

Kajak nem kevesebb, mint 25 van telepünkön. Találunk 
itt fix és összerakható, gummi és vászon, egy és kétülése
seket. Nagy előnyük, hogy könnyűek, kis helyen is elfér
nek, így olyan vizeken is megfordulhatunk ezekkel, ahol 
a többi csónakra gondolni se lehet. (Velencei tó, Sárvíz, 
Kapós stb.)

Kimondottan vitorlás csónakunk három van (újabban 
az örsi csónakokat is kezdik vitorlákkal felszerelni).

Az öbölben horgonyzó ladikok száma 30. Rendesen ezen 
szokták kezdeni a vizicsapatok a kiképzést, mert bizto
sak, és ezeken tanulhatja meg a cserkész igazán a viziélet 
minden fortélyát, különösen a kormányzást. Aki a ladik
ban komoly és megbízható cserkésznek bizonyult, csak azt 
engedik*~komoly csónakokba. Különösen a dunamenti tá
borokban vesszük nagy hasznát ezeknek a csónakoknak, 
mert ha több személy vizen való átszállításáról vagy va
lami nagyobb bevásárlásról van szó, mindig ezeket vesz- 
szük igénybe.

A sokféle csónaktípus közül csak a versenycsónakok 
hiányoznak. Ez így is van rendjén, mert nekünk nincs ver
senyekre és díjakra szükségünk, hogy a testneveléssel
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foglalkozzunk; a viziélet nálunk nem öncél, hanem csak 
szerves kiegészítője és egyik megnyilvánulása cserkész
életünknek. A keskeny és kényes hajóknak nem sok hasz
nát vennők a táborozások alkalmával.

Hogy mennyire érdekli a vizitelep a külföldieket is, bi
zonyítja a lengyel, angol és észt vendégek látogatása és 
B. P. dicsérete. ■ —

A telep területe rendkívül alkalmas viziünnepélyek tar
tására, így nemrégiben a Piaristák és a Bocskaiak ren
dezték itt csónakavató ünnepélyüket.

A telepen már jókor reggel élénk az élet, különösen 
vasárnap. A csapatok egy része kinn is alszik, hogy reggel 
annál korábban indulhasson útjára. így pl. jún. 16-án 
este 37-en vették igénybe a hálótermet, ahol 10 fillér le
fizetése ellenében szalma áll rendelkezésre. Vannak azon
ban külön szobáink is, ahol emeletes ágyakban 40 fillér 
lefizetése ellenében lehet meghálni.

Újabban több csapat a telep tágas területén kisebb há
zakat épített. Említésre méltó a 33-asok, a „Regnum“ és 
a „Szik“ közös faháza és a 297-esek érdekes papirosháza. 
A Piaristák és az Ezermesterek is házépítés terveivel fog
lalkoznak.

Az élelmezés sem okoz újabban gondot. Ha elfogyott a 
kosztunk, nem kell áteveznünk a túlsó partra és boltokat 
keresni, mert a Hegyessy néni mindenről gondoskodik.

Dohányozni csak az ú. n. „Bagófalván“ lehet. Gyula 
bácsi ezt igen szigorúan veszi és mindenkit elővesz, aki 
nem tartja be a szabályt, hogy: „Dohányozni csak az erre 
kijelölt helyen szabad'1.

A telep rendjének 26-ik paragrafusa kimondja azt is, 
nogy „A telep területén csak villamos világítás használható 
(zseblámpa).

A világítás kérdése egyébként rövidesen megoldódik. 
Az anyag a gyárak áldozatkészsége folytán már együtt 
van és a felszerelése is csak napok kérdése. Ezt a hozzá
értő cserkészkezek fogják elintézni Téry Ferenc főmérnök 
30/ö. tiszt irányításával és vezetésével.

A telep zászlódíszben várja, fent a főárbócon a nemzeti 
lobogóval, alatta az evezős egyletek cserébe kapott és 
jobb vizi csapatok ajándék-zászlóival az érkező külföldi 
vendégeket és a vizicserkészet barátait, hogy tanúságot 
tegyen a magyar vizicserkészet fejlettségéről és életrehi- 
vatottságáról.

De gondoljunk a további jövőre is! Az épületek korhadó 
fája 3—4 évet kibír még, addig tartós betonépületnek kell 
emelkednie a helyükön. A vizicserkészek táborát állandó 
erős várrá kell kifejlesztenünk! Ehhez pedig sok és ki
tartó jó munka kell. De Isten segítségével reméljük, ezt 
is elérjük.

30-as íródeák.

N É H Á N Y  SZÓ A JE L A D Á S R Ó L .
A tihanyi vizi Jamboree-val kapcsolatban talán aktuális 

lesz néhány szót szólnom a versenypontok egyikéről, a 
jeladásról, amely nem a legnehezebb ugyan, de a legtöbb 
gyakorlást igényli. A különféle jeladó módok tudása mel
lett jelentős szerepet nyer a versenyző Örs ügyessége, 
együttműködése, mert csak így lehet elérni a versenyhez 
szükséges kellő gyorsaságot.

A versenyre való felkészülésnél fontos, hogy egy-egy 
fiúnak legyen bizonyos specialitása, pl. jobban értsen a 
szemaforhoz, mint a codehoz, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a jeladás többi ágához semmit sem értsen.

A jeladásnak a szárazföldön is eléggé használt mód
szere a morse. Ez a vizicserkész számára nem jelent újat. 
Legegyszerűbb rövidnyelű zászlóval egy kézzel adnunk 
le jeleket. Ennek módja a következő : tejünk fölé ferdén 
tartott jobbkezünkben lévő zászlóval fejünk fölött rövid 
nyolcast írunk le, ez a pont, míg a Vonásnál a fenntartott 
zászlót bal térdünkig visszük le arcunk előtt.

Igazi vizi jeladási mód a code. Nagyszerű látványt nyújt, 
amint különféle tarka zászló röppen fel a hajó árbocára, 
de nagyszerűbb dolog azt megfejteni s megérteni.

A code huszonnyolc betűjének megtanulásához ugyan 
szükséges a jó megfigyelőképesség, de aki egyszer meg
tanulta, nem igen felejti el.

Három, illetve négy betűnél többet egy kötélre felhúzni 
nem tanácsos. A gyorsaságot nagyon elősegíti az, ha két 
kötéllel dolgozhatunk.

A jeladásnak a legnehezebben elsajátítható, de leggyor
sabb módja a szemafor. A nehézsége abban rejlik, hogy 
nem elég csupán jól csak leadni, de talán még nehezebb 
leolvasni. Ha nem teljes merevséggel s a meghatározott 
vonalban tartjuk kezünket, a leolvasó nehezen tud meg
érteni. Itt csak a leggyakorlottabb fiúkat lehet alkalmazni. 
S nagyon kell ügyelni, hogy a jeladást el ne siessük.

Ugyancsak nagy gyakorlatot kíván a jeladókulccsal 
való kopogtatás. Ügyelni kell arra, hogy a jelek lehetőleg 
egyenletesek legyenek. A morse tudása igen fontos.

Éjjeli jeladásnak leginkább használt módja a fénnyel, 
lámpával való jeladás. Nagyobb távolságra lehetőleg erő
sebb fénnyel adjunk jelt, mint kisebbre. Egyszerű lámpá
val való leadást egyszerűen a fény hosszabb-rövidebb el
takarásával végezzük, míg kellő erősségű zseblámpával 
egyszerűbben megy a jeladás.

Az egész jeladás menetére legfontosabb irányelv: a 
gyorsaságért sohase áldozzuk fel a távirat pontosságát. 
Ezt főként a leadóknak kell szem előtt tartaniok, mivel a 
jeladás gyorsabban megy, mint a felvevés.

A felvevőnek pedig az alkotó képzeletét kell lehetőleg 
féken tartani, mert ellenkező esetben lehetetlenül fogja 
felvenni a táviratot és egész más értelmet ad annak.

E néhány sorral csak némi irányítást óhajtottam nyúj
tani azoknak, akik lázasan készülnek a tihanyi jambo- 
ree-ra, a jeladó-versenyekre, amelyhez sok sikert és jó 
munkát kíván Spick Gyula

14. Holló.

M U L A T T A T Ó  J Á T É K .
Legjobban egy Örs játszhatja. Az őrsvezető az asztalhoz maga 

köré gyűjti a cserkészeket s megmondja, hogy csukott szem
mel egy kis malacnak a körvonalait fogja lerajzolni (tehát pro
filban a malacot) s ők majd utánozni fogják. A malacnak sze
met és farkot is kell rajzolni. Jó ha az őrsvezető már otthon 
begyakorolta a csukott szemmel való rajzolást, hogy az ő rajza 
légyen a legjobban sikerült. A csekészek természetesen égnek 
a vágytól, hogy ők is megpróbálhassák a rajzolást. Míg az 
egyik rajzol, a többiek keze járását figyelik s nevetnek, kun
cognak, ha hibásan rajzol. A visszafojtott nevetés akkor tör ki

hahotába, amikor a rajzoló kinyitja szemeit s csodálkozó kí
váncsisággal nézi festői produkcióját. Mindenki meg akarja 
próbálni s rendszerint mindenki rettenetes cikornyás karikatúrát 
rajzol. Különösen a szem és a farok elhelyezése nehéz s sok 
nevetésre ad alkalmat. A rajzoló szemeit is állandóan figyelik 
a körülötte állók, hogy ne pislantson rajzára. Ha a cserkészeink 
azon az alapon, hogy „varietas delectat" más állatot szeretné
nek rajzolni, azt is lehet, de legjobb a malacrajzolásnál meg
maradni.

Németből átírta Reisz Antal (Elek).
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A MINTA-CSERKÉSZ.
(Monológ.)

Hogy én ne volnék minta-cserkész? 
Bocsánat! az már nem lehet,
És mégis otthon egyre szidnak,
Ah, egyre szidnak engemet! 
ó, a félreismertetésnél 
E földön nincs nagyobb csapás,
Ez az, mi énnekem, szegénynek 
Ily ifian sírvermet ás.
Mert amit mondok, nem kevélység, 
Csak a józan önismeret:
Nincs cserkész még egy, aki mint én 
Úgy tartja a törvényeket.
És bár igaz, hogy a betűjét 
Szavak szerint jól nem tudom,
De egy papirszeletre írva 
A szívem felett hordozom.
Hogy nappal, éjjel bármi percben 
Szobában avagy odakint 
Nem is lélekzek máskép, mint a 
Szentelt cserkész-törvény szerint. 
Hogy nem kelek reggel korán fel, 
Takarékosságból teszem,
Reggel kímélem az erőmet,
Hogy nappal annál több legyen. 
Egyúttal ezzel megmutattam,
Hogy lelkem kincsvágytól'szabad: 
Nem gyűjtök a koránkelökkel 
Én kapzsi módon aranyat.
Viszont ha reggelihez ültem,
Annak már időt szentelek:
Mig jól nem laktam alaposan,
Addig onnan fel nem kelek.
Mert bár az iskolába menni 
Evés alatt az óra int:
Kötelességem ime híven 
Teljesítem törvény szerint.
És ha folyik a magyarázat 
S a tanár úr lecsap reám,
Hogy nem figyelek óra közben, 
Csak iilök és tátom a szám:
Hát akkor ezt a szemrehányást 
Én ártatlanul szenvedem,
Mert jobban nálam nem figyelhet 
A nagy világon senki sem.
Hisz épen a megfigyelésben 
Gyakorlom egyre magamat,
Mindent emlékezetbe vések 
A pad felett és pad alatt.
És mert a cserkész, tudjuk, mindig 
Segít máson, ha csak lehet: 
Hegyezem mások ceruzáját,
Vagy továbbítok levelet. -  
Tízpercekben, ha a pedellus 
Megszólít lent az udvaron:
„Vegyen fügét, cukrot, narancsot, 
Meglátja mindjárt, hogy finom!" 
Idősebbnek, feljebbvalónak 
A cserkész mindig szót fogad,
Én „jó lélekkel", „készségesen" 
Veszem a nyalánkságokat.
S hogy véletlenül egy gyerek sem 
Ronthassa gyomrát el vele:
Testvéri önfeláldozásból 
Bevágok mindent izibe.
És hogyha otthon a leckémnél

Bóbiskolok ebéd után,
El nem felejtem én a törvényt,
Bizony el nem felejteni ám.
Mert amikor könyvem lapjára 
Pihenni szállnak a legyek,
Dehogy lapoznék egy világért,
Más lapra át dehogy megyek.
A cserkész jó az állatokhoz,
S ha fáradt légy pihenni tért,
Nem háborítja meg nyugalmát 
A gyengéd cserkész semmiért.
És mert a cserkész mindig tisztaí 
Azért vigyázok oly nagyon,
Hogy tintafolt ne díszelegjen 
Valahogyan az ujjamon.
A dolgozatok írásánál 
Azért vagyok oly óvatos,
Hogy valamennyi dolgozatkám 
Csupáncsak egy-két mondatos.
És házkörül is a dologtól 
Csak azért őrzöm úgy magam,
Hogy megmaradjak jó cserkésznek 
Tisztán, üdén, mocsoktalan.
Vagy ha anyus szól: „Volna kedved 
A boltba menni most nekem?" 
Egyeneslelkü cserkész lévén,
Hogy „volna": nem felelhetem.
Vagy a minap hogy az utcánkban • ~ 
Megállt néhány cserkészgyerek. 
Valami ügyből kifolyólag 
Egyikre jócskán ráverek . . .
Ha idegennek néztem volna,

Bizonyos, ilyet nem teszek.
De minden cserkész a testvérem,
S neveltem a testvéremet.
S ha késő este vidám dallal 
Nyikorgatom hegedűm:
Azok előtt, akik meg nem értnek,
E nagy vidámság ép a bűn.
Fáj a szidás ilyenkor,
De hát sajnálom, mit tegyek: 
Kemény törvény parancsa az, hogy 
Én mindig jókedvű legyek.
S azért, hogy holmi szeleburdi 
Bohóckodó én nem vagyok,
Arról az osztályban naponkint 
Tanúbizonyságot hagyok.
Amikor rámnéz a tanár úr 
S szigorú kérdést recseg ö:
Hát igazában akkor látszik,
Hogy én nem vagyok fecsegő. 
Mindig megfontoltan beszélek, 
Megrágom jól minden szavam,
Vagy gondolatba elmerülve 
Csak állok, állok szótalan . . .
De hah! talán nem is teszem jól, 
Hogy így kitárom telkemet,
Látom, hogy ottan az a kópé 
Titokban énrajtam nevet.

■Hát itt is, most is félreértve 
Keserű sorsom szenvedem.
Hiába vagyok minta-cserkész,
Hah, nem látja senki sem!

Mikroszkóp.
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C S E R K É S Z -I N D U L Ó .

Csendüljön fel a dal, törjön föl 
az égnek, Zengjen biztatóan küz
dők seregének. Cserkészek: karba 
kart, föl levente sereg, Harcra int 
az óra, tiszta, büszke jelszót föl a 
lobogóra: „Ne bántsd a magyart". 
Zengjen hát a dal, törjön föl az 
ajkon az ének, az ének, Dal, diadal 
s a virágteli ág ád kedvet az ifjú 
szívének. A bérc tetején vagy a 
völgyek ölén. Testvér, csak előre 
vidáman, Hol zöldéi a domb, hol 
hajlik a lomb, ott dal s a mi tiszta 
tanyánk van, Hol zöldéi a domb, 
hol hajlik a lomb, ott dal s a mi 
tiszta tanyánk van. Csendüljön föl

a dal, törjön föl az ének, Zengjen 
biztatóan küzdők seregének. Cser
készek: karba kart! föl levente se
reg, Harcra int az óra, tiszta, büszke 
jelszót föl a lobogóra: „Ne bántsd 
a magyart". Kis seregünknek hős 
katonája, Harcol a szebb, jobb hol
napokért, Szent a mi célunk, tiszta 
a pálya, Büszke a fegyver, csillog 
a vért, Villan a szem és dobban a 
szív, Dobban a láb, harsona hív. 
Tiszta a szív és edzve a kar, indul 
a cserkész, győzni akar. Tiszta a 
szív és edzve a kar, Indul a cser
kész, győzni akar.

A 33 . GR. S Z É C H E N Y I IST V . C S. C S. V IZ IZ Á SZ L A JA . A P IA R IS T A  VÍZI C SE R K É S Z Z Á S Z L Ó .

Leírás: A szövetség által előírt nagyságú és alakú örsi 
zászló, fehér színben, a szabad széleken nemzetiszínü,láng
szegéllyel. A zászlórúd melletti szélén (nem a középen) Újpest 
város címere, a horgony, l'/s cm széles zöld színben, ennek 
két oldalán 2 cm s éles piros „3“ szám, csapatunk száma. 
A zászló két oldala egyforma.

k
Fehér alapon kék kereszt; a jelvény és betűk sárgák 

Méretei: vagy 32—64 cm, vagy 20—40 cm. A kék szalag 
szélessége 2‘/z, ill. 3 cm.

Kedélyes rigmusok.
1. Száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol, 

Siket ember meghallotta, hogy vízben lubickol,
Tedd rá — Tedd rá, tra-ta-ta-ta-ta csimbum.

2. Éjjel cincog az egér, nappal meg a denevér,
Se nem éjjel hajnalban, fent a szénás kazalban, 
Tedd rá, stb. . . .
Sej, haj denevér — benned van a csigavér.
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MÁSODIK KÉSZ.
ELSŐ FEJEZET.

Tavaszi boldogság.
(Részlet Hamvai Feri naplójából.)

/. ( Március.)
. . .  Nehezen megy. Már csak azért is nehezen megy, 

mert most írok először naplót s bizony néha-néha a gon
dolatok röppenése közben megfeledkezem róla: magam
nak írom-e vagy másnak? Tibi, az őrsvezetőm ugyan, ami
kor legelőször beszélgettem hosszabban vele s azt kér
dezte: vezetek-e naplót? — megmondta: a napló csak 
akkor ér valamit, ha csak magának írja az ember. Meg
próbálom hát, de nem vagyok benne biztos, hogy így 
sikerül. Annyi mondanivalóm volna s úgy érzem: nincs 
elég ember, aki meghallgatná.

Cserkész vagyok, három hónapja. Ez a három hónap, 
mintha színes, valószínűtlen alom lenne. Szeretnék szép 
szavakat füzérbe fonni, hogy méltóan festhessem az ér
zések súlyos tömegét, amelyeket bennem, a cserkészélet 
keltett. Úgy érzem, csonka minden ilyen szó, nem fejez 
ki eleget. Hiszen talán nem is fontos. Tibi azt mondotta, 
hogy az érzések fontosak s az érzésekből fakadó tettek, 
nem pedig a henye szavak és szóvirágok. Bizonyosan 
igaza van.

*

Cserkész vagyok: testvére, pajtása, társa hatvan fiú
nak, akik persze egyelőre mind többet tudnak, mint én. 
Mert most érzem csak igazán, milyen keveset tudok. Há
rom hónap alatt rengeteget tanultam s még mindig csak 
elején vagyok a cserkésztudásnak. Nem baj — soha sem 
éreztem ilyen frissnek, könnyű felfogásúnak magamat. 
Apa azt mondja, látszik, hogy olyat tanulok, ami tetszik. 
De a tanulás most játék — s ki ne játszana szívesen?

Eleinte szégyennek éreztem, hogy olyan keveset tudok. 
Körülöttem a fiúk az otthonban, a kirándulásokon titok
zatos dolgokról beszéltek. Morzét emlegettek, nyomot ol
vastak, térképjelekről tanakodtak — nem egyszer úgy áll
tam közöttük, mint aki süketnéma ésszel jut épérzékű 
emberek közé. Sokszor úgy elfoglalta őket tudásuk lázas 
gyakorlása, hogy észre sem vettek, megfeledkeztek ró
lam. Ez bizony eleinte fájt.

Két ember segített át mindezen, tette könnyűvé utamat.
Az első Kovács Tibi volt, az őrsvezetőm. Mindjárt azon 

az estén, amikor az otthonban, tábortűz mellett mindent 
meggyóntam a parancsnok úrnak, hazakísért és sokáig 
beszélgetett velem. Arról kérdezősködött, hogy mit csi
náltam eddig és hogyan képzelem el a cserkészetet. Őmaga 
keveset beszélt, inkább kérdezgetett. Valahogy úgy érez
tem, képtelen lennék csak szemernyi valótlanságot mon
dani — lelkem akár a nyitott könyv feküdt előtte. Amikor 
elváltunk, megfogta kezem s melegen megszorította.

Azontúl, ha valami bajom volt s fájt a tudatlanságom, 
mindig hozzá menekültem. Megtanított az ujoncpróba min
den részletére s még örült is buzgalmamnak, amely egyre 
gyorsabb iramban ösmertette meg velem az anyagot. Úgy 
éreztem: lassanként legjobb barátommá válik.

,Még valaki segített sokat rajtam: Bozzay parancsnok 
úr. Kettőnk viszonya teljesen megváltozott. Ha szerét te
hette, szóbaállt velem, folyvást érdeklődött irántam s 
valósággal megható volt az a szeretet, amellyel minden 
lépésemet kísérte. Igaz, hogy az én hálám nagyon elfogó- 
dott s félénk volt — de megérezte bennem s igyekezett 
gondoskodni rólam. Láttam, hogy cserkészei körében egé
szen más •—- levetkőzi azt a hivatalos hangot, amelyet 
tanársága ráerőltet s egész ember lesz.

Persze sok fiúval is barátkoztam össze. A legelső, 
Körösi Dezső volt, a parancsnok úr helyettese. Amikor 
először láttam, kicsit, megijedtem tőle. Hatalmas testű, 
óriási mellkasú, mélyhangú fiú volt s legalább is negyven 
évesnek képzeltem. A kemény felszín alatt meleg, érző 
szív dobbant s nagyobb boldogságot ma sem tudok kép
zelni, mint hogyha vele sétálhatok. Nála tettem le az 
ujoncpróbát s bizony alaposan megnyaggatott. Igaz, hogy 
amikor készen vottunk, meg is dicsért. Jóságos medve
hangja mindig örömet jelent, ha megszólal mellettem.

Minden csapatban van — így mondták nekem — valaki, 
aki a „legkövérebb". Nálunk Bundi töltötte be ezt a sze
repet s ami derű, kacagás kellett, mindig bőven szolgál
tatta. Amellett, súlyos teste ellenére, meglepően fürge, 
ügyes és mozgékony volt. Sokáig hívott zöldfülűnek s ha 
rajgyűlést tartott — mert Bundi a rajparancsnokunk — 
és valaki nem tudott valamit, mindig azt mondta: „Na, 
majd a zöldfülű felel rá !“ Érdekes: ez a szelíd gúny, 
enyhe tréfa csöppet se bántott — pedig azelőtt igazán 
érzékeny voltam.

Cserkész vagyok — még hozzá a Sirály-örs cserkésze.
Valamennyi Sirály — Láng Petitől Szél Gyurkáig mind 

azt állítja, hogy ez egészen különös kitüntetés és boldog 
lehetek, hogy a Sirály Örsbe kerültem. Eleinte idegen
kedve hallgattam az áradozást, de később egészen he
lyénvalónak tartottam. Kovács Tibi, ha túlhangos volt a 
társaság, mindjárt a Sirályok becsületére appellált és 
olyankor egyszerre csönd lett. Általában csodáltam Ko
vács Tibit, milyen nagyszerűen tudott rendet tartani. Ki
véve a kemény vezényszavakat, egyetlenegyszer sem kia
bált vagy hangoskodott. S mégis a fiúk úgy figyeltek rá, 
mintha minden szó, amit mond drága kincs lenne, amit 
kár, nagy kár, elveszíteni.

Eleinte nagyon furcsák voltak ezek az örsi gyűlések. 
Magáztam a fiúkat s ők nem tudták, m>t csináljanak ve
lem. Amíg Tibi rá nem vitt bennünket a tegezésre s attól 
fogva mindjárt kedélyesebb lett a helyzet. Kevés kivétellel 
fiáHalabbak voltak, mint én — de bizony eleinte én érez
tem apró tacskónak magam s amint napról-napra többet 
tudtam a cserkészpróbák anyagából, napról-napra idő
sebbnek láttam magam. Bizony, alaposan büszke voltam 
mindarra,-amit megtanultam — legalább is olyan büszke, 
mintha én találtam volna ki mindazt. Lassanként erről is 
leszoktam.

A fiúk nagyon kedvesek lettek. Láng Peti kezdettől 
fogva sokat törődött velem — a kiképzésem egyrészét ő 
végezte, s ha valami nehezebb rész akadt, türelmesen is
mételte és magyarázta. Szél Gyurkával együtt sportol
tunk, alapjában véve nagy sportrajongó volt s ahol lehe-
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tett, megragadta az alkalmat az atlétikára. Gergely Mi
kiért eleinte nem rajongtam, amíg rá nem jöttem, hogy a 
csipkelődő természet alatt barátságos, meleg lélek rejtőzik. 
Révész Feri épolyan rádióbolond volt, mint amilyen én, 
hát persze akadt közös témánk épen elég. Sokszor órá
kat elbeszélgettünk kapcsolásokról és együtt csináltunk az 
Örsnek rádiót. Erényi Pityu a legkedvesebb kisfiú volt a 
földkerekségén s amióta egyszer az udvaron egy vereke
désből kiszabadítottam, ahol nagyobb és erősebb fiúk 
támadtak rá, dupla lett a barátság.

Volt aztán még valaki az Örsben és . . .  '
*

Amikor a naplóm legelső sorát leírtam, megígértem 
önmagámnak: csak őszintét és igazat fogok beleírni — hi
szen máskép semmi értelme nincs az egésznek. Így hát 
most is őszintén megmondom: eleinte nagyon nehéz volt 
Gyurkával. Gyurka segédörsvezető volt, másodosztályú 
cserkész, aki nagyon sokat tudott hozzám képest és bi
zony ügyesebb is volt nálam. Feljebbvalóm volt, akinek 
engedelmességgel tartoztam s ugyanakkor az öcsém.

Végtelenül kínos do
lognak éreztem ezt a 
kettős viselkedést. Bent 
az otthonban egészen 
máskép kellett beszél
nem, mozognom, mel
lette, mint otthon. Igaz, 
hogy a cserkészet any- 
nyira rányomta lelkemre 
hatását, hogy néha meg
feledkeztem magamról s 
otthon is úgy bántam 
vele, mint a cserkész
otthonban. Apa és anyus 
furcsállva néztek rám 
ilyenkor.

Talán nem illik, hogy 
az ember a tulajdon 
öccsét dicsérje — de meg 
kell magyaráznom a 
helyzetet. Gyurka csuda
mód kedvesen viselke
dett. Soha nem éreztette 
velem semmiben se a felsőbbségét— ahol csak lehetett, se
gített. Olyan értékeket fedeztem föl az-öcskösben, amire soha 
életemben nem gondoltam volna: hogjTtekintélyt tud tar
tani, gyorsan intézkedik és még gyorsabban engedelmes
kedik. Valahogy természetes volt, hogy az ő sípszavára 
is vigyázzba álltam s ha sorakozót vezényelt, csak olyan 
büszkén álltam sorba, mintha akárki lett volna előttem.

Gyurka nagyon sokban segített és lassanként annyira 
megszerettem, mintha — nem is az öcsém lett volna. Örül
tem, ha én is segítségére lehettem s most is, amikor a 
naplómat írom s közben-közben fölemelem a fejem, tekin
tetem az öcsém szemébe kapcsolódik, amint házidolgo
zata fölött rámnéz s ilyenkor elmosolyodunk.

A fiúk szeretetén kívül persze még rengeteg mindent 
adott nekem a cserkészet. Hány örsi órán ültem belefeled
kezve Tibi szavaiba, amint a törvényekről beszélt — szé
pen és egyszerűen! Ez volt a legnagyszerűbb, a tíz cser
késztörvény. Támaszt és keretet adott mindegyik: hatá
rozott formába foglalta az élet kívánságát. Csak az fájt, 
hogy egy-két másik Örsnél láttam: puszta szónak látják 
s fogják fel a törvényt, ahelyett, hogy az értelmét kutat
nák s élnék. Az első perctől kezdve a szándékot igyekez
tem a szavak mögött látni. Legjobban a negyedik tetszett, 
legközelebb volt hozzám.

De a többi is — mind-mind valóságot, szent eszmét 
jelentett. Sokat küzdöttem is velük, de Tibi azt mondja, 
hogy küzdelem nélkül nincs értelme a cserkészetnek. Har
colni a folytonos tökéletesedésért — ez a cél.

Még valami ellen küzködtünk. Nem akartunk úgyneve
zett „jó fiúk“, nyim-nyám bábok lenni, akik a jóságból, 
illedelmességből kultuszt csinálnak. Tudtuk jól, hogy van
nak hibáink — ép annyi, talán több is, mint akárki más
nak. A különbség ott volt — mondta Körösi segédtiszt úr, 
— hogy mi bátran szembenézünk ezekkel a hibákkal s 
igyekszünk rajtuk segíteni, igyekszünk emberebb embe
rekké válni.

*
A lelki harcok és beszélgetések mellett a józan, szépsé

ges valóság napról-napra jobban magával ragadott. Saj
nálom, hogy régebben nem kezdtem el a naplóm vezeté
sét — akkor most frissebben tudnék beszámolni arról az 
örömről, amit az első kirándulás adott. Közeibe mentünk, 
a Pálvölgy egyik katlanába, alig típerces út volt az Újlaki 
plébánia megállójától. S mégis: mintha idegen, ösmeretlen 
világot nyitott volna meg ez a pár óra. Jártam eddig is

kirándulni, diáktársaság
gal — de az egészen 
más volt. Céltalanul kó
boroltunk, rendszerint 
eltévedtünk és máshová 
lyukadtunk ki, mint aho
vá akartunk. Minderről 
itt szó se lehetett. A fiúk 
mind ösmerték a vidé
ket, előre figyelmeztettek 
a szépségekre s úgy 
örültek mindennek, mint
ha övéké let volna az 
egész tájék. Nem ment 
könnyen, hogy az üte
mes lépésre, az állandó 
tempóra rászokjak, de 
az ének és sok kedves 
szokás mindezt köny- 
nyebbé tette. A cserkész
nóta vitte az embert, el
feledkezett fáradságról, 
nehéz hátizsákról.

Az első kirándulástól fogva mindig elmentem. Egyszer 
rajzok torlódtak a nyakamon s Gyurkával összeültünk: 
két éjszakán keresztül dolgoztunk, de elmentünk a más
félnapos rajkirándulásra. Bunditól persze kikaptunk : 
inkább maradtunk volna otthon, ha a kötelességeink hát
ráltatnak. De mi elképzelhetetlennek tartottuk, hogy ott
hon maradjunk. Ha az eső csöpögött vagy csípős szél 
söpörte végig az utcákat — mindig elmentünk.

Örsi kirándulásokra szeretek legjobban menni. Olyan
kor mintha nagy család lenne az Örsünk: mindenki he
lyén van, mindenki megérti a másikat s fesztelenebb, me
legebb a hangulat, mint harminc-negyven fiú közt. Ámbár 
Bundi nagyszerűen tudja mókássá játszani a legunalma
sabb utat is.

Játékok során azt éreztem meg : akárhogy igyekszem 
(s ez talán még ma is hibám) a komolyságot, koraérett 
felnőttséget mutatni — a játék sodra magával ragad s 
ép olyan kisgyerek válik belőlem, mint a legkisebb far
kaskölyökből a métánál. Eleinte szégyeltem ezt — megint 
Obi volt, aki átsegített rajta. Maga állt legbuzgóbban kö
zénk s ha a pártatlanságot nem is vesztette el soha — 
érzett rajta, hogy szívvel-lélekkel játszik.

(Folyt, köv.)

Tekintetem az öcsém szemébe kapcsolódik.
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Dacos gőggel állott a vár, 
Nagy volt híre, büszkesége; 
Kormos falak, régi bástyák 
Visszanéztek vert időkre.

Karcsú tornyok lobogtatták 
Ezerszínü sok zászlaját,
Vértől ázott bazaltjai 
Harcok színét mutogatták.

Sokféle nép lakott benne, 
Gyáva, önző, bátorfajta, 
Befogadta mindezeket 
Gazdag földü Európa.

És a várnak kapujában 
Álltak sorban ősz vitézek, 
Vasmarkukban hosszú kópják, 
Fényes bárdok, kelevézek.

Oltalomra, védelemre 
Mindig készen állott a kar,
A páncélos büszke őrző:
A sok ezer vitéz magyar.

CSERK ÉSZFIÚK  ÍRÁSAI.
AZ ŐR.

És a harcnak vihari közt,
Csoda! — Megvédte a falat.
Ezer veszély megedzette 
A kemény őrt: a hős magyart.

Le se tette véres kardját,
Birkózott már új veszéllyel,
Föl se vette horpadt pajzsát, 
Vagdalták már pihent kézzel.

De azért ö állott mindent.
Marta kézzel, bírta karddal,
Ahol érte, ahol tudta,
Kaputálló ös haraggal.

Belül élet, hajrámunka,
Víg kurjantás, hangos zene,
Míg a nagy őr, a zöld mezőt 
Ellenvérrel befestette.

Aztán kábult, részeg fővel 
Megkötözték fáradt kezét ^
— Festettképü, víg pojácák —
És a védőt kifizették.

jött a pogány, dúlt a tatár, 
Pendült az íj, rivalt a kürt, 
Csendült az érc, zörgött a kard, 
Csáklya csattant s ágyú dördült.

De látja a Mindenható,
Hogy adósok nem maradtunk 
Senkinek sem, — bárki légyen, * 
Leróttuk az adósságunk.

T Á V O L  A  T Á B O R T Ó L .

(Aki nem mehet táborba.)

Vége a borús ősznek, a zimankós hava
zásoknak, az esős tavasznak. Nyár van. 
Az arany napsugár forrón vetődik a drága 
földre. Kinyíltak a rózsák, megértek a 
táplálékot adó kalászok. Virul, él a nagy 
minden.

Eljött, megérkezett, a várva-várt, a fe
ledhetetlen, gyönyörű idő, a nyolc-tizen
egy nap, a két-három hét. Kipirulnak a 
telt arcok, csillognak az őszinte, tiszta 
szemek : a mosolygó csillagok. A nagy 
tervek megvalósulás előtt állnak, az ön
zetlen, jó munka eredménye eljött, gyü
mölcse megérett : táborba szállnak a
kedves magyar ifjak, új hont, — tábort 
foglal a liliomos Jövő.

Hallom az őszinte szavakat. „Na egy 
hét múlva !“, „De jó is lesz !", Alig vá
rom", „Hála Istennek”, stb.

Amint látom, miképen készülnek, ter
veznek, lótnak-futnak, csomagolnak, ta
nulnak \  kedves gyerekek körülöttem, 
eszembe jut nekem is a tábor, a legszebb 
élmény, a nagy ajándék, az igazi jó 
munka, a szépen eltöltött idő. Látom, ér
zem, eszembe jut, amint állok éjjeli őr
ségen a pusztaszeri Árpád emlék tövében, 
a szép magasztos, vérrel-szentelt helyen, 
eszembe jutnak az éjjeli riadók, a nagy 
menetelések, a Bakony, a kanyargó Cuha- 
patak, Sándorfalva, az ezüst Balaton, a 
visszhangos Tihany, a tábori misék, a

torna, a lasszó, kötélhíd, tábortűz, a ked
ves emlékű kozma is és minden, min
den .. .

Óh ! Milyen jó igy visszaemlékezni. 
Milyen fejedelmi képek. Milyen derűs, mo
solygós, tiszta, színes, változatos min
den . ..

Amint így, ebben a szép emlék-tárlat
ban szemlélődöm, könny fut a szemembe... 
Igen. A többiek, kik kiérdemelték men
nek most is, tanulnak, látnak, hallanak, 
tapasztalnak, táboroznak megint, dalol
nak, fürdenek, alkotnak újra, csak én va
gyok a szegény, én nem mehetek velük, 
nekem itthon kell maradnom . . .  Könnyek 
gyűlnek szemeimbe, de nem adom fel a 
reményt, küzdők, küzdők és küzdők, mert 
akarok még cserkésztáborba menni. Da
lolni . . .  alkotni. Velük . . .  (P. J. Szeged.)

Vedd igénybe a Cserkészbolt rendkíüli 
szolgálatát!

Temesi Győző Amerikában. Lapunk
megalapítója, a magyar cserkészmozga
lom egyik legkiválóbb vezére, Temesi 
Győző szövetségi társelnök újabb tanul
mányútra Amerikába utazott. Elősorban 
az amerikai cserkészeket s általában az 
amerikai ifjúsági munkát tanyulmányozza. 
Nagyszerű munkatársunk a M. Cs. olva
sóinak egész cikksorozatban fog beszá 
molni értékes tapasztalatairól.

A tábori szám sikert, örömmel nyug
tázzuk azt a sok kedves elisfnerő levelet, 
amelyet a tábori számért kaptunk. Ne
künk csak ez a célunk : olyat nyújtani, 
ami tetszik, ami értéket jelent a csapatok
nak. Minden üdvözlő levélre itt mondjuk: 
köszönjük, jól esik az elismerés, új mun
kára ösztönöz.

A Cserkész Szövetség főtisztviselőinek 
szaba sága. Witz Béla elnök: aug. 10-től 
szept. 10-ig; Faragó Ede: július 15-től 
aug. 15-ig; Vidovszky Kálmán: aug. 8-tól 
szept. 8-ig; Borsitzky Sándor: aug. 1 -tői 
szept. 1-ig; Molnár Frici: aug. 10-től 
szept. 1-ig; Éri Emil: aug. 1-től szept.

Úgy lesz most is! Hisz tartozunk . . . 
Nagyon sokat adtak kölcsön . . . 
Kifizetjük magyarosan 
Még ezen a hitvány földön!

Ifj. Takáts Gyula
Kaposvár.

RENDÜLETLENÜL!
Néha úgy elfog a bánat, sirás,
A vad kétségek maró özöne;
Néha elfelejtem a nagy múltat 
S csüggedten nézek a jövőbe.

Máskor meg vadul lángolok, égek 
(A lángok felisszák a könnyeket).
S büszkén remélek a dicső múlthoz 
Uj, még ragyogoóbb ezer éveket.

Ilyenkor fiúk rátok gondolok,
Kik összeszorított néma ajakkal, 
Lehajtóit fejjel egy szóra vártok:

Ilyenkor acélkarom megfeszül, 
Ilyenkor büszke, vad magyar vagyok 
És hiszek bátran, rendületlenül!

Ruzsinszky László 
Tatabánya. 116. „Révai" cs. cs.

1-ig; Major Dezső: aug. 1-től szept. 1-ig; 
Sztrilich Pál: szept. 1-től okt. 15-ig.

Esztergomi Szent Benedek Internátus. 
A Bencés Diákegyesület Esztergomi Osz
tálya a Bencés-Rend 1400 éves jubileuma 
alkalmával 1928—29. tanévre, 1928. szept. 
1-től kezdődőleg Esztengomban a főgim
náziummal és bencés székházzal egybe
épített épületben internátust létesít kö
zépiskolai tanulók (gimnázium és reál) 
számára. Az internátusi teljes ellátás díja 
közös hálóteremben havi 100 pengő. A 
felső osztályú tanulók részére külön szo
bák is elöjegyezhetök, melyeknek havi 
díja teljes ellátással együtt 125 pengő. 
Esztergomban a tanulóifjúság részére 
elsőrangú fürdők, többféle sport s külö
nösen a főgimnázium részére külön elzárt, 
gyönyörű lombos fáktól körített játszótér 
áll rendelkezésre. Bővebb felvilágosítást a 
gimnázium Igazgatósága ad.

Nemzetközi Cserkészház Kandersteg. 
A svájci Kanderstegben lévő nemzetközi 
Cserkészház gondnoka, a Nagytáborunk
ban is járt Ernst Traschel felhívta figyel
münket arra a körülményre, hogy az idei 
év folyamán ismét igen számos látogató 
van bejelentve a kanderstegi házba. A ház 
hivatalos megnyitása július 1-én volt és 
szeptember 15-ig marad nyitva. Azonban 
ez nem zárja ki, hogy egyes csapatok 
ezen időpont után, vagy előtt is felvételt 
nyerjenek. Emlékezetes, hogy két éve a 
184. sz. Csaba cserkészcsapat járt ottan 
és tért vissza a legkellemesebb emlékek
kel, míg az elmúlt télen a budapesti 25. 
sz. Szent Imre cserkészcsapat járt ott, a 
nemzetközi cserkész sí-versenyek alkol- 
mával és élvezte ennek a nagyszerű intéz
ménynek előnyeit. A ház házirendje a kül
ügyi hivatalban megtekinthető.

Egy meleg cserkészszív üzenetei a hi
deg Izlandból. Egyik napon, amint haza 
értem, egy levél várt rám Islandból. Rá
ismertem Hördur írására, akivel még a 
Nemzeti Nagytárborban ismerkedtem meg. 
Felbontottam a levelet. Három, a tőle 
megszokottnál is gyönyörűbb kép hullott
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ki belőle. Csodálatom még nagyobb lett, 
amikor levelének első szavait elolvastam. 
Magyarul voltak írva: „. . . Nem, nem 
soha.” Levelét ezután angolul folytatja : 
„My dear Magyar Cserkész brother, 
Ernő" többi kiragadott részeket szósze
rinti fordításban adom). „Amint láthatod, 
Magyarország határreviziójának az igaz
ságos törekvése megtalálta az utat Európa 
legtávolabbi országába is és legőszintébb 
kívánságom az, hogy lord Rothermere ak
ciója ne legyen hiába való.“ Ezt írja a 
távol észak cserkésze.

Egy régebbi levelében pedig ezt írta: 
„Néhány napja olvastam Orczy báróné 
„Rosemari end Pinpernd‘’-jében a széke
lyekről, az elnyomott magyarokról. Na
gyon elszomorodtam az olvasottak felett 
és remélem, megérem azt a napot, ami

izlandi tájkép.

kor Erdélyt visszacsatolják Magyarország
hoz.”

A cserkészet érdeme, hogy távol tőlünk 
az északi sarkkör tőszomszédságában, az 
óceán hideg habjaitól nyaldosott gyérla
kosságú szigetről ily gyönyörű szóvirá
gokat" kapunk. Ez az én Hördur barátom 
egész specialista lesz a magyar kérdés
ben. Miért? Mert érzelmi szálak fűzik 
Magyarországhoz. Ha nem lenne cserkész 
és nem lett volna a Nemzeti Nagytábor
ban, akkor sohasem jutott volna eszébe 
foglalkozni a bánatunkkal és problémáink
kal. A cserkészetnek egyik feladata az,' 
hogy szövögesse az érzelmi kapcsolatot 
a külföld ifjúságával. Ezek a bennünket 
megismerő és megszerető jó barátok har
cosai lesznek majd a magyar igazság 
ügyének. A mi Hördiir barátunk joghall
gató Reykjavikban, Island fővárosának az 
egyetemén. Lehet, hogy kiváló politikus 
lesz. Schrödel Ernő.'

Az olimpiász eredményei.
Hokki.
1. India.
2. Hollandia.
3. Németország.
4. Belgium.
A verseny nagy meglepetéssel végző

dött. Az eddig alig ismert indiai csapat, 
melyben sok bennszülött is szerepelt, ha
talmas fölénnyel verte le minden európai 
ellenfelét. A döntőmérközések eredményei:

India—Hollandia: 3:0 (1:0).
Németország—Belgium: 3:0 (1:0).
Magyarország a versenyben nem vett 

részt.
Football.
1. Uruguay.
2. Argentína.
3. Olaszország.
4. Egyiptom.
Uruguay nehezen bár, de mégis meg

védte 4 év előtti, párisi bajnokságát. Azon
ban míg ott legalább a döntőben volt eu
rópai csapat: Svájc, az ellenfél, addig most
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csak a harmadik helyet tudta Európa 
megtartari.

Az olimpiászon — mint tudjuk — csak 
amatőr csapat indulhat, ezért Magyaror
szág nem küldött ki csapatot. Az igazán 
amatőr magyar footballisták úgysem tud
tak volna eredményt elérni a hatalmas 
álamatőr ̂ jdélamerikai és európai csapa
tok ellen.

Kiválóan szerepelt Olaszország csapata, 
mely az előmérközések során fölényesen 
verte ki Franciaország, Spanyolország és" 
Egyiptom legénységét és az elődöntőben 
is csak minimális gólaránnyal szenvedett 
vereséget a világbajnok Uruguaytól.

A győztes csapat eredményei:
Uruguay—Hollandia: 2:0.
Uruguay—Németország: 4:1.
Uruguay—Olaszország: 3:2.
Az első Uruguay—Argentína döntő

mérkőzés 1— 1 arányban eldöntetlenül 
végződött, a másodikon Uruguay gőzött 
2 :l~re.

A vigaszdíjat Hollandia nyerte meg, má
sodik Csile csapata lett. K. L.

Cserkészgyász. A 257. sz. „Hunyadi" 
cserkészcsapatnak kettős gyásza van. A 
csapatnak két kedves, derék tagja költö
zött el az élők sorából az örökkévaló
ságba. Sztupay Dénes pr.-i. s. tisztet jú
nius hó 25-én, Bálint Tibor cserkészt pe
dig június hó 27-én kísérték utolsó útjára 
cserkésztestvérei.
Ha érettségid, vizsgád jól sikerült, kérjél 
tábori jelszerelést a szüléidtől és rendeld 
meg mielőbb a Cserkészboltban, Buda

pest, cserkészház, Hajnal-u. 6.

mm..... ........ .................................................... ....... liiilin........
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A balatoni fürdők új térképei. — A
M. kir. Állami Térképészet a Magyar für- 
dö-t ér képek című újabb kiadványával áll 
a magyar fürdőügy szolgálatába. Soro- 

. zatos kiadványát — igen helyesen — a 
balatoni fürdőkkel kezdi.

Egyelőre Siófok, Balatonjüred-fiirdö, 
Almádi, Földvár, Lelte, Tihany fürdőtér
képei kerültek ki a piacra. Azonkívül a 
tihanyi félszigetről adtak ki még egy tér
képet az idei nemzetközi cserkésztáboro
zással kapcsolatosan.

Az egyes térképek l:10.000-es, azaz oly 
mértékben 1 km — 10 cm) készültek, mely 
mellett minden villa, minden ház kellő 
részletességgel ábrázolható. Adatai hite
lesek és a "legújabbak, mert nemcsak a 
legújabb kataszteri térképeket használták 
fel, hanem igénybe vették az idén készült 
légi fényképeket is.

A térképek rajza finom és világos, el
nevezései könnyen olvashatók. Színezése 
sokfélé. Víz, erdő, kert, szántó, szőlő 
rrűnd külön-külön színben nyomatott, a 
közérdekű épületeket pedig élénk piros 
szín tünteti föl.

A fürdők közérdekű helyeit (vendég
lők, szállók, penziók, játszóterek stb. stb.) 
a kereten kívül találjuk. Pontos helyüket 
pedig a térképen számok jelzik. Ennek 
alapján mindenki megtalálhatja a kere
sett helyeket.

A térképek mértéke, színezése mind 
egyenlő, csak a nagyságuk változó. Meg
lepően olcsó áruk is — darabonkint 40— 
80 fillér — a lapok szerint igazodik. Kap
hatók Budapesten és a Balaton körpvé- 
kén mindenütt. Zs. Gy.

„A Mi Lapunk" a felvidéki magyar 
cserkészek lapja, amelyet minden magyar

csapatnak támogatnia kellene legalább 
azzal, hogy megrendeli. Előfizetés egész 
évre csak 25 cseh k. (1 cs. k. =  16 f.). 
Felvilágosítást ad a Külügyi Hivatal.

Uj cserkészkiadványok. Két nagyszerű 
cserkészkönyv hagyta el a sajtót. Az egyik 
a Sík Sándor szerkesztésében megjelent, 
„A magyar fiú szavaló könyve". Nagy 
szükséget elégít ki ez a 372 oldalas hatal
mas kötet. Mindennemű cserkésit-, levente- 
és ifjúsági ünnepségek alkalmára találni 
benne szebbnél-szebb verseket, amelyek 
főként szavalás szempontjából gyüjtődtek 
össze. A könyv méltó ismertetésére még 
visszatérünk. Most csak annyit, hogy a 
különféle alkalmak szerint is csoportba 
szedett versek rendkívül könnyebbséget 
nyújtanak minden ünnepet rendező pa
rancsnoknak. Már a táborban is nagy ha
szonnal forgatható. -— Ugyancsak most 
jelent meg Koszter Atya Psycho-foot- 
ballisták c. nagyszerű cserkészregénye, 
amelyet nem kell olvasóink előtt ismer
tetnünk sem ajánlanunk, mert minden 
M. Cs. olvasó tudja, hogy ennél kedve
sebb, mulattatóbb és cserkészebb regény 
még nem jelent meg kiadványaink sorá
ban. Mind a két mű kapható a Cserkész
boltban.
A Cserkészbolt nem megy táborozni, mert 
otthon látja el a rendkívüli tábori szolgá

latot.

I. KERÜLET.
Apródavatás. A 329-es pesti Lehel cs.- 

csapat a VI., Lehel-u. 16. sz. községi is
kola tornatermében 1928 jún. 16-án tar
totta ünnepélyes keretek között apród- 
avatását. Az avatási ünnepély d. u. 5 óra
kor kezdődött. 20 apród dalolva vonult fel 
a tornaterembe, hol a cserkészhozzátarto
zók és cserkészek jóindulatú mosollyal fo
gadták őket. A gyerekek arcocskája azon
ban csak komoiy maradt mindaddig, míg 
közéjük nem lépett a „mosolygó ember”, 
aki csakhamar átalakította őket mosolygó, 
vidám, életerőtől lüktető gyermekekké. — 
Amikor Faragó Edét láttam kis apród- 
jaim között, önkénytelenül eszembe jutott, 
a május 6-i cserkésznap, amikor Baden- 
Powell megjelent a cserkészek között. -— 
Amint akkor a cserkészek elfeledve fegyel
met, önfegyelmezett boldogan, szeretettel 
vették körül a cserkészek atyját, úgy uj
jongták körül a mi magyar „mosolygó 
emberünket : „Ede bácsi“-t a ragyogó 
arcú, fegyelmezettséget elfelejtő apródaim. 
És Ede bácsi beszélt. A mese országútjain 
elindult Ázsiából, ahonnan a magyarok 
származtak. Végig mesélte a gyermekek
nek a rövid magyar történelmet szomorú 
napjainkig. Az apródok meghatódva, a 
szülök, vendégek, cserkészek könnyben 
úszó pillantással fogadták szavait. Ami 
ezután következett, az csak magától érte
tődő volt. Az apródok egy szempillantás 
alatt körülvették a nemzeti zászlót és 
zászló felé nyújtott kezekkel mondták Fa
ragó Ede után az ígéret szövegét. — Én 
meg vagyok győződve arról, hogy ez az 
ígérettétel emlékezetes lesz nemcsak az 
apródoknak, hanem mindnyájunknak, akik 
ezt végiggyönyörkódtük. Néhány ügyes
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enek es költemény előadása után Dékán 
Kezso szervezőtestületi tag tartott gyö
nyörű beszédet, majd a Himnusszal befe
jeződött az ünnep. Gaál Géza pnok.

V. KERÜLET.
Hódmezővásárhely. A 112. sz. Hunok 

cserkészcsapat június hó 19-én rendezte 
meg ünnepélyét a nyári színkörben. Mű
során a csapat vegyeskarának énekszá
mai, irredenta élőképek, Vidovszky Kál
mán : „A c serkészet hatása Magyaror
szág jövő társadalmi életére1* c. előadása 
?,,9ser^°—Holyba István két felvonásból 
allo „Csend lett már mindenütt" c. új 
színdarabja szerepeltek.

A bajai felsőkeresk. iskola 570. számú 
„Csermák" cserkészcsapata június hó 
17-én, megalakulásának egy éves évfor
dulója alkalmából tartotta fogadalomtételi 
ünnepélyét. A gimnázium tornatermében 
tartott avatáson megjelent dr. Qondán 
Felicián, a vármegyei I. B. elnöke, az 560. 
es 563. sz. cserkészcsapat teljes számban. 
17 újonc tett és 14 cserkész újított foga- 
dalmat dr. Pintér László parancsnok úr 
előtt. A fogadalmat tett csapatot meleg
hangú beszédben üdvözölte Legányi De
zső igazgató, a csapat szervezőtestületé
nek az elnöke, majd „Lici bácsi" kívánt a 
csapatnak szép beszéd keretében „jó 
munkát". Az ünnepen résztvett minden 
bajai csapat.

Az V. kér. 550. sz. Baross zenekara jú
nius havában a következő alkalmakkor 
szerepelt nyilvánosság előtt: 7-én: az úr
napi körmeneten, 10-én társadalmi szol
galaton; 24-én a Jézus Sz. Szíve körme
neten; 28-án: Klug Péter D. M. K. E. 
igazgató — a zenekar anyagi megterem
tője — részére adott szerenádon; 29-én: 
a cserkészstrand megnyitásán.

Tábortüzek. A szegedi csapatok az 550. 
sz. Baross cserkészcsapat rendezésében 
junius 29-én este a szegedi cserkészstran
don többszáz főnyi közönség előtt tábor
tüzet gyújtottak. A műsoron" Kapossy pa
rancsnok megnyitója, az V. kér. 550. sz. 
cs. zenekari számai, csatakiáltások, nó
ták, a 183. sz. csapat mókái s Török D. 
M. K. E. főtitkár ünnepi beszéde szerepel
tek- — A 175. sz. Bocskay csapat a bé
kési sporttelepen tartott tábortüzet július 
1-én, melyen különösen a zenés fegyver
gyakorlatok s a csapat kiváló tornászszá
mai keltettek megérdemelt feltűnést.

X. KERÜLET.
A MOVE budafoki 932. számú Botond

cserkészcsapat június hó 10-én zászló- 
szentelési ünnepet tartott.

A zászlót szentmise után — melyen je
len volt Törley Dezsőné zászlóanya és a 
csapat dr. Jónás Károly parancsnok veze
tésével — Pósch Rezső plébános szen
telte be.

A tulajdonképeni zászlóavatási ünne
pély délelőtt 12 órakor vette kezdetét a 
polgári iskola udvarán, ahol a megjelent 
díszes és szépszámú közönség között ott 
voltak: Petróczy István ezredes, orsz. ü. 
v. igazgató, és Szeder János mérnök, or
szágos titkár, a MOVE országos elnök
sége részéről, a cserkészszövetséget dr. 
Juhász Gyula kerületi főtitkár képviselte, 
míg Budafok város képviseletében Zá- 
borszky Nándor polgármester jelent meg. 
Fentieken kívül jelen volt még vitéz 
Görgey József orsz. gyűlési képviselő, a 
MOVE B. S. E. elnöke. Schuszter János 
ezredes, Mihalik Ferenc iskolaigazgató, 
Törley Dezső pezsgőgyáros, csapatszer
vező bizottsági tagok, továbbá Demjén 
István ref. és Petrovics Pál evang. lelké-
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szék. A helyi cserkészcsapatok, a 903. 
Szent József és a 241. Bethlen Gábor, Bu
dapestről a MOVE B. S. E. 336. számú 
Bulcsu vezér és a 217. számú Virrasztó 
cserkészcsapatok.

A Hiszekegy eléneklése után Petróczy 
István ezredes, orsz. ü. v. igazgató ismer
tette a MOVE cserkészet célját. Megkö
szönte a hatóságok és a társadalom tá
mogatását s ezt a jövőben is kérte. Vé
gül a cserkészcsapathoz szólott néhány 
szót, melyben még fokozottabb munkára 
s kitartásra buzdította a fiúkat.

Ezután Törley Dezsőné zászlóanya né
hány lelkes buzdító szó kíséretében át
adta a zászlót vitéz dr. Jónás Károly csa
patparancsnoknak, aki a csapat nevében 
fogadalmat tett, hogy a zászlóhoz hűek 
maradnak. A zászló átvétele után Kozma 
Béla cserkész elszavalta „A magyar 
zászló" című verset, amely különösen a 
cserkészekben mély hatást váltott ki.

Ezután következett a zászlószegek be- 
verése, melynek során a csapat táboro
zási alapja javára a zászlószeget beverők 
538 pengőt adományoztak.

Az ünnepség következő pontjaként az 
új cserkészek fogadalomtétele következett, 
melyet a cserkészszövetség nevében dr. 
Juhász kerületi főtitkár vett ki a fiúktól. 
Ez után a jelenlevők elénekelték a Him
nuszt s a csapat a jelen volt vendégcsa
patokkal együtt díszmenetben elvonult a 
zászlóanya és a notabilitások előtt.
■ ................................................ ............................
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előfizetési ára:
N egyedévre  2  pen gő ,

fé lévre  3 .6 0  pen gő ,
egész évre  6 .40  pengő.

Előfizetni lehet a Magyar Cserkészszövet
ség Gazdasági Hivatalában : V., Hajnal- 
utca 6., készpénzzel, vagy postautalvány 
útján, vagy a Magyar Cserkész 31.428 sz. 
oostatakaréki csekkszámláján lehetséges.

*

A Magyar Cserkészszövetség 
hivatalos lapja a

VEZETŐK LAPJA
Szerkeszti DR. KOSZTERSZITZ JÓZSEF 

Szerkesztőség:
Budapest, IX., Ráday-utca 43 - 45. 

Kiadóhivatal:
Budapest, V, Hajnal-utca 6. sz.

(Cserkészház)

Előfizetési ára:
F élévre  2  P . ~  E gész évre  4  P .
Előfizetni ugyanúgy lehet, mint a 
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T. A. 758. Meliusz. Sok szó, rengeteg 
szó csupán a versed. Közöttük szerényen 
bujkál egy-egy gondolat. Alig lehet ész
revenni. Egyszerűbben, világosabban, job
ban kell írni. Talán máskor jobban sike
rül?— VV. J. Szolnok. Köszönöm az elbe
szélést. Ez is mutatja, hogy tudsz írni, de 
sok apróság miatt, ami benne van, nem 
alkalmas a M. Cs.-ben való közlésre. Job
ban megfelelőt várok. Régebben bekül
dött dolgaid jönnek majd. Mikor írsz sok
kal bővebben? — G. I. 179. Rákóczi. 
Köszönöm kedves leveledet. Meleg kéz- 
szorítás a szép bizonyítványért. Magam is 
úgy érzem, hogy a Te mérleged igen jó. 
Nekem is kevés olyan hű levelezőm volt, 
mint Te. Remélem, mindez a jövőben is 
így folytatódik. Az esperantó felhívást 
nem közlöm. Az a tapasztalatunk, hogy az 
ilyesminek minimálisnál is kisebb az ér
téke az olvasók szempontjából. Egysze
rűen nincs érdeklődés. — T. O. Békés
csaba. Hosszú, kedves leveledre majd én 
is hosszan válaszolok. Itt csak annyit, 
hogy egyet értünk. Verseidet közölni fo
gom. —- Sz. I. 30. Hollós Mátyás. írásaid
ban van hangulat. Azt hiszem, még fogok 
tőled egészen megfelelő dolgokat is kapni. 
Ezek azonban még nem ütik meg a mér- 

• téket. — T. A. Tábori rigmusok. Való
színű, hogy egészen jók ezek ott kint a 
táborban, de itt a meleg szerkesztőségi 
szobában valamivel kesernyésebb a han
gulat s így szigorúbb a kritika. Itt nem 
mutatnak sokat az aktuális strófáid. Nem 
bírják ki a szerkesztőségi atmoszféra kri
tikáját. — N. F. 550. Ez is bizony csak 
olyan, mint az eddigiek. Gyenge. De az 
érzés, mely benne lüktet, kedves, szép és 
nemes lélekre vall. — Cs. H. E. Köszö
nöm a cikket. Mégsem közölhetem, mert 
bár valóban meglevő hibákat tár fel — 
de mégsem lehet általánosítani. Vannak 
helyek, ahol ezek a hibák már mind ki
küszöbölődtek. Egyebekben hálás kézszo
rítás a jóindulatért és segítő készségért. 
— Daru, Szeged. Bizony már aggódtam, 
hogy megnémulsz. Pedig az én hű munka
társaimnak nem szabad elhallgatniok. 
Mindig többet, mindig szebben kell dalol- 
mok, mert egyre többen hallgatják. Ezért 
örülök a kilátásba helyezett cikkeknek. A 
verset is közlöm majd. Ölellek. — Janó. 
Közlöm cikkedet. A többire is kerül sor. 
Aztán az ősszel új munkára várlak. Ered
ményes esztendő után még többet kell 
adnunk. — Sok kedves testvérünknek, akik 
üdvözlésükkel felkerestek bennünket a 
táborokból, köszönjük jóleső figyelmüket 
s szívből viszonozva azt, továbbra is jó 
táborozást kívánunk. — Bús cserkész. 
Soh’se búsulj pajtás 1 Hiszen igaz, hogy 
rossz lehet nézni a táborba induló fiúkat 
azzal a tudattal, hogy a mi számunkra 
nem lesz táborozási öröm az idén — de 
lásd, a cserkészet mégsem lehet főfog
lalkozás. A te mesterséged olyan, hogy 
nyáron van dandárja a munkátoknak. Bi
zony ezt nem lehet most elhagyni. Nyu
godj csak bele azzal, hogy a kötelesség 
hű teljesítése cserkészerény s nekünk 
igenis örülnünk kel a munkának. Aztán 
készülj a téli táborra, az is nagyon szép.

A szerkesztésért felelős:
VIDOVSZKY KÁLMÁN.

A kiadásért felelős :
Dr. ZSEMBERY GYULA.

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

B udapest, V., H ajnal-u tca 6. sz . (C serkészház.)
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
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Kúpsátor berendezése.

A kúpsátrat kétféleképen rendezhetjük be, vagy egybe
szabott szalmazsákkal vagy a zsákot úgy tömjük ki (kü
lönösen a szélsőket), hogy hozzáidomuljanak a sátor olda
lához. A hátizsákokat a legjobb, ha egy külön szersá
torban tartjuk és esténkint csak az alváshoz és a mosdás
hoz szükséges holmikat vesszük ki. A ruhafogasokat egy 
körakasztóra akasztjuk. A rúdon a földtől kb. 1 méterre 
egy kis asztalkát helyezünk, ahová órát stb. teszünk, u

S T O W A S S E R
cserkészek szállítója 

BUDAPEST
II. KÉR., LÁNCHÍD-UTCA 5. SZ.
Hangszerek elismert legjobb gyártmá
nyok. — .Húrok legjobb minőségben.

__ J a v í t á s o k ,  továbbá bárm ely  h an gszernek
hangszergyár ! sz ak sze rű  e lkész ítése  1

R ágógu m m e W n g l e y - f é í e  
é s  üdítő cukorkapaszblták
ci.rom, narancs és mentlml ízekben, hengeralakúra 
higiénikusan csomagolva. Ünnepélyek, kirándulások és 
táborozásra legalkalmasabb. Csapatoknak nagybani 

árban utánvéttel vagy bizományba.
Kapható a „Cserkészbottban" is.

M agyarország i  fő le raka t:

P U L J J E R  J .  Budapest, V., Garam-utca 25.

Első magyar

M E N T Ő T Á S K A  nyújtáshoz
tökéletesen fe'szerelve, ízléses, praktikus kivitelben, beosztásos 
bádogdobozbau, vízhatlan vásznnhuzattal. vállszíjjal beszerezhető

„TURUL” KÖTSZERGYÁRBAN
B u d a p e s t ,  I I . ,  E r ő d - u t c a  1—3 .  s z á m .

Telefon: 526-42. Ára la felszereléssel 11.50 P Telefon: 256—42.
„ Ila felszereléssel 10.K0 P

Hiányos mentőszekrenyek k iegészítését vállaljuk. -  Postai meg
rendeléseket leggyorsabban elintézünk.

Uj beszerzési forrás!

Sportfel szerele s és 
C serkészfelszerelés!

BÁRD, KossuthLajos-u. 4.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a C s e r k é s z b o I É b a n  van
V ., Hajnal-utca 6. sz., Cserkészház.

Kézügyességek, kézimunkák-, térítők, dí
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek 
stb. feltü öen olcsó áron kaphatók.

wmmmrmrm
m nm m m T mw w m rm m

RÉM ON Az egész világon ismerik és elismerik a

R e m i n g t o n  P o r t a b l e
í r ó g é p  f ö l é n y é t .

Nem játék! Nem miniatűr!
Hanem komoly hordozható gép a

R E M I N G T O N
P O R T A B L E
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

Úgy a RÉM INGTON-PORTABLE, 
mint a többi legújabb modelljeinket 
díjmentesen, vételkényszer nélkül 
mutatjuk be országszerte, kedvező 
fizetési feltételek mellett, 18 havi 

hitelre is.

Remington írógép Rt.
B u d a p e s t ,  V I., A n d rá s s y -ú t 12.
a Magyar Cserkészszövetség szállítója.

író g é p e in k  k iv á ló s á g á ró l v é le m é n y t a d h a t a 
M a g y a r C s e rk é s z s z ö v e ts é g  G a z d a s á g i H iv a ta la .

Élet" Irodalmi és Nyomda Rt." Budapest, I., Horthy M ik iié it 15. -  Igazgató: Lalszky Jenő.
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A Magyar Cserkészszövetség kizárólagos hivatalos szállítója.
A z  I f j ú s á g i  V ö r ö s - K e r e s z t  e l á r u s í t ó  h e l y e .

Alumínium bögre — — — — — — — — —
,, csajka, 1 literes 2.30, félliteres —  — — —
,, ételdoboz rekeszekkel, nagys. szerint 9.80, 6.90, 
,, gyorsfőző, 1 edénnyel 6.—, 2 edénnyel — —
,, ivópohár, lapos —.80, csőrös, fogóval egy

negyed liter 1.—, összetolható — — — 
,, kávéskanál sima vagy mintás — — — —
M kanál sírna vagy mintás — — — — —
,, kulacs, félliteres 2.80, u. a. patentzárral — —
,, lapostányér, 210 mm —.80, mélytányér, 210 mm
fj nagy kés és villa domború nyéllel — — —
„ nagy kés és villa mintás kisebb — — — —
,, só- és paprikatartó* —.50, só- és paprikaszóró 
,, teatojás — — — — — — — — —
,, villa, sima — — — — — — — — —

Árvalányhaj — — — — — — — — — — —
Bot, cserkész, méterbeosztással — — — — — — 

tiszti jégcsúccsal — — — — — —  2.70, 2.—,
B. P. öregcserkész bot — — — — — — — —
Bumeráng — — — — — — — — — 3.50
Cipő szögezett, duplatalpú turacipő bőrbélésssel — — — 

,, magasszárú, csattós, duplatalpú 35—39-ig 27.—,
40—43-ig 29.—, 44—46-ig — — — — —

,, Haferl-mintájú félcipő, barna boxbőr — — — —
,, fűző bőrből —.30, cethalbőrből — — — — —
,, szög 0.04, 0.02 — — — — — — —
,, szögelés garnitúra 140 darab — — — — —
,, talpbetét párja papír —.20, filc —.80, soffa

Csabajáték — — — — — — — — — — — 
Csajka, khaki zománcozott, fogóval — — — — —
Derékszíj angol mintájú, öntött bronz, liliomos csattal — 

,, farkaskölykök, apródok részére — — — — 
,, csatt liliomos — — — — — — — —

Evőeszköz összerakható kanál-villa —.60, kanál-villa-kés
Farkaskölyök ujjas, barna, kék v. zöld nagys. sz. 10.----tői

,, vállszalagok, minden színben — — — — — 
Flanelt, príma, 78 cm szél. m-ként — — — — — —

„ angol gyapjú — — — — — — — — —
Fogkefetok, celluloid — — — — — — — — —
Hátizsák, norvég II. bőrszegélyek, rézcsattok 3 zseb

55X55 cm — — — — — — — —
,, norvég I. ugyanez kisebb 50X50 cm — — —
,, Lomnicz, fenti kivitel 2 zseb 50X50 cm — —
,, Hargita, vadászvászon, 1 zseb, 38X38cm — —
,, Kárpát II., 48X55 cm 2 zsebbel 10.—, Kárpát 
,, III. 50X50, 2 zsebbel 12.—, Kárpát IV. 60x60

cm 2 zsebbel — —  — — — — — —
Huj-huj-hajrá ! Cserkészjáték — — — — *— — —
Igazolványtok —.60, fémkerettel — — — — — —
Ing khaki flanelből, 28—34 5.60, "5 40 6.—, 41—45 — —
,, príma angol flanellből 28 sz. 5.20 -j- számonként —
,, tiszti, angol gyapjuflanellböl — — — — — —

Iránytű, réz 25 mm —.80, 30 mm 1.— , 35 mm — — —
,, bronz, elzárható 30 mm 2.50, Jő mm — — —
,, nikkelezett, elzárható, rádiumos SO-mim 3.80, 35 mm
,, rádiumos, elzárható — — — — — — —
,, Bézard-rendszerü — — — — — — —

Jelvény cserkész, kiscserk., apród, farkaskölyök — .20, öreg- 
cserk. — .40, I—II. oszt. —.24, II. oszt. — — — 

Kalap, cserkész, angol forma, viharszíjjal — — — —
,, őrsvezetői, ill. öregcserkész, a fenti kivitelben, sza

bályszerű, príma bőrszíjjal — — — — —
,, tiszti, a fenti kivitelben, szabályszerű, príma bőr

szíjjal 6.30, angol tiszti szürke -— — — —
Kalapszíj, tiszti, príma, varrott —.80, őrsvezetői, öregcser

kész —.64, cserkész, bőrből —-64, cserkész, via
szosvászon csattal 20.—, kiscserkész, kék szál. 

Kések: rugós fémből 1.30, angol mintájú cserkészkés 2.— 
mindentudó 2.40. u. a amerikai mintájú 3.50, u. a. cser
készfej védjeggyel 4.20, u. a svájci mintájú 4.50, u. a 
agancsnyéllel 6.20, vizicserkészkés 2.60, '’bsigaliga — 

Svéd kések, nagyság sz. 3.40, 3.60, — — — — — 
Krinolin 8 mm-es — — — — — — 4.—
Körgallér 92 cm 34.—, 100 cm 38.—, 108 cm 42.— , 116 cm 

46.—, 120 cm — — — — — — — —
Kötszer, egyszeri, nagy —.48, nagy csomag — — — — 
Köpenyeg (újjas körgallér) vízhatlan béléssel 62.— , 65.— ,

67.— , 70.—,
Különpróbajelvények — — — — — — — — —
Kürt, F hangú — — — -— — — — — —
Kürtzsinór, piros vagy zöld 3.20, piros-fehér-zöld — — 
Lábas, örsi, 5 üt. legnehezebb alumínium lemezből, fedővel 

és khaki huzattal — — — — — — — —

—.80
1.70
5.20 
6.90

—.80
—.16
— .20

3.60
— .90

1.30

—.64
—.30
— .20—.10

1.10
1.30 
2.—
2.50 

43.—

30.—
32.—

1.20 
0.01 
4.20

—.80
8.—
2.30 
3.80 
2.40 
2.—
1.50

—.50
1.80
5.—
1.20

24.—
22. —
13.50
5.—

14.—
4.— 
1.50 
6 80 

— .20 
16.—

1.40 
3.— 
4.20 
4.80

16.80

— .12
5.40

6.10

12. —

—.24

5.—
3.80

49.—
3.20

71.— 
--.24 
18.— 

3.80

12.—

Labda, stukk — — — — — — __  __ __ __ __ | __
Levente címer ingre — — — — — __ __ __ __ __' 5 9

,, zászló, előírásos 100yi50 cm. rúd nélkül — — 24.— 
Labszárvédő, kötött, hkaki, tiszta gyapjúból 3.50, — — 2.60

,, fejes félcipőbe — — — — — — __ 6 .__
Lassó 8  mm, lO m  — — — — — — ___  __ __ g __
Marsolaj — — — — —  __  __ __ __ __ __ j' 4q
Morsezászló, minden színben, rúddal 1 m X 1 m -  — — 3 .—
Nadrág, cserkész, két oldal két fedeles, legombolható, hátsó 
— és órazsebbel

khaki lódén oliv ördogbőr khaki zsávoly vadászvászon
40 cm 8.80 8.20 6.80 5.6045 cm 9.40 8.20 7.30 5.8050 cm 10.— 9.40 7.80 6.—55 cm 10.60 10.— 8.30 6.2060 cm 11.20 10.60 8.80 6.40

Nadrág, khaki lódenből, breeches szabás I. 13.50, II 14.70
III. 15.90, IV. 17.10, V. — — 1 8 .3 0

„ fekete kloth — — — — — — — — — 2 . 3 0
,, fekete tricot úszó — — — — — — 2.40—2.60
,, fekete tricot evezős — — — — — — 3 .1 0 —3.30

Nyakkendő, cserkész, barna, zöld és kék — — — — —.50
,, apród, kék — — — — — — — __ — .6 0

„ négyszögletes, zöld vagy barna delainból — 1 .8 0
. hosszú „ „ w — 1 . 5 0

Nyakkendőgyürü — — — — — — —    . 1 3
Nyílvessző, príma 55 cm 1.20, 60 cm 1.70 75 cm 1.90
Orsi zászló la satinból 2.—, zászlóra állat 1.20, zászlóra

csapat- és őrsi szám külön — — — — — — 1 . 2 0
Paszomány arany, vagy sárga métere 1.60, piros v. kék —.80
Rajzászló — — — — — — — — __ __ __ lg.__
Ruha teljes sacco és breeches mérték szerint. Árak nagyság szerint. 
Ruhagomb (sima) nagy drb. —.12, kicsi —.06
Saccó kabát khaki lódenből I. 27.20, II. 28.40, III. 29.60,
_ . IV. 30.80, V. 32.—
Sapka, pákász, ill. vízicserkész, előírásos, lódenből — —

,, farkaskölyök, előírás szerint — — — — —
j, tábori, khaki köpperből — — — — — — —
,, cserkészapród, khaki meltonból — — — — —
>> ,, Bocskay tollal rendelésre — — —

Síp, angol tiszti — — — —r — — — — — __
,, ,, nagy 1.—, kicsi, oxydált — — — —  —
» Morse, változtatható, 3 hanggal — — — — —
n öregcserkész, kéthangú, lapos — — — — — __

Sípzsinór, zöld, barna, szürke, fehér vagy kék —
Szalmazsák 191X112 cm 4.—, 4.50, — __ __ __ __
Szappan, keresztnevekre szóló -  — — — — —
Szövetek, lódén, khaki, méterenkint — — — — — —

,, ördögbör, olív vagy barna, 66 cm széles — —
,, tiszti ruha anyag — — — — — — —
,, körgalléranyag — — — — — — — —

Takaró, drappszínü és cserkészfej beszövéssel 190X140 cm 
,, eredeti angol, 205X160 cm — — — — — —
,, cca^l90X 135, Hernád 7.50, Kőrös 10.—, Tápió 14.—

Tábori lámpa, gyertya és olaj használatra — — — — 
Táboriszék, öszehajható — — — — — — — —
Telefondrót (500 méteres tekercs) — — — — — — 1 .
Térképmérő, egyszerű 1.92, kerékkel, óraalakú — — — 4.80
Terképvédő, kockázott, szegéllyel, fedővel és zsinórral — 2.80

,, ugyanez bőrszegéllyel — — — — — — 
Thermos eredeti 1 lit. 8.—, háromnegyed lit. 5.70 féllit. —

,, félliteres gummigyürüvel — — — — — —
,, szilárd üvegbetéttel 1 lit. 9.50, háromnegyed lit. 8.50,

fél liter — — — — —   — ___ __ _ !
,, príma betétüveg féliteres — — —  —  — —

Tricot fehér torna — — — — — — — — —
,, fehér evezős — — — — — — — — _____

Vadászvászon, 140 cm széles, méterje — — — — — __5.60
Vállpánt öregcserkész rangjelzéssel — — — — — —

,, ideiglenes, tiszti, vm. kér. szöv. rangjelzéssel —
„ számok -.08, kerületi római — — — — —

Viharkabát impregnált — — — — — — — —
Viharszíj — — — — — — — — — — — __
Villanylámpatok, bothüvely nagy lencsével — — —  —

m felső piros-fehér-zöld lencsés — — —
» elől nagy lencsés hüvely — — — —
,, szekrény hüvely — — — — — —
„ tábori hüvely 2.20, kockaszekrény — —

Villanyelem —.72, Palaba Gold elem —.90, botelem — — 
Villanylámpaizzó — — — — — — — — —

4.80 
1.60 
1.40 
2.—
4.80
2.10

— —.90
— 1.40
— 1.30
—  — .10 
—  6 . —

— —.40
— 11.80
— 5.40
— 15.—
— 16.— 

27.— 
52.80

18.— 
2.— 
6.—

3.50
3.50 
4.—

4.50 
2.40 
2.60
3.50
1.-
1.50

— .20
20. —

—.24
1.30
1.30 
1.90 
2.— 
3.40

—.56
—.24

Ezenkívül kaphatók még: valamennyi kiadvány, könyv, nyomtatvány, űrlap, térkép, levelezőlap, stb.
Üdítő cukorkák, rágógummi! — Áraink helyt Budapest forgalmi adóval együtt értendők.

Ez az árjegyzék minden korábbit érvénytelenít!

„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. I., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.
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