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Ú j  r e n d s z e r ű

Közismert tény, hogy a sátrak csak ^szakszerű kezelés mellett tarthatók jó állapotban. A 
csapatoknak érdekük tehát, hogy kontárok helyeit szakértőknek ad|ák át féltett kincsüket, a sátrakat. 

Gyárunk elvállalja a sátrak javítását és jókarbantartását a következő átlagárak mellett:

1 darab 11 R., vagy B. típusú sátor javítása 10 pengő
1 » 15 R, » H. * » 12 »
1 > 22 R„ » kúp » » » 10 »
1 » 19. » kis sátorlap » 1 »
l > 20. » nagy » » 2 »

A fenti árakban a sátrakon levő összes hibák kijavítása bennfoglaltatik, úgymint: szakadá
sok bevarrása, hiányzó karikák pótlása, bőrözés megjavítása, hurkok újravarrása, lyukak kijavítása stb.

Amennyiben ponyvaanyag és kötél pótlása válik szükségessé, úgy a felhasznált szövetet 
nagysága szerint külön felszámítjuk négyzetméterenkint 5 pengő árban, a kötelet félméterenkint 
30 filléres árban.

Kérjük a sátrakat elcserélés kikerülése végett a csapat nevével és számával megjelölni.

A sátrakat kérjük minél előbb beküldeni, mert fenti ajánlatunk csak 
folyó évi december hó 31-ig beérkezett sátrakra érvényes!

Sáíorrudak, cövekek, vasa lka írészek, kötelek  
jav ítása  és pótlása m egegyezés szerint!

Magyar Kender-
R. T.

Len- és Jutaipar
BUDAPEST, V., FALK MiKSA-UTCA 26 — 28.

Telefon: T. 278—36; J. 43 0 -5 5 .

G y á r a k : P e s t e r z s é b e t ,  Ú j s z e g e d ,  D u n a f ö l d v á r .  
J a v í t a n d ó  s á t r a k  a  C s e r k é s z s z ö v e t s é g h e z  i s  l e a d h a t ó k !

ZÁSZLÓK a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. 

O B E R B A U E R  A. UTÓDA Z Á S Z L Ó K  G Y Á R A

lj A L A P Í T Á S I  É V  1 8 6 3 .  B U D A P E S T ,  IV., V Á C I -U T C A  4 1 . TEL-! AUT- 833~44-

E Csapat-, raj- és örsi
Árajánlattal díjmen

tesen szolgál:

”i
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Magyar Cserkész
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A MAGYAR C S E R K É S Z E T  SZÍVE.
ed vés eserkésztestvérek! Ha ott lettetek 
volna . . . ! Ha láttátok volna, hogy állt fel az 
egész közgyűlési terem, ha hallottátok volna, 
hogy tapsolt örömében az ország minden ré

széből egybesereglett cserkésztisztek tömege, amikor 
az egyhangú lelkesedéssel újra elnökké választott Witz 
Béla belépett a Magyar Tudományos Akadémia nagy
termébe . . . ! Tudom, hogy benneteket is elfogott volna 
a lelkesedés, tudom hogy ti is éljeneztetek, tapsoltatok 
volna. Pedig ti talán nem is ismeritek Witz Bélát? Csak 
azt tudjátok róla, hogy a Cserkészszövetségnek elnöke, 
de hogy milyen jó ember, azt nem igen tudhatjátok, 
hiszen nem beszélgethettek vele, sokan még csak nem 
is láttátok. Én már bemutattam volna nektek őt írásban, 
de nem engedi, hogy róla írjunk. Temesi Győző bátyá
toktól is meg szerette volna vonni a szót, amikor őt, mint 
újra megválasztott elnököt néhány meleg szóval üd
vözölte.

Ezt a papírost is bizonyosan a papírkosárba dobná, 
ha most betoppanna ide, ahol írok. De mire megjelenik 
nyomtatásban ez az írás, akkora már nem tud mit csi
nálni, mert nem mehet el mindnyájatokhoz, elkobozni a 
Magyar Cserkészt.

így mégis csak beszélhetek róla. Öt pedig itt na
gyon szépen megkérem, ne haragudjon rám. Hiszen 
nem fogok visszaélni a helyzettel. Nem fogom magasz
talni, agyondícsérni. Ez sértés volna egy cserkésszel 
szemben. És én nagyon szégyelném magamat, ha a mi 
elnökünket dícshimnuszzengéssel megsérteném.

Én most a szívemre teszem a kezemet s nagyon vi
gyázok, hogy semmi mást ne tegyek, mint bemutassam 
őt azoknak, akiket legjobban szeret, akiknek szolgála
tába állította az ő életét. Nem színezek semmit,-csak egy 
igaz fotográfiát adok róla:

A mi jó elnökünk élethivatásul a leggyönyörűbb mun
kát választotta: imádkozni és szeretni tanítja a gyer
mekeket. Tanít ő ismereteket is, számon is kéri, hogy 
megtanulták-e fiai a feladott leckét, de munkájának nem 
ez a lényege, hanem az, hogy a ti testvéreiteket egy

csomó pesti gyereket vezetget az Ur Jézushoz. Meg- 
magyarázgatja nekik, hogy mi a jó, mi a szép, hogy mi 
a jó Istennek az akarata. Ő az egész életében azt hirdeti, 
hogy a jó Isten szeretet, jóság, akinek csak akkor lehe
tünk méltó gyermekei, ha mi is jók vagyunk és szeret
jük egymást.

Ugy-e megértitek, hogy ez a tanítás, amelyet ő a 
maga életében át is él, elvezette őt a mi mozgalmunk
hoz? És épen azért lett az első közöttünk, mert itt is 
azt csinálja, ami az tr hivatásának és egyéniségének 
lényege: szeret.

Ez a szeretet páratlan erőt tud adni neki. Elmegy 
kérni, követelni sőt (akármilyen furcsa, de így van!) 
veszekedni is, ha az ő drága fiai érdekeiről van szó. Ha 
valamit helyesnek talál, a cserkészek érdekében való
nak, akkor csodálatosán szívós. Addig jár az emberek
hez szép szóval, érveléssel, ha kell a szeretet vezette 
nagyszerű, bölcs diplomáciával, míg végre szeretetre 
hangolja a sziveket s a megértő lelkeket a cserkészek 
felé fordítja.

Ennek a szívósságnak, kitartásnak, bölcs érvelésnek 
köszönhető, hogy a legmagasabb helyeknek figyelmét 
és szeretetét is felénk fordította s a megértő szíveken 
keresztül csak úgy öntötte a segítséget cserkészeire. 
Hosszú volna, ha mind elmondanám, hogy mit tett ő 
az elmúlt hat évi elnöklete alatt. Meg talán túlzásnak 
vennék az emberek, ha neki tulajdonítanám a cserkész
háznak, a cserkészparknak, a vizitelepnek megvalósulá
sát, ha csak az ő érdemének mondanám hatalmas sá
torparkunk és egyéb vagyonunk felszaporodását, intéz
ményeink létesülését. De az tagadhatatlan, hogy mind
ezek megvalósulásában egész " lélekkel buzgólkodott. 
Sokkal csendesebben, de sokkal eredményesebben, mint 
ahogyan az rendesen történni szokott. Az ő írem fáradó 
szeretete hozta mindig valahonnan a tábori segélyeket, 
1925-ben még csak 500 fia, de 1928-ban már ennek leg
alább háromszorosa számára. Aztán ő hozta az állam
segélyt s ezzel biztosította a nyugalmat a továbbfejlő
désre.

Huj, huj, h a jrá ! — Huj, huj, hajrá ! — Huj, huj, hajrá !
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Csak ő nem nyugszik soha. A cserkészek iránt való 
szeretete állandó feszültségben tartja. Úgy aggódni ér
tetek, mint ő, csak az édesanyátok tud. Ha ti azt halla
nátok, hogy milyen őszintén, szinte az édesanyák ked
ves naivságával könyörög nekünk, táborokba indulók
nak: vigyázzatok a fiúkra! Ne engedjétek mély^ vízben 
fürödni! Ne hagyjátok őket gerelyt dobni! Ne m ászkál
jatok sziklákra! Vigyázzatok az egészségükre!

Valami egészen csodálatosan kedves ő az ő örökös 
dilemmájában: „ha nem szerzek néhány csónakot, meg 
sít, akkor is rosszat teszek mert, megfosztom őket a leg
kedvesebb szórakozástól, ha meg szerzek, akkor is 
rosszat teszek, mert elősegítem a veszedelm es vízen, 
vagy a lábtörő havas terepen való csatangolásukat.“ És 
a szeretet győz mindig a dilemmában a m aga sajátsága 
szerint. A rosszat: a szüntelen aggódást, a gyerekekért 
való rem egést 100% -ban m egtartja m agának; a jót: a 
vidám evezést, a téli sportok minden örömét, (minden 
évben több fiúnak) a fiúknak adja. —  így nő a fiúk 
öröme, Így lesz nagyobb a z .ő  gondja, aggodalm a év- 
ről-évre.

Bizony egyre több gond, törődés, sokszor szom orú
ság is az ő osztályrésze. De ő sohasem fárad el. Még 
arra is ráér, hogy a mi ügyeinkkel, a cserkészvezetőkkel 
törődjék. Bizony velünk is van dolga, mert mi is csak 
emberek vagyunk, mi is hibázunk, mi is idegesek va

gyunk. Ő meg csak jön hozzánk az ő nagy szeretetével, 
amelynek mindig tündöklő sugara áttöri, eloszlatja a sö
tétnek látszó felleget is. Köztünk is egyenlít, igazít, ér
tünk is aggódik, velünk is törődik, minket is szeret, pe
dig mi már nem tudunk olyan Ígéretesek, olyan szere- 
tetrem éltóak lenni mint ti, kacagószemü cserkészfiúk.

De bennünk is, mi rajtunk keresztül is csajf titeket 
szeret, az ő liliomos fiait. Ez a szeretet űzi az ország 
nagyjaihoz, hogy kiépítse a m agyar cserkészet hata l
mas védő- és tám ogató társadalm i szervét, ez íratja vele 
a levelek és intézkedések százait, ez tölti meg a szívét 
remegéssel, féltéssel, az adja ajkára a kiegyenlítésnek, 
a mindent egyensúlybahozásnak bölcs szavait. Ez a 
nagy, munkás szeretet az ő lényege.

M ert ö a magyar cserkészet dobogó szíve, áldott jó 
szive.

És ezzel nem W itz Bélának akartam  bókolni. Amit 
elmondtam, az annyira csak leírás, annyira csak foto
gráfia, hogy tudom, nem rontok a képen, ha végezetül 
azt írom: ahogyan én most kezemet a szívemen tartva 
lerajzoltam  őt, am int róla írtam, az nem is W itz Béla 
érdeme. Az a jó Istennek a kegyelme.

Övé legyen hát a hála, Őhozzá forduljon hát a ti 
im ádságtok is: adja még sokáig nekünk és továbbra is 
ilyennek adja; hagyja még sokáig dobogni a magyar 
cserkészek szerető, aggódó szívét! Kálmán bácsi.

A M AGYAR C S E R K É S Z S Z Ö V E T S É G  NAGY N A PJA .
Közgyűlés. — A Cserkészbolt megnyitása. — Országos tisztigyülés.

A Magyar Cserkészszövetségnek emlékezetes napja volt 
nov. 4-én. A magyar cserkészcsapatoknak az egész ország
ból összesereglett képviselői közgyűlésre jöttek össze, 
hogy újabb két esztendőre megadják azt az irányt, amelyet 
a szövetségnek be kell tartania, hogy mozgalmunk múlt
jához méltóan tovább fejlődjék.

Az ország cserkésztiszti karának jelenlétét felhasználta 
a Cserkészbolt Szövetkezet arra, hogy *akkor nyissa meg 
nagyszerű új üzlethelyiségét.

A Cserkészbolt megnyitása.
Már november 3-án estefelé igen sokan voltak a Haj

nal-utcai Cserkészházban, hogy jelen lehessenek a d. u. 
6 órára kitűzött sajtóbemutatón.

Úgy a jelenlevő újságírókat, mint a közönséget rend
kívül megkapta az egészen eredeti bolt, amely Nagy Ist
ván cserkésztiszt, iparművész tervei után készült. Régi 
székely módos ház bensejének benyomását teszi. Rendkí
vül hangulatos, kedves. Igazi magyar levegő ömlik el az 
egész pompás helyiségen. Nemcsak a gyönyörű faburko
lat, a nagyszerű oszlopok, a polcok hatnak egészen sajá
tosan az emberre, hanem a disznóhólyag-lámpa, a fakerék- 
csillár, a kandalló körüli zsámlik, az abjakon bekandi
káló őszi lomb s a függönyökről lemosolygó magyar ég
bolt, magyar csillagaival, mind valami megható, régi ma
gyar hangulatot ad az egész helyiségnek. Minden cser
késznek meg kell ezt néznie.

Nem csoda, ha elragadtatással volt a bolt iránt az az 
igen előkelő közönség, amely nov. 4-én d. e. fél 10 órakor 
megjelent a Cserkészházban, hogy a Cserkészboltot ünne
pélyesen megnyissa s átadja azt magasztos hivatásának.

A megnyitáson megjelentek: Albrecht kir herceg, a 
Nagytanács elnöke, Karajiáth Jenő, az O. T. T. elnöke a 
kultuszminiszter úr képviseletében, Feliczidesz Komán min. 
tanácsos kíséretében, Teleki Pál gr. t. b. főcserkész, 
Khuen-Héderváry Károly gr. főcserkész, Szukováthy Imre,

az O. T. T. főtitkára, az I. kér. elnöke, Semsey Aladár, 
a X. kér. elnöke, Igaz Béla, a VI—VII. kér. elnöke, Rátz 
Lajos, a IX. kér. elnöke, vitéz Barczy-B,arczen István, a 
kér. kamara és a Magyar Hét rendezősége képviseletében, 
Hampel Antal, S ik Sándor, Temesi Győző, Papp Antal 
a Magyar Cserkészszövetség társelnökei és még sok cser
késztiszt.

A megnyitást a Cserkészbolt igazgató-választmányának 
ülése előzte meg, amelyet Rakovszky Iván ny. belügymi
niszter, a Cserkészbolt Szövetkezet elnöke vezetett. Molnár 
Frigyes dr., a Cserkészbolt vezető-igazgatója tett jelen
tést, majd megválasztották a választmány elnökévé Mátray 
Rudolf főigazgató, főrendiházi tagot, a IV. kér. elnökét, 
alelnökévé Rátz Lajost, a debreceni mezőgazdasági ka
mara igazgatóját, a IX. kerület elnökét, jegyzőül jochs 
József cserkésztisztet.

A választmányi ülés után a boltot Rakovszky Iván nyi- 
'to tta  meg ünnepélyesen. Az első vevő Karafiáth Jenő volt, 
aki Klebelsberg Kunó gr. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr megbízásából 1000 drb. övét vásárolt a cser
készfiúk közt való szétosztásra.

Az egybegyült előkelő közönség nagy megelégedéssel 
szemlélte a pompás, ötletes és gazdagon felszerelt boltot.

A közgyűlés.
Tíz óra után már sűrű sorokban jöttek a cserkésztisztek, 

hogy résztvegyenek a Magy. Tudományos Akadémia nagy
termében tartandó közgyűlésen. Minden kerület tekinté
lyes számmal képviseltette magát, úgy, hogy a közgyű
lés megnyitásakor közel 400 szavazattal bíró résztvevő 
volt a teremben.

Megjelent Albrecht kir. herceg, a nagytanács elnöke, 
Karafiáth Jenő, az O. T. T. elnöke a kultuszminiszter úr 
képviseletében, Teleki Pál gr. t. b. főcserkész, gr. Khuen- 
Héderváry Károly főcserkész, a szövetség egész tisztikara, 
csaknem minden kerület vezetősége s a magyar kulturális
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és pedagógiai világ igen sok kiválósága, akiknek a nevét 
azonban helyszűke miatt nem közölhetjük.

Az ülést Witz Béla elnök nyitotta meg, ki megnyitó be
szédében tömören visszapillantott a ’ lefolyt esztendők ál
dással és dicsőséggel teljes munkájára s hálásan em
lékezett meg a cserkészet nagy jóltevőiről, kitűnő munká
sairól.

Witz Béta elnök megnyitója után, Zsembery Gyula dr. 
liv. elnök, Faragó Ede orsz. vezetőtiszt és Major Dezső 
gazd. főtitkár tették meg jelentésüket. Jelentésüknek leg
érdekesebb részei megtalálhatók a nyomtatásban megje
lent „A Magyar Cserkészszövetség legutóbbi évei“ című 
kiadványunkban. Azért itt nem is ismertetjük azokat.

Ezek után Witz Béla elnök bejelentette, hogy lejárván 
mandátuma, a közgyűlés rendelkezésére bocsátja állását. 
Ezzel át is adta az elnöklést Temesi Győző társelnöknek. 
Temesi elnök felkérte Sík Sándort, a jelölőbizottság elnö
két, tegyen javaslatot a betöltendő állásokra vonatkozólag.

Sík Sándor indítványára a közgyűlés egyhangú lelkese
déssel újból Witz Bélát választotta meg elnöknek, akiért 
egy bizottság ment el, hogy őt a közgyűlésre meghívja. 
A közgyűlés felállással és hatalmas tapsviharral fogadta 
az új elnököt, akit Temesi Győző közvetlen szavakkal üd
vözölt.

Witz Béla megindultan vette át a magyar cserkészet 
vezetését új hat esztendőre. Ezután tovább folyt a betöl
tendő tisztségekre való választás. Ugyancsak a jelölő- 
bizottság elnökének javaslatára egyhangú választás foly
tán lettek: Orsz. társelnökök: Fodor Ferenc dr., Mátray 
Rudolf dr., Puky Endre dr., Zsembery Gyula dr. Az Orsz. 
ügyv. elnöki tisztséget nem töltötték be. Orsz. ügyv. főtit
kár: Major Dezső dr. Orsz. ellenőrző teendőivel meg
bízva: Temesi Győző dr. Orsz. gazd. és pénzügyi főtitkár: 
Kosch Béla. Vezetők Lapja szerkesztője: Koszterszitz Jó
zsef dr.

Ugyancsak egyhangú felkiáltással alakította meg a köz
gyűlés az Országos Intéző Bizottságot s a számvizsgáló 
bizottságot a következőképen:

Az Országos Intézőbizottság tagjai lettek: Achtzehner 
József dr., Almássy József dr., Batiz Dénes dr., Ébers 
Ódon, Éri Emil, vitéz Farkas Ferenc, Gajda Béla, Gombos 
Albin dr., Hilscher Zoltán dr., Janson Vilmos, Korpády 
Zoltán dr., Kovács Gyula, Kun Attila, Leyrer Tivadar,

Lipthay János, Mattyasovszky Kasszián dr., Molnár Fri
gyes dr., Papp Ferenc dr., Radványi Kálmán dr., vitéz 
Réz Henrik dr., Samu János, Schrank Endre, Schwerth 
Árpád, Sebők Lajos, Szabó Gyula dr., Szőke Imre, Sztri- 
lich Pál, Téry Ferenc, Tóth Kálmán, Ulbrich Hugó.

Az Országos Számvizsgáló-bizottság tagjaiul megvá
lasztattak: Bánlaky Ödön dr., Kiss József és Pospesch 
Adolf. A tisztújítás után a közgyűlést a Himnusz-szal fe
jezték be.

Közebéd.
Déli 1 órakor az Országház-pincében több mint 200 te

rítékes közebétl volt, amelyet nagyon kedves, derűs han
gulatban költöttek el az egész országból összeverődött 
cserkésztestvérek.

T is z t igy ülés..
Felejthetetlenül szép mozzanata volt a nagy napnak a 

délutáni fél 5 órakor tartott tisztigyülés. A Magyar Tudo
mányos Akadémia ú. n. kis tanácskozó termét zsúfolásig 
megtöltötték az egybesereglett cserkészvezetők (voltak 
vagy 200-an.)

A tisztigyűlésU-Faragó Ede orsz. vezetőtiszt vezette s 
azon a következő 10— 12 perces előadások hangzottak el:

1. Faragó Ede: A cserkész-gondolat nemzeti értéke.
2. Karácsony Sándor: Hogyan lehet több magyarságot 

bevinni a cserkészéletbe?
3. Temesi Győző dr.: Mit hozhat az angliai jamboree a 

magyar cserkészmozgalomnak?
4. Vidovszky Kálmán: A szeretet hatalma a cserké

szetben.
5. Zsembery Gyula dr.: Testnevelés a cserkészmoz

galomban.
6. Koszterszitz József dr.: A fejlődés útjai.
7. Sík Sándor d r.: A magyar cserkész-ideál.
Mindenik előadásról külön lehetne szólni, de erre nincs

helyünk. Azért röviden csak ennyit: minden előadás mélyen 
belevágódott a jelenlévők leikébe. Csak most láttuk, hogy 
milyen gazdagok vagyunk, hogy milyen friss, milyen nagy 
perspektivájú a mi munkánk. Valósággal új lendületet kap
tak a lelkek, új gazdag tartalommal teltek meg. Az elő
adókat bensőséges szeretettel, hálával ünnepelték. Általá
nos volt a vélemény: soha még ilyen mély hatású, lelket 
felűdítő, gyönyörű tisztigyülésünk nem volt.
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K ÉT K IR Á L Y F I N É P E .
(Pillanatképek északi utunkról.)

Elindult egyszer két királyfi. Így kezdődik a rege, amely 
a finn és észt népnél ma is szájról-szájra jár. Két királyfi 
testvér nyújtotta az arcát ezelőtt ezernél is több évvel

Tisztelgés az ismeretlen katona sírjánál Varsóban.

egymásnak búcsúcsókra. És hosszas vándorlás után —■ 
így beszélte ezt nekem Kivistő János bátyánk, a turkui 
középiskola tanára, amint a legendás Szaima-tó hullá
mait szelte a hajónk, — eljutott az egyik a Keleti-tenger 
sziklás partjáig, a másik pedig a Duna-Tisza közének 
napsugaras rónájáig került.

Negyvenen, debrecenvidéki cserkészek, azzal a céllal 
indultunk útnak, hogy a rigai táborban 14 nemzet zászlója 
között első helyre tüzzük ki a magyar lobogót. Azután 
pedig elmegyünk, még északabbra, rokont látogatni.

Vasárnap a Keleti-tenger partján.
Verőfényes, szép nappal virradt reánk az első vasár

nap. Istentiszteletet tartottunk. Fenséges templom volt itt 
ez a hatalmas fenyőerdő, amelyet a^végtelen tenger hul
láma meg-megújuló támadással ostromolt.

Körben, a térkép körül, áhítattal ültünk. Török Tibor 
ajkán közvetlen, szívhez szóló prédikáció kelt. És a mi 
könnyes szemünkben kiszélesedett a mohából összerótt 
kis térkép. Úgy éreztük, hogy magyar földön állunk. Azt 
védelmezzük, azon vetettük meg a lábunkat az itt lévő 
idegen nemzetek között. És szárnyalt az ének: Tebenned 
bíztunk eleitől fogva. Az idegenek, akik semmit sem ér
tettek ebből, kalaplevéve hallgatták a magyar fiúk örök
szép zsoltárát. .

Az észt táborban is vége volt az istentiszteletnek.
összeölelkezve a mi imádságunkkal, szállott az ég felé 

a testvérnép éneke: „Erős várunk nekünk az Isten11.
Ifjúsága a két királyfi népének, amelyeket évszázadok

kal ezelőtt pogány népek vándorlása választott el egy
mástól, a Keleti-tenger partján szebb, közös jövendőért, 
ismét együtt imádkozott.

Csak egy kislány van a világon.
Az esték különösen hangulatosak voltak a rigai öböl 

partján. Mikor az őrtűz mellett végigheveredtünk, Bodnár 
Lajos tárogatójának kuruc nótájához az észt táborból

hozzásimult a Martti Suogussaar kanteléjének muzsikája. 
Egy este, mikor Horváth Zolit betegen szállították be a 
rigai kórházba, a tenger zúgásán keresztül is, valahol erő
sen lebilincselve tartott bennünket a mi alföldünk va
rázsa. A sátrakban Debrecent, meg a Nagyerdőt álmodták 
a fiúk. Én, összehúzva magamon a körgallért, másodma- 
gammal őriztem á hazulról álomszárnyon látogatóba jött 
délibábot.

Egyszerre ismerős melódia vegyült, halkan, a gondola
taim közé. Megszólalt halkan a Martti kanteléje, az észt 
táborból felénk szállott a „Csak egy kislány11 — melódiája. 
Egy pillanat alatt az észt őrtűz mellett ültem és elmon
dotta nekem a testvér, hogy ez ősrégi észt népdal, ame
lyet a finnek is énekelnek és magukénak tartanak.

Ara ilmal, ül valu k aeb a . . .  hangzott a nóta tovább.
Most már ketten énekeltük, a két királyfinak egymásra 

lelt, két késői utóda, a finn-ugor nótát, amely reánk ma
radt ereklyeként a két királyi vándor tarsolyából.

Me olemme veljiá.
Mintha a finn öböl érezte volna, hogy alföldi magya

rok ülnek a hajón. Gyönyörű volt a tükre az egész hat 
órán keresztül, míg Tallinnból Helsinkibe vitt bennünket 
a finn hajóstársaság Viola nevű gőzöse.

Mikor messziről megcsillant a nap sugarában a hel- 
sinkii világítótorony üvegteteje, üdvözletül egyszerre röp
pent fel a kék keresztes fehér lobogóval a piros-fehér- 
zöld háromszín. A kikötőben — a jóindulatú finn rendőr 
nem tudta, meg nem is akarta visszatartani — hatalmas, 
magyarosan barna arcú finn futott elénk és ölelt végig 
sírva-nevetve bennünket.

Cserkésztestvér a szó legnemesebb értelmében. Több 
száz kilométer távolságról utazott elénk Kivistő János, a 
finn cserkész szövetség titkára. Hogy találkozhassék azok
kal, akiknek szomorú sorsa jobbra fordulásáért a tam- 
perei finn nagytáborban napo’nta együtt imádkozott. Egyik 
kísérője elbeszélte, hogy táborukban el volt készítve a 
trianoni jelvény. A fiúk, akik még sohasem láttak magyart, 
minden este szomorúan állották körül és énekelték el a 
magyarok Himnuszát.

Vacsora alatt Kivistő üdvözölt bennünket.
A ti zászlótok vörös színe — mondotta — a vérről be

szél. Hősi vér az. Petőfi vére, névtelen hősöknek áldoza
tos vére. Lássátok, a ti fehér színetek egy a mienkkel, az 
isteni igazságot jelenti. Higyjetek, mert reményzöld a har-

Nagy Frigyes szobránál Berlinben,
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A pozsonyi vár.

maciik szín, hogy a hősök piros vérének nyomán ez az 
igazság győzedelmesen elkövetkezik.

A beszéd után imára kulcsolta a kezét és tört magyar
sággal szólalt meg az ajkán a magyar hitvallás.

Egyik finn barátunk, Olavi Jalowa, megszorította a ke
zemet.

Me olemme veljia. Mi testvérek vagyunk.
És mindnyájunk szeméből kicsordult a könny, amit finn 

nyelven is könnynek neveznéd.

Nappal van mégis.
Szép, virágokkal díszített, nagy állomásra fut be a vo

natunk. Már jó félórával az érkezés előtt Debreceni Ferenc 
parancsnok személyesen költötte fel a széles orosz kocsik
ban kényelmesen alvó „népet". így aztán frissen, „jól 
fésült" kondícióban állottunk sorba Viipuri pályaudvarán.

Ez a nagy város a finnek Debrecene. Iskolaváros, egyik 
külső centruma az ország hatalmas, általános kultúrájá
nak. A perronon vártak már reánk a mindig vidám, sötét
kék egyenruhás „cserkészkomák". Csapatunk minden tagja 
iparkodott szert tenni mindjárt egy-egy cimborára és el
indultunk befelé, az iskolanegyedbe.

A Myllijmeki-téren áll a hősök szobra. Térdelő ifjú, 
amint kitárt karokkal üdvözli a felkelő napot. Alatta a 
felírás: Tűrhetetlenül hittünk a fehér szabadság győzel
mében.

Eino Parikka, finn tanárjelölt, erre a szoborra tett 
hivatkozást, mikor tiszta magyarsággal folyt ajkáról a 
testvéri szeretet beszéde.

Ha a testvéri kézszorítás balzsam, mely a fájdalmat 
megenyhíti, akkor mi, finn cserkészek kitárjuk mindkét

karunkat ölelőre Golgothán szenvedő magyar testvéreink 
felé. Hisszük, hogy jobb jövő vár erre a népre, mert elföd
heti a napot a felhő néha, mindnyájan tudjuk, hogy hiába. 
Mert nappal van mégis.

Mi áhítatos szeretettel néztük ezt a megtermett szőke 
fiút, akit a saját szorgalmából tanult meg magyarul, hogy 
a mi nyelvünkön nyújthassa ezt a hejh, de jóleső orvos
ságot.

A bérces Kárpát a Stettiner Bahnhofon.
Délután hat órára volt jelezve berlini érkezésünk. Mi

után azonban Lassnitzban megtudtuk, hogy személyvonat
tal pár száz pengő marad a Jausz Béla dr. kincsesládájá
ban, amelyet egy hatalmas gyulai táska formájában réz
lakat őrzött, — éjjel 2 óra után láttuk meg a Funkturm 
hatalmas, forgó fénycsóváját.

Mikor a vonat lassan begördült a Stettiner Bahnhof 
üvegcsarnoka alá, ismerős hangok ütötték meg a fülünket. 
Nyolcvan berlini cserkész, akik a rigai táborban együtt 
áztak-fáztak velünk, hat órától éjjeli kettőig ott vártak 
teánk a perronon^Gitárral kísérték és érces német torok
kal énekelték a „Bérces Kárpát ormán őrt á l . . . “ kezdetű 
nótát, jó magyarsággal, olyan lelkesen, ahogy azt tőlünk 
megtanulták.

Mondhatom, ez egyszer előbb voltunk mi kívül a kocsin, 
mint a hátizsák. És egyszerre borult egy-két német — 
örömkönnyes szemmel — mindegyikünk nyakába. „Unser 
Los ist gleich" — mondták a testvérek.

Ez volt Htunknak egyik legszebb jelenete.

Dévény árva tornya.

Szótlanul, elmerengve a hathetes útnak rengeteg élmé
nyén, ültünk a fedélzeten, amint hajónk Wienből a ma
gyar határ felé tartott.

Egyszerre, a hamburgi kanyarulat után, feltűntek Dé
vény várának romjai. A hajón cseh zászló lengett és mi 
csak egy imádságos gondolattal csókolhattuk meg azt a 
határt, amelyet soha semmi emberi erő nem mozdíthat ki 
a helyéből.

Dévény csonka tornya egy kiálló sziklatömbön, az ég- 
benyuló magyar memento. De a torony alatt már omlado
zik a szikla. Az egyik fal már támasz nékül, ijesztően 
függ a levegőben.

Cserkésztestvérek, akik ezeket a sorokat olvassátok, 
higyjétek el, a ti erős munkátok és a bízó hit, amely ég 
a lelketekben, örökre tartó talapzat a végeken őrködő árva 
tornyok alatt. És ha jó a munka és erőteljes a tűz, akkor 
sohsem fog a dévényi őrtorony a Duna vizébe borulni.

Dr. Barcsay Károly.

llll*llll*tlt!«ll!!*ltll*||||« tilts Ilii •Ilii*

E G Y  Ü G Y E S  T É R K É P E Z Ő  S E G É D E S Z K Ö Z .
A közlött rajz a „Sáray“-féle kombinált térképszögmérőt’ ábrá*- 

zolja, melynek a térképezéssel kapcsolatosan igen sokféleképen ve
hetjük hasznát.

Az egész nem más, mint 10X15 cm nagyságú celloid-lap, mely
nek egy sarkába megerősített vonalzó körbe mozgatható. így hát ezzel' 
mindenféle szöget könnyen lemérhetünk.

Ezenkívül távolságok mérésére, vázlatkészítésre s ami igen 
fontos, egy-egy pontnak térképen való pontos megjelölésére szolgál.

Minden „térképszögmérő“-höz 16 oldalas füzetet kapunk, mely
ben az eszköz sokféle használhatóságát rajzokkal együtt meg
találhatjuk.

Ára 2.30 P. Kapható a Cserkészboltban is.
Szabadalom bejelentve.
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Nagy Sándor egyik hadjárata alkalmával nagy hó esett. 
Trónusa közelében tüzet rakatott. Miközben melegedett, 
egy öreg katonát látott, ki szinte megfagyott. A tűzhöz 
vezette, trónjára ültette s így szólt:

— A perzsáknál bűntény, ha valaki a királyi trónra ül, 
melyért halállal lakói; nálam ez más életét menti meg.

*

Egy görög bölcs épen jelen volt, mikor egy ember ha
ragjában irgalmatlanul püfölte a rabszolgáját. Megszólalt:

— Nini! Egyik rabszolga üti a másikat.

A z  V. cserk ész tö rvén y .
A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben

szigorú.

Washington György, Észak-Amerika szabad államainak 
híres felszabadítója, 20 éves korában tiszttársával szó
váltásba keveredett és szokása ellenére elragadtatta ma
gát. T ársa erre úgy odább lökte, hogy földre bukott. Va
lamennyien azt hitték, hogy Washington párbajra fogja 
hívni. Nem az történt. Belátta, hogy ő kezdeményezte a 
sértést és azért így szólt másnap a^társához:

— Tévedni emberi dolog. Tegnap-'Önt megsértettem; 
elégtételt szerzett magának azonnal. Ha önnek az elég
séges, ismét barátokká lehetünk. Itt a jobbom.

*

A derék uralkodók nagyszámban ellene voltak a párbaj 
útján való becsület-reparálásnak. Gusztáv Adolf svéd ki
rály pl. halálbüntetés terhe alatt tilalmazta. Két m agas
rangú tisztje mégis eléje járult engedélyért.

— Hősiességteknek magam akarok szemtanúja lenni — 
válaszolta —. Jelöljétek tehát ki nekem küzdelmetek helyét 
és idejét.

Csakugyan megjelent egy csapattal a kitűzött időben 
és helyen és bekerítette az ellenfeleket.

— Most mindaddig fogtok egymással küzdeni, míg 
egyiktek holtan összeesik; de a másiknak én ütöm le a 
fejét.

A két tiszt elsápadt. Kezet adtak egymásnak és kibé
külve távoztak.

* 11

11. Frigyes porosz király kedvelt híve, Chasot gróf, el
lenfelét párbajban az első összecsapásnál megölte. A ki

rály annyira felháborodott ezen, hogy azonnal felmentette 
a további szolgálat alól ezen indokolással:

— Szeretem a hőslelkű tiszteket, azonban nem tűrök 
seregemben hóhérokat.

*

Albert angol herceg a hadseregben egészen eltiltotta a 
párbajt. A haditörvényszék pedig a becsületre vonatkozó 
szabályokat ekként módosította:

— A becsületes embernek, ha sértést vagy igazságtalan
ságot követett el, bocsánatot kell kérnie és késznek kell 
lennie arra, hogy az okozott jogtalanságot ismét jóvá 
teszi. A megsértett pedig tartozik a bocsánatkérést és a 
kijelentést szívesen tudomásul venni.

*
Az olasz király Casana hadügyminiszter és Mirabello 

tengerészeti miniszter tanácsára 1908-ban kiküszöbölte a 
hadseregből a párbajt és becsületbíróságot állított fel, 
melynek határozatát mindkét fél tartozik elfogadni.

*

Sokratesz világbölcs nagyon szűkszavú volt és óvatos 
a beszédeiben. Egykor egy bőbeszédű ember olyan me
rész volt, hogy Sokratesz szűkszavúságát tudatlanságnak 
minősítette. Sokratesz nem haragudott meg; a legnagyobb 
nyugalommal válaszolta:

— A tudatlan nem tud hallgatni.

A VI. cserk ész tö rvén y .
J ó  az állatokhoz /“

1. 1913-ban Panamában a következő törvényt hozták:
Aki állatokat bántalmaz, olyan szolgálatot kíván tőlük,

mely erejüket felülmúlja, aki nem ád nekik elegendő táp
lálékot, vagy a hasznos m adarakat megöli, fészküket vagy 
kicsinyeiket elrabolja, házi állattal kegyetlenkedik: min
den vétségért pénzbírságot fizet, mely 2— 10 ballboasig 
terjedhet. (II. §.)

Mindenki, aki szemtanúja valamely kegyetlenségnek, 
mely gyermek vagy állat ellen irányul: köteles a hatóság
nál erről jelentést tenni, ellenkező esetben ő is bűnrészes 
és a főbünös pénzbírságának felét tartozik fizetni. (V. §.)

2. Egy iskolai falitábláról:
Ne öljetek meg vakondot, mert egy család évenként 

közel 20.000 csimaszt és rovart pusztít el.
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Ne öljétek meg a katicabogarat, mert elpusztítjt az ár
talmas levéltetűt.

Ne bántsátok a sündisznót, mert egeret, csimaszt, mér
geskígyót pusztít.

Ne öljétek meg a katicabogarat, mert elpusztítja az á r
kárt nem tesz.

Ne bántsátok a varangyos békát, mert csigákat és ro
varokat pusztít.

Ne bántsátok a futrinkát, mert összemarja a hernyókat.
Ne bántsátok a gyíkot, mert csigát, hernyót, legyet és 

bogarat eszik.
3. A bagolyfészek.
1897-ben történt.
Egy földbirtokos udvara közelében talált egy népes ba

golyfészket. Áthelyezte egy lakatlan szobába, melynek ab
lakát szándékosan nyitva hagyta. A fiatalok lármája oda
vezette az öregeket, melyek éjjelenkint a nyitott ablakon 
át hoztak nekik élelmet nappalra is. A tulajdonos regge- 
lenkint 30 drb. egeret talált fészkük körül, melyet délutánra 
elköltötték. Feltehető, hogy a fiatal bagolycsapat napon
ként 100 egeret pusztít el.

4. Egy fecskefészek.
Egy fecske táplálkozására naponként 600 szúnyog kell. 

Amíg fiókáit eteti, a két szülő óránként 600 rovart hoz 
nekik. A fecskeszülők naponkint 16 órát repülnek; tehát 
naponkint 900Q, havonkint 270.000 rovart pusztítanak. —
Egyetlen fecskefészek egy nyáron 1,000.000 ártalmas és 
alkalmatlan rovartól szabadítja meg az embert. (Folyt kÖB)

„A C S E R K É S Z E T N E K  Ö N  AZ ATYJA, MR. SE T O N !“
Baden Powell az 1910-iki

A Magyar Cserkészvezetők Könyvében Radványi Kálmán 
a külföldi cserkésztípusokat tárgyalva, kiemeli Dániel Car- 
ter Beard „Úttörő fiúk“ mozgalmát (The boy-pioneers) 
és Ernest Thompson Seton „Indián vadászait" (The 
Woodcraft Indians). A M. Cs. 1927. május 15-i számában 
beszámoltam Beard bácsiról, a csodálatos öregúrról. Az 
idei nyáron az a szerencse ért, hogy Setonnal tölthettem 
egy napot. Erről szól ez a cikk.

Radványi Kálmán nagyon érdekes dolgokat ír Setonról: 
„az indián világ romantikáját tette az új diákélet keretévé. 
Szokatlan dolgokra tanította kis „indián vadászait": ho
gyan kell jeleket leadni, tájékozódni a szabadban, meg
közelíteni észrevétlenül, táborozni, őserdőkön át utat vágni, 
csónakot építeni, állatokat felismerni, hangjukat utánozni. 
Tőle származik az állatnevek alkalmazása csapatok és 
őrsök neve gyanánt.“

Egytől-egyig cserkészmunka!
Tovább is van: „Mr. Seton birtokán, Connecticutban 

van egy állandó diáktábor, egy indiántelep utánzata, 
amelyben 30—40 fiú nyaranta idealizált indiánéletet él."

Ezt az embert és ezt a tábort akartam én megismerni.
*

Az idei nyarat olyan táborban töltöttem, amelyben mint
egy 180 fiú vett részt az ország minden részéből. Ez a 
tábor az Egyesült-Államok Maine államának Denmark 
községe mellett, tó és őserdő mentén állott. A fiúk 8— 19 
év között voltak, három korosztály alapján elkülönített 
táborban 'és nyolc hétig éltem velük. Persze, hogy na
gyon érdekelt engem, vájjon mi a kedvenc olvasmányuk. 
A szerkesztő úr is kacsintgatott arrafelé, hátha valami jó 
amerikai regény kerül terítékre. Ezért minden évfo lym - 
beli fiúk közül többeket kérdeztem ki olvasmányuk és 
kedvenc szerzőik felől. A táborban minden 3—4 fiú mellé 
egy-egy felnőtt vezető volt beosztva. Ezek többsége ta 
nító és tanár, de mind gyakorlott ifjúsági vezető. Mind az

New-York-i ünnepélyen.
ötvenet kikérdeztem: melyek a legkedvesebb amerikai if
júsági könyvek, írók, folyóiratok. Mindebből aztán az a 
csodálatos tanulság szűrődött le, hogy elsősorban a régi 
klasszikusokat olvassák. Robinsonnak, Tamás bátya kuny
hójának, Mark Twain, Stevenson és Cooper könyveinek 
épen úgy megvan a nagy többsége az olvasók közt, mint 
Jókainak vagy. Mikszáthnak nálunk.

Ami az élőket illeti, folyton visszatér egy név, amely 
eleinte csak párhuzamosan szerepelt más nevekkel, nem
sokára megelőzte a többit, végül aztán egészen kivált a 
csoportból és versenytárs nélkül ragyogott. A nyolc éves 
fiútól kezdve a felnőtt vezetőig mindenkinek lelkivilágá
ban fontos vagy épen döntő szerepet játszott Ernest 
Thompson Seton.

Mi magyarok ismertük a cserkészet történetében játszott 
főszerepét, a B. P.-féle tósztot, tudtuk, hogy előbb szer
vezte meg az ő „W oodcraft League“-jét, mint ahogy a 
cserkészet keletkezett, hogy 1910— 15-ig első amerikai fő
cserkész volt, tanultunk könyveiből, különösen a „Wood
craft and Indianlore“-ból, szóval ismertük hírnevét, mint 
világhírű íróét.

Elhatároztam, hogy meglátogatom és megkísérlem köny
vei magyar fordításának egyengetését. Sürgönyöztem:

Mikor volna 
egy szabad órája, 
hogy könyvfordí
tási ügyben be
szélgessünk'?

Három órán be
lül megjött a vá
lasz:

Jöjjön hétfőn 
délután, maradjon 
éjszakára.

Tehát meglá
tom a nagy em
bert, aki ma leg- 
töÖbet tud az in
diánokról!

Amint a vo
natról leszállók, 
ott áll mosolyog
va. Lehetetlen 
meg nem ismerni.
Csak feltűnően 
fiatal.

— Valóban Mr.
Seton? Az élet
rajzírója bizo- Ernest Thompson Seton.



400 MAGYAR CSERKÉSZ 22. szám

nyára tévedett a születési évben — szóltam meglepetten.
— Nem tévedett. Valóban fiatal vagyok. A napokban 

múltam 68 éves.
Eszembe jut az életrajzi adat: „Szül. Angliában 1860. 

aug. 14-én, atyja 1865-ben elvesztette vagyonát, ezért 
Kanadába vándorolt, Itt a tanyán ismerte meg^a kis Er- 
nest a természetet."

Amint kocsink befut az „Indiántelep utánzatára", elénk 
tűnik egy roskadozónak látszó kettős ház: ez az indián 
vadászok ligájának központi wigwamja, amelyben a 
„chief", Mr. Seton lakik. b

Elkülönítve hasonló típusú, csak valamivel magasabb 
ház: itt lakik a családja és férjnél lévő leányának a csa
ládja. Kívülről kisigényű udvarház, belülről nagyúri pa
lota.

— Ezeket a házakat én építettem — mondja Seton, 
amint csodálattal körülnézek —, de nemcsak a terv az 
enyém, én raktam a falait is.

A titkárnőjétől tudtam meg, hogy évtizedek óta napon
kint 5—6 órát diktál és 4—£ óráig dolgozik fizikai mun
kát. Legszívesebben építkezik.

— Menjünk az indián vadászok központi tűzhelyéhez
— hív Mr. Seton —, útközben muta
tok egy indián érdekességet.

Teljesen vadon erdőrészleten me
gyünk át. Valami 4 hold a 100 holdas 
birtokon. Épen hogy előrejutunk a 
logösvényen. Egyszerre kissé világo
sodik, pár méteres tisztásra érünk és 

„Seton leveszi a kalapját. Sziklaletörés 
látszik, pár méteres és meredek, mint 
a fal. Előtte szabadon álló sziklada
rab. Lépésnyire márványemlék.

—■ Ez a hely a mohawk indiánok 
törzsi szövetségének volt szent helye. 
Itt folytak le tanácskozásaik, ha az 
összes törzsekre bírt fontossággal. A 
különálló szikla jelöli a „medicin 
mán" (kuruzsló, táltos) helyét. Itt 
minden változatlan, akár holnap visz- 
szajöhetnek az indiánok áldozni a 
tanácssziklán.

—■ Ez a vakító fehér márványemlék 
mily eseményt örökít meg?

— Óh, az már más. Szegény édesanyám síremléke. Ő is 
nagyon szerette az indiánokat.

Egy primtív pallón át jutunk a tábortűz helyére. Itt ál
lok tehát az első cserkésztüzek helyén! Tudni kell, hogy 
a „Ladies’ Home Journal" havi folyóirat 1902. májustól 
novemberig közölte hét részben az indián vadászok tör
vényeit, munkáját. Ez az első közlése az ő kézikönyvük, 
a „Birch Bark Roll" (Nyírfakéreg Tekercs) anyagának. 
A júliusi számban jelent meg a „Woodcraft League" szer
vezete, úgy, ahogy máig fennáll. Ez volt az, amelyet B. P. 
elfogadott és 1906-ban az angol cserkészek mozgalmában

Hiúz. Ernest Thompson 
Seton rajza.

alapul vett. Ekkor — 1902-ben! — volt e helyen a világ 
első cserkész tábortüze. Megilletődve nézem öreg padjait 
és tüzdekorációit.

— A tűz a nagy világosság — magyarázza Seton ■—, 
és ez táplálja a négy kis világosságot. Ez az indián va
dász útja. A négy kisebb világosság mindegyike háromágú. 
Az ágak jelképezik a 12 törvényt.

—• Tehát ezért van az amerikai cserkészeknek 12 tör
vényük, az összes többi népnek pedig 10! Ők átvették a 
woodcrafterek (vadászok vagy nomádok) 12 törvényét. 
Mily tisztelettel jöhetnek ide a fiúk!

— A hely illeti meg őket. Szertartásunk kevés van. 
A legfontosabb, hogy aki beszélni akar, feláll és tiszte-

Az indián vadász 
útja. Középen: 
A Nagy Szellem 
jelképe. Jobb
felé : A vitézség 
szelleme. Fenn : 
A szeretet szol
gálata. Balról: 
Az igazság iránt 

való fogékonyság. L enn: A tes t szépsége.

legve azt mondja: o chief! És csak akkor szólal meg, ha 
a főnök erre engedélyt adott. Érdekes a bejövetel szer
tartása.

— Megtudhat
nám a módját?

—• Aki nem a 
főnökkel együtt 
jött, hanem ma
gában érkezik, az 
a körön kívül őötDvr 
megáll és indián 
nyelven mondja:
„Ho, Itanchanka, 
en mla, hay?“
(Nagy Főnök, 
bejöhetek?) Mire 
a főnök így szól:
„Teema u!“ (Fog
lald el helyedet1)
Erre a nomád he
lyére megy, de
úgy, hogy a tábortüzet ne keresztezze.

Leültünk a chief padjára és a cserkészetről beszél
gettünk.

— Mi a különbség a cserkész és az indián vadászok 
programmja közt?

— A mi programmunk az ős, amelyből úgy a cserkészet, 
mint a Camp Fire Girl (Tábortűz leányai) mozgalom sar- 
jadzott. Az én célom csak az üdülés, semmi egyéb. Mi 
nem törekedtünk szoros szervezetre, központi vezetőség
gel stb. A cserkészeket pedig kitünően megszervezték.

•— Milyen korúak a tagok?
— Négytől kilencvennégyig.
Kissé meghökkentem. De eszembe jutott, hogy ezt ol

vastam is a könyvében, hogy úgy fiúk, mint leányok be
léphetnek és a programm 4—94 éves korig szól.

Bementünk a házba. Igazi főúri kényelem, négy autó, 
mindenféle személyzet, két szoba könyv.

— Hogy fogalmat adjak arról, hogyan dolgozom, íme, 
néhány kötet jegyzetem.

Ezzel kihúzott egy bőrkötéses, kéziratos kötetet, jó 
négy újjnyi vastagot. Benne részletes útinapló a képek, 
rajzok ezreivel.

— 47 év alatt több, mint száz utat tettem, végig az 
összes indián telepeken észak felé egészen Kanada leg
északibb régiójáig, meg Alaszkáig. A Nagy Medve-tó és 
a Nagy Rabszolga-tó vidékét ismételten bejártam. Eze
ket a jegyzeteket dolgozom fel lassan-lassan.

— Mind a huszonnégy kötet jegyzet? — kérdeni a so
rozatra mutatva. —,—

— Igen, mind a 
a nyolcvannégy, 
ami ezen a polcon 
van.

Most látom, 
hogy az egész 
polc sűrűn tömve 
van bőrkötésű 
könyvekkel.

Ezekből merí
tette a „Wood- y  
craft and Indián- / /  
lőre" (Nomádság 
és indiánság) , a 
„Two little Sava- / ?  &
ges (Két k is  va- E. Th. Seton dedikációja. Szövege: „Dr. Hermann 

„ r u i -  - Temesinek a legjobb kívánságokkal. E. Th.CIOCJ, a „Líre r l lS -  se ton . Szept. 3-án, 1928 vadászat hónapjában."
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toires“ (Élet történetek), a „Wid Animals I have Known 
(Ismerős vadállatok) anyagát. Csupa olyan könyv, amely 
évenkint 20—30.000-es új kiadásokban jelenik meg és min
den amerikai fiú lelkesedik érte.

A rajzai különösen szellemesek. Mutatóba közöljük egy 
hiúz rajzát, amint nesztelen lépéssel, élesen figyelve lép.

Amikor egy nagyszerű est után másnap búcsúzom, 
könyvet ad ajándékba és ellátja ajánlásával és autogram
jával, amelynek része az a lábnyom is, amelyet minden 
aláírásánál ott látni.

De én is megajándékoztam ám! Szeretettel simogatta 
az árvalányhaj csokrot, amit hoztam, feltette a cserkész
jelvényt és meghatóban mondta, amikor a piros-fehér- 
zöld zászlót átadtam:

— Uram, megbecsülöm és megőrzőm e lobogót, dísz

üléseinket fogja ékesíteni. — Végezetül azt kérdem, mit 
üzen a magyar fiúknak.

— Azt üzenem nekik, ami nekem életfeladatom és ed
dig nem tértem el tőle:

Mert ismertem a szomjúság kínját,
Kutat ástam, hogy vizét mások igyák.

Ha pedig azt kérdik tőlem, hogy cserkészek legyenek-e 
vagy indián vadászok, azt üzenem, hogy a dicsőséges 
hun-magyar múlt hagyományaira építsék fel nemzeti 
ifjúsági munkájukat és ennek a programmját éljék akár
melyik néven. Ami jó itt, az indiánalap, az nem jó más 
népnél. Legyen olyan mozgalmuk, amelyikből mint jó ma
gyarok kerülnek ki. Ezt üzenem! Hát ezt az üzenetet iga
zán hálával köszöntem meg. Temesi Győző.

AZ ÉPÍTŐ CSERKÉSZ.
Ami szűk lett, — lebontom s építek. 
Szenvedélyem a tett, az alkotás.
A szűk falak közt bénul az erő, 
Szárnyát a lélek nem csaphatja szét, 
Hogy szárnyalása szép, szabad legyen 
A kéken ringó tiszta végtelenbe.

A szűk fal kripta: életet bezáró,
Mely lassítja a vér víg lüktetését,
A szív malmának élö-rithmusát.

E zsugorodott szűk világ kevés 
A messzenézö alkotó erőknek,
Lerontok mindent, ami akadály.
A múlt előttem szent, — de csak talaj, 
Melyből a szép jövőt kitermelem. 
Lebontom azt, mi árnyékot borít 
A bimbó édes, titkos mosolyára; 
Útjában áll a kígyózó gyökérnek;
A tavasz lágy szellőjét megtöri;
A forrás vizét sziklába szorítja, 
Megállítja a gyors patak futását; 
Elnémítja a csacska madarat;
Ködöt borít a nevető mezőre.

Lebontok mindent, mindent, ami szűk 
S építek újat: szép, szabad világot: 
Friss erők fészkét, dalok otthonát. 
Építek otthont, lelkek pihenőjét, 
Szikrázó elmék szabad műhelyét;

Egymásnak örvendő szívek tanyáját,
Ahol a boldog szeretet hevíti 
A közös cél oly. ifjú katonáit.
Itt szőjük majd a jövő terveit:
S  egymás szívétől kapunk ihletet 
A nagy munkához: életrendezéshez.

Vágyaink fészke lesz e ház: belőle 
Istent ostromló vágyaink kiszállnak.
És testet gyúr az akarat keze 
Szent terveinknek, ifjú álmainknak.

Építő cserkész: — ez az én nevem!
Hazát építek erős-önmagamban 
És mennyországot építek. Karom 
S szívem nem nyugszik: láz emészti őket,
A z alkotás szent láza, mely feszül,
Teret keres az érvényesüléshez;
Robbant és rombol, hogyha megköti 
Munkájában az ártó akadály.
— Hazát építek, — a régi helyén 
Újat, erőset, szépet, boldogot.
A z ősi bűnök sárkányát kiirtom,
Levágom mérget-ontó száz fejét.
Magyar erények kertje lesz ez ország,
Erők magjából tölgyet érlelő:
Erős magyarok nagy s gazdag hazája!
— S az Isten szeme reánk mosolyog.

Radványi Kálmán.

EZERM ESTER.
Csont-nyakkendőgyűrű.

A csontból készült nyakkendőgyűrü igen szép és tartós, de 
türelem kell a csinálásához, mert a mi házi eszközeinkkel ne
hezen lehet a csontot megmunkálni.

Szerzünk valahonnan egy darab „velőscsontot", lehetőleg 
olyat, amelyiknek egyik fele szabályos kör, vagy ellipszis alakú. 
A benne levő lyuk legnagyobb átmérője 2—2.5 cm legyen. Ezt 
a csontot jól kifőzzük s mikor már minden hús és in-féle le
főtt róla, -egészen tisztára és szárazra törüljük és engedjük 
kihűlni.

Ezután 4-es pengéjű lombfürésszel olyan karikát vágunk le 
belőle, amelyiknek egyik fele szélesedik (1. ábra). Ez a kivá
gás lassú munka, mert hisz a csont so,kkal keményebb a fánál 
s ezért tanácsos is a fűrész pengéjét fűrészelés közben gyakran 
bezsírozni.

Ha készen van a karika, vastagabb felére rárajzoljuk a li
liomot és azokat a részeket, amelyeket a 2. ábrán teljes vonallal 
jelöltem, szintén lombfűrésszel kifűrészeljük. Ezután jön a 
munka java. Erős pengéjű, éles késsel a pontozott vonalak men

tén lefaragjuk a csontot úgy, hogy maga a liliom mintegy ki
emelkedjék az alapból. Éhez kell igazán türelem s aki ezt kéz
elvágás nélkül megússza, az elhiheti magáról, hogy ügyeskezű 
cserkész (3. ábra). Magába a liliomba két vonalat vésünk be,

A. ábra. 1. k b r  a . 3 abra.

ami a liliom három levelét elválasztja és ezzel hozzáláthatunk 
a kész gyűrű kicsinosításához.

A karikát reszelővei lereszeljük úgy, hogy átmetszete ellip
szis alak legyen, a jelvénnyel ellentétes oldalon belekarcoljuk a 
monogrammunkat, magának a liliomnak leveleit is lekerekítjük, 
kigömbölyítjük s hogy a reszelések nyoma is eltűnjön, egy drb. 
üvegcseréppel minden részét átsimítjuk. Ezzel készen is van.
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É H E Z Ü N K !
Mind jobban közelednek azok a napok, amikor bekö

szönt a fagy, megkezdődik a havazás s ezzel együtt sok 
cserkész számára elérkezik a téli örömök ideje. Csakhogy 
nem mindenki szemében jelent ám a tél élvezetet, sok 
szegény embernek keserves gond bíz’ az. Hát*még a véd
telen kis madaraknak! Amíg csak száraz hideg van, még 
megélnek valahogyan, felruházta őket a bölcs Természet 
jó melegen. Jön azonban az ólmos eső, a fagyos szél s 
a zúzmara és a hó betakarja a mezőt, elzár a fákonlmin- 
den kis repedést, ahol a kártévő rovarság meghúzódik s 
akkor aztán szomorúan állapítja meg a hiába kutató 
bábacinke:

„Nincs, nincs, itt sincs“.
Ez pedig nagy veszedelem, a mi falánk kis segítőtár

sainknak, mert pl. némelyik cinegének naponta nagyobb 
súlyú rovarra, petére, lárvára, hernyóra van szüksége, 
mint saját testének a fele súlya. S ha nem jut hozzá, bi
zony néhány óra alatt is éhen vész szegényke. — Az éhség 
folytán elgyöngült madárkák tömegesen esnek áldozatul 
amúgy is nagyszámú ellenségeiknek is. S ez aztán ugyan
csak nagy baj — az embernek. Nemcsak azért, mert foly
tonosan kevesebb lesz az a szívet-lelket üdítő élvezet, amit 
e bájos teremtmények szépsége, kedvessége, érdekessége, 
művészete és értelmessége szerez az őket megértőnek, ha
nem azért is, mert kellően meg sem becsülhető hasznot 
hajtanak az embernek. Hiszen ők fáradhatatlanul pusztít
ják épen azokat a férgeket, rovarokat, hernyókat, lepké
ket, petéket, pajorokat, álcákat, molyokat, csigákat stb. 
amelyekkel szemben az ember az életet adó hasznos növé
nyek védelme során bizony nem sokra megy. S ebben a 
nagy küzdelemben jönnek segítségünkre a hasznos mada
rak, — még pedig nem is hinnők, milyen hathatósan 
nagy jelentőségű ez a munkájuk első szeren e madárkák 
hihetetlen falánksága folytán. Megfigyelések alapján ki
számították, hogy egyetlen cinege 3—6'5 millió rovart 
emészt el egy év alatt! S még hozzá rendkívül szaporák is. 
Egy-egy költés 9— 16 fióka s nem is egyszer költenek 
évente. Figyeljétek csak meg, hányszor visz eleséget az 
anyamadár telhetetlen kis cselédjeinek; gyönyörűség az!

S mégis, bármennyire rászorul is a hasznos madár a 
védelemre, bármennyire megérdemli is a pártfogást, na
gyobb ellensége mégis csak az oktalan ember.

Nekünk, cserkészeknek, azonba_n mást parancsol nem
csak az állam büntetőtörvénye, hanem jó érzésünk, meg a 
cserkésztörvény is. — November az ideje annak, hogy 
hozzálássunk a tennivalókhoz. Nem sokat kíván tőlünk 
a madárvédelem, de azt a keveset minden valamirevaló 
csapatnak hazafias kötelessége és érdeke is megtenni, 
mert ezzel a több és jobb termelést mozdítja előre, hiszen 
az istenáldotta magyar földnek sokkal többet és különbet 
kellene hoznia. Aki pedig szeretettel foglalkozik ezzel a 
feladattal, annak számára szerez egész esztendőre szóló 
lelketnemesítő, kedves elfoglaltságot, szórakozást.

Mit kell hát tennünk?
Vannak évszakokhoz kötött teendők, amelyekről a Ma

gyar Cserkészben rendszeresen kívánunk megemlékezni, 
— s vannak állandó jellegű tennivalók is. Ilyen nemcsak 
a madarak nem hántása, hanem bántani nem engedése, 
ellenségükkel szemben való védelme és biztosítása. Isme
retterjesztéssel, felvilágosítással, jó szóval, de ha kell, a 
törvényben biztosított fenyítöeszközökkel is segítségükre 
kell sietnünk a rossz emberekkel, különösen pedig a vásott 
gyerekekkel szemben. Állati ellenségeik ellenében pedig, 
amelyek közt legveszedelmesebb: a macska és a veréb,

kíméletlenül fel kell vennünk a küzdelmet, ahol csak alka
lom nyílik rá.

A cserkészcsajDatok legsürgősebb madárvédelmi feladata 
a téli etetés megszervezése.

Hol etessünk?

A csapatotthon, iskola udvara, kertje, a fővárosi és a 
vidéki cserkészingatlanok, de a családi kertek, az erdők 
széle, szőlők, gyümölcsösök, fasorok, parkok is alkalmasak 
etetők kihelyezésére.

Természetesen első feltétel, hogy a kiszemelt hely olyan 
legyen, ahol a madarak egyáltalán meg szoktak fordulni. 
Legyen a hely északról és szél ellen védett, fás, de azért 
világos és nyílt, de csendes, hogy a madarak oda merje
nek menni, észre is vehessék a kitett eleséget s biztonság
ban érezzék magukat azáltal, hogy egy kis kilátásuk is 
van a környezetükre. Legyen mellette sűrű bokor, vagy 
fenyőcsoport, rözse-, venyige- vagy farakás, ahol vesze
delem esetén meg a hideg elől megbújhatnak. Az ilyenek 
aljában mindig hagyjuk meg a zörgő falevelet, amely biz
tonságot nyújt a madaraknak. — Nagyon jók a folyó víz 
közelében fekvő kis tisztások. — Sok élvezetet szerezhe
tünk magunknak, ha az etetőt olyan helyre állítjuk, ahol 
a sürgő-forgó m adárságra — pl. az ablakon keresztül — 
ráláthatunk. — Védett (de nem üveges), kertre néző ve- 
randákon, lugasokon, pajtákban  stb. is felállíthatunk ete- 
töasztalt, ha a környezet megfelelő.

Mivel etessünk?

A hideg ellensúlyozására adjunk a madaraknak höfej- 
lesztö, zsíros táplálékot. Mindig ügyeljünk arra, hogy 
romlandó anyagot (kenyér, főtt burgonya stb.) ne kapja
nak.

1. A cinegék, királykák, ökörszem, csúszka, fakúszó, 
harkályok számára legalkalmasabb eledel az olvasztott 
birka-, vagy marha-faggyúba  kevert olajos magvak 
( napraforgó-, tök-, dió, kendermag, mák, szárított bodza
bogyó, zsemlyemorzsa, húsvagdalék, hangyatojás stb.) 
Az így nyert keverékből (madárkalács) kihűlés és meg- 
keményedés után félökölnyi darabokat törünk le és te
szünk az etető asztalkájára; a bizalmatlanabb madarak 
(harkályok, őszapó, királykák) számára pedig még folyé
kony állapotban öntjük a keveréket letört fenyő-ágacs
kákra, dudvák bugáira, hogy ezekre az „etetöfácskákra“ 
fagyjon rá. A faggyú így nemcsak meleget ad, hanem a 
széthullástól és a megromlástól is megóvja a táplálékot. 
— Nagyon hálásak a cinegék a kisebb darabokra vágott 
szalonnáért, hájért, zsiradékért, szalonnabőrkéért is, 'ame
lyeket hosszabb, fonálra függesztve akasztunk ki szá
mukra, hogy a náluknál ügyetlenebb verebek hozzá ne fér
jenek. -— Ugyancsak a verebek tolakodása ellen szolgál a 
cinegék által nagyon kedvelt napraforgó- és tökmaggal 
való etetés is. Ezeket ugyanis a veréb nem szereti.

2. A magevő hasznos madarak: pintyek, zsezsék, ken
derikék, csíz, tengelice, sármányok, pacsirták részére jó 
bármiféle, földreszórt gabona- és egyéb maghulladék, 
egy kis szénatörek a benne lévő sok fűmagért, egy kis 
rosta-alja (ocsú), köles-, cirok-, kendermag stb.
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A  M O T O R N E L K Ü L I R E P Ü L Ő G É P E K .
A motoros repülőgépek és a kormányozható léghajók leg

utóbbi szenzációs teljesítményei egészen elterelték a figyelmet 
a repülés egyik legérdekesebb formájáról: a motornélküli repü
lésről. Pedig az ezekkel folytatott kísérletek megérdemlik, hogy 
mindenkinek a figyelmét magukra irányítsák.

A motornélküli vagy sárkányrepülőgépekkel Németország
ban kezdettek először foglalkozni. A versaillesi béke — épen 
úgy, mint nálunk a trianoni — ott is lehetetlenné tett motoros 
repülőgépekkel minden kísérletezést. A németek azonban nem 
törtek meg. Ha nem engedték őket motoros géppel repülni, ké
szítettek maguknak motornélkülieket. Olyan ügyességre tettek 
szert, hogy mikor ez év nyarán a franciák Vauville-ben nemzet
közi versenyt rendeztek, valamennyi díjat a német repülők nyer
ték el és valósággal bámulatba ejtették mutatványaikkal a fran
ciákat. Nem lesz tehát haszontalan dolog, ha megismerkedünk 
a motornélküli repülés rövid történetével és eddig elért ered
ményeivel.

Közvetlenül a háború befejezése után a darmstadti műegye
tem hallgatói tanulmányozni kezdték a motornélküli repülés 
problémáit. Gépeket készítettek maguknak és a Rajna melletti 
hegyeken, különösen a Wasserkuppen versenyeket rendeztek. 
A technika iránt mindig érdeklődő német ifjúság gyorsan híve 
lett az új sportnak, egyesületekbe tömörültek, hogy hivatalos 
segítség nélkül mindenki megépítse a maga kis repülőgépét. Az 
első nagyobb repülés (jobban mondva lebegés) 1921-ben tör
tént és 25 percig tartott. A következő években 3, majd 12 óra 
lett a rekord, míg 1927-ben, a Balti-tenger partján egyiküknek 
sikerült 14 óráig a levegőben maradni, miközben 60 km-nél 
hosszabb utat tett meg. Végre, ez év augusztusában ezt a re
kordot is 72 km-re javították.

Az utolsó években természetesen a gépek alakja is nagyon

Madáralakú francia sárkányrepülőgép.

megváltozott. Az elsők könnyű, kezdetleges alkotmányok vol
tak, melyeknél a földre esést a repülő elörenyujtott lábával 
igyekezett enyhíteni. Ezekkel komolyabb eredményt persze nem 
lehetett elérni. Később a gépek nehezebbek lettek, ma pedig 
már gondos tanulmányozás és kísérletezés előzi meg minden 
ilyfajta gép építését.

A motornélküli vagy sárkányrepülőgépek, mint nevük is mu
tatja, ugyanazon ok miatt szállnak fel a magasba, mint a gyer
mekek kedves játékszerei: a papírsárkányok. Ahogyan a sár
kányt is a különféle légáramlatok emelik fel, úgy ezek a repü
lők is felhasználnak minden kedvező irányú szelet, hogy a gé
pet minél tovább tartsák a levegőben. A pilóták már olyan jól 
érzik magukat ebben az ember számára olyan idegen elemben, 
mint a tengerészek az óceánok hullámain. Megpróbálták ezeket 
a repülőgépeket nagyon kis energiájú motorral is felszerelni. 
Egy német pilóta 14 lóerős motorral 4000 m magasságban tette 
meg a Darmstadt és Berlin közötti távolságot és útközben csak 
kb. 6.50 P értékű üzemanyagot fogyasztott.

Tudományos szempontból kétféle motornélküli repülést külön
böztetnek meg: statikust, amelynél a készülék az emelkedő lég
áramlásokat használja fel és dinamikust, ahol a gép a szél irá
nyának és erősségének minden változását ’a maga javára tudja 
fordítani. Az itt végzett kísérleteknél fordult a figyelem arra, 
hogy a^pk a madarak, melyek a levegőben csaknem mozdulat
lanul lebegnek, hogyan tudják magukat ott fenntartani. A vizs
gálatok kiderítették, hogy ezek a madarak nem használják fel 
izomerejüket. A vándormadarak, melyek hatalmas távolságot re
pülnek be s közben tekintélyes magasságot érnek el, a légköri 
viszonyokat aknázzák ki a lehető legjobban. Hogy mi módon, 
ezt ma még nem tudjuk. A lassított filmek tesznek igen nagy 
szolgálatot újabban a repülés mechanizmusának vizsgálatánál.

A statikus repülések az emelkedő légáramlások kihasználásán 
alapulnak. Ezek sokkal gyakoriabbak és jelentékenyebbek, mint-

Német egyetemi h a llg a tó k  gyakorlatai motornélküli repülőgéppel a 
^  Balti-tenger homokjában.

sem gondolnánk. Sokféle ok miatt keletkezhetnek, a föld fel
színének egyenetlensége, a levegőrétegek magasságának vál
tozása miatt stb. A dombokon és hegyeken kívül a különálló 
házcsoportok .is befolyásolják a légáramlatokat. Mindez alkal
mat nyújt a pilótának arra, hogy gépével csavarvonalban fel
szállhasson és nagy távolságot átrepüljön, mielőtt kénytelen 
volna Iesiklani. Leggyakoribbak azok az emelkedő légáramlások, 
melyek a hőmérsékletváltozások következtében lépnek fel. A 
talaj felett a levegő könnyen felmelegszik, könnyebb lesz és fel
felé száll. A föld közelében á levegő helyváltoztatása még lassú 
és szabálytalan, de minél feljebb emelkedünk, annál folytono- 
sabb és gyorsabb lesz és annál biztosabban elősegíti a repülő
gép felemelkedését.

A mai sárkányrepülőgépek valamennyien ezeket a légáramlá
sokat használják fel a repülésnél. Valószínű azonban, hogy azok 
a madarak, melyek oly nagy magasságban lebegnek, kiaknáz
zák a dinamikai erőket is, azaz a szelek irányát és gyorsasá
gát is. A motornélküli repülés legközelebbi feladata ennek rész
letes kikutatása lesz.

Ma a legnehezebb kérdés kétségkívül az, mint jusson a gép 
olyan magasságba, ahol már ki tudja használni a légáramláso
kat? Ezt a következő módon oldják meg: a géphez ruganyos 
köteleket csatolnak, ezt megragadja egy csapat ember s futni 
kezd vele, épen úgy , mint a gyermekek a sárkánnyal. Egy má
sik csoport, mely eddig a gépet hátul fogta, most ezt hirtelen 
elengedi, mire a repülő, mint valami hajítógépből, a levegőbe 
szökken.

Ha a pilóta azon a területen, melyet be akar járni, tökéle
tesen ismeri a légköri viszonyokat, nem okoz neki nehézséget, 
hogy gépét minden energiaforrás nélkül is, órákon át a leve
gőben tartsa. Hogy ennek takarékossági szempontból milyen 
nagy jelentősége van, azt hiszem, nem "kell bővebben részle
teznünk. K. L.

,,Vfzi s ik ló ."  Francia találmány. A képen látható 3 légcsavar hajtja. 
Az ilyen siklóhajónak oly csekély a súrlódása, hogy a számítások szerint 
Párisból New-Yorkba 60 óra (tehát 2V* nap) alatt kell átérnie.
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Leleplezi: Szektor.

(Pufi második levele.)
Kedves Nyaf i  kutyipajtásom!

Mielőtt ezt a levelemet olvasni kezdenéd, tégy nekem 
egy szívességet. Az emberek is szoktak egymásnak szí
vességet tenni és aztán megfizettetik a másikkal a szíves
ségüket, de te ne fizettesd meg velem, mert te nem vagy 
ember, hanem kutyus vagy és a kutyusok jobbak, mint az 
emberek. És én úgy se fizetném meg neked a szívessége
det és ha nagyon követelnéd, hát úgy megugatnálak, hogy 
csak no! — A szívesség az, hogy jól rázd meg a fehér 
cicátok bundáját, mert én a táborból nem mehetek ezért 
haza, a cica pedig nem jön ide az én kedvemért. Azért 
rázd meg, mert a múlt éjszaka vele álmodtam és rögtön 
tudtam, hogy baj lesz belőle, mert kis kutyának cicával 
álmodni szerencsétlenséget jelent. És lett is baj belőle, 
mert amikor ma délelőtt besétáltam az élelmiszersátorba 
hogy megnézzem, rendben van-e minden, hát az a kajla 
Matyi, a kukta, nagyon hamar utánam jött, úgy, hogy 
sem elbújni, sem a vadászkolbászt gyorsan lenyelni nem 
volt időm és akkor a kajla felkapott egy nagy főzőkanalat 
és azzal oly neveletlenül viselkedett, "hogy én szerettem 
volna a föld alá süllyedni és még egy kis egérlyukba is 
bebújtam volna, de épen ott nem volt a közelben egérlyuk. 
A cserkészeknek van egy törvényük, hogy a cserkész sze
reti az állatokat, de a kajla Matyi meg fog bukni törvény
tanból, mert nem szeretett engem j:s a főzőkanáltól még 
most is fáj minden porcikám. Mindennek a fehér cica az 
oka, mert ha nem álmodtam volna vele, akkor a Matyi 
később jött volna be az élelmiszersátorba és nekem nem 
fájna az oldalam.

Most pedig folytatom a táborba utazásunk elmesélését, 
mert azt megígértem neked és jellemes kutyus mindig meg
tartja azt, amit Ígért. Én pedig jellemes kutyus vagyok.

Ott hagytam el, hogy az inasgyerek szamárfüleket mu
togatott és a villamos bekanyarodott a mellékutcába. Vil
lamoson utazni nagyon rossz. Azért rossz* mert a villamo
son emberek is utaznak és az embereknek a lábukon nin
csen szemük s azért mindig oda lépnek, ahová nem kellene 
és ahol semmi keresni valójuk sincsen. Nem győztem a 
farkincámat kapkodni előlük és még nekik állt följebb: 
egyre pöröltek a Sanyival, hogy kutyája útban van. Pedig 
én a sarokban voltam, de ha a villamos egyet lódult, ak
kor az emberek mind egymásra dőltek és együtt mind a 
sarokba dőltek és a villamos azt képzelte, hogy ő hajó 
viharos tengeren és minden harmadik levegő-szippantásra 
a sarokba lódította az embereket. így aztán nagyon sok 
pörlekedésünk akadt. Az utasok velem pöröltek, Sanyi az 
utasokkal, engem védelmezvén, Bandi pedig a kalauzzal,

aki úgy látszik nem lehet cserkész, mert nem fért a fejébe, 
hogy ilyen hátizsák is van a világon és hogy azt pont 
épen az ő villamosán kell vinni. Azt mondta, máskor majd 
építtet egy külön villamost a Sanyi hátizsákjának; Bandi 
erre azt mondta, hogy ő is építtet egy villamost, de ott a 
kalauznak a kocsi után kell majd szaladnia. Már azt hit
tem, hogy rögtön hozzá is kezdenek a villamosok építésé
hez, de akkor a kalauz észrevett egy mezítlábas kis fiút, 
akinek az orvos úgy látszik friss levegőt rendelt, mert a 
villamos lépcsőjén utazott és semmiféle hivogatásra nem 
akart feljebb jönni, sőt amikor a kalauz segíteni akart 
neki, hát leugrott, és erre a kalauz megfeledkezett a há
tizsákról és egészen az utunk végéig a kis fiút és a világ 
összes kis fiúit szidalmazta.

Végre megérkeztünk ahhoz a nagy házhoz, ahol a vona
tok laknak (valami Keleti pályaudvarnak hívják) és le
szálltunk. Bandi nagyon szívélyes búcsút vett a kalauz
tól; még messziről is barátságosan kiabáltak egymásnak 
és a legutolsó, amit tőle hallottam, a Bandi nagypapájával 
kapcsolatban valami igen szépen elgondolt jókívánság 
volt. Nem tudtam pontosam megjegyezni, mert akkor már 
egész csomó lármázó fiú vett körül bennünket és nagy ria
dalommal cipeltek be a vonatok házába. Tudtam, hogy 
most a parancsnok úr elé fogunk kerülni és meg akartam 
állni, hogy gyorsan lenyalogassam a szőrömet, de nem 
lehetett. A fiúk siettek és a szíj azt mondta, hogy én is 
siessek velük. Hát siettem.

A parancsnok úr a vonatok házának a nagy szobájában 
várt bennünket, ahol hosszú utcák voltak kerekes házakból 
és a házak ablakain emberek néztek kifelé és kiabáltak. 
Itt mindenki kiabál. Sok ember cukrot árul és sok ember 
újságot és sok ember cigarettát és ez mind nagy hangon 
kiabálja, hogy ő mit árul. Azután sapkás emberek futnak 
nagy táskákkal és csomagokkal és valami számokat kia
bálnak; aztán jönnek más emberek, akiké a táska meg a 
csomag és keresik a sapkás embereket és ők is számokat 
kiabálnak; de ha ők a vonat végén vannak, akkor a sap
kás ember elől a vasparipánál ordít; és mire ők előre 
mennek, a sapkás ember a másik oldalon hátra loholt és 
ott ordít tovább. Nagyon izgalmas az ilyen fogócska; és 
amikor végre véletlenül egymásba ütköznek, akkor meg 
azért kiabálnak egymásra, hogy miért nem találkoztak 
előbb. Aztán gyerekek keresik a mamájukat és mamák a 
gyerekeiket; egy néni sikít, hogy: Jaj a retikülöm! — és 
sokáig tart, míg megmagyárázzák neki, hogy hiszen ott 
lóg a karján; — és közben a szobában álló vasparipák 
egyre zúgolódnak, hogy Ph! Ph! meg hogy Sssssss! . . . 
Az ember majd megsiketül belé.

A cserkészek kocsija a legutolsó volt: a kerekes házak
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utcájának a sarokháza. Ott is nagy lárma volt, mert sok 
cserkész állt ott meg sok másik fiú meg sok mama és papa 
és mindenki egyszerre beszélt mindenkinek és senki sem 
értette, hogy mit mond a másik. A mamák azt mondták a 
fiúnak: „Jancsi, éjjel a sál a nyakadon legyen!" -— meg: 
„Ha eső esik, menj be a sátorba, nehogy megázzál!" — 
meg sok ilyesféléket, amiket a fiúk rögtön el is felejtettek. 
De épen az olyan kedves a mamuskáknál, hogy amit a 
szívük súg, azt akkor is megmondják, ha tudják, hogy a 
fiúk úgyis el fogják felejteni.

A nagy lármában és kavarodásban csak egy ember 
nem sietett és nem lármázott: egy szép magas bácsi, aki 
a középen állt és nagyon nyugodtan beszélgetett minden
kivel. Fiúk futottak hozzá és tisztelegve jelentettek neki, 
aztán könnyes szemű mamuskák szorongatták a kezét és 
ő mindig mosolygott és nagyon csendesen szólt mindenki
hez: más nem is hallotta, csak az, akinek szólt, de lát
szott rajtuk, hogy annak a pár csendes szónak jobban 
örülnek, mint az összes többi nagy lármának együttvéve. 
Rögtön tudtam, hogy ez a bácsi a parancsnok úr. És jól 
tudtam, mert a fiúk minket is odacipeltek és Bandi tisz
telgett és azt mondta: „Parancsnok úrnak szeretettel je
lentem, meghoztam a Sanyit meg a Pufit." A parancsnok 
úr ránk nézett és olyan szép volt a szeme, hogy szerettem 
volna megnyalni a kezét. De Sanyi mást is láthatott a 
szemében, mert lenézett a földre és az arca nagyon piros 
volt, amikor azt mondta! „Bocsánatot kérek az elkésé- 
semért." Parancsnok úr erre olyan csendesen, hogy csak 
mi ketten hallottuk, azt mondta: „Sanyi fiam, én nagyon 
szégyenlem magamat, hogy egy cserkészem elkésett." — 
Aztán rögtön egy mamuskához fordult és mosolyogva be
szélgetett vele Sanyi pedig vérvörös arccal mászott fel a 
kerekes házba, lerakta a hátizsákját és olyan csendesen 
ült le egy sarokba! Ilyen jónak még sohasem láttam a kis 
gazdámat és meg is ijedtem, hogy talán beteg; de aztán 
láttam, hogy csak szégyenkezik és erre egy kis körsétára 
indultam a kerekes házban.

Szép nagy ház volt három nagy szobával és a szobák
ban sok pad volt. A padok fölött emeleteken szép rendben 
hátizsákok álltak; lent a földön rudak meg csomagok meg 
ládák meg zsákok és egyik-másiknak olyan jó szaga volt, 
hogy egészen kezdtem kedvet kapni a cserkészkedéshez. 
Az egyik nagy zsákból például egészen határozottan füs
tölt kolbászszag áramlott kifelé.

Nem vizsgálódhattam kedvemre, mert egyszerre kint 
valaki vékony hangú sípon egy hosszút fütyült úgy, hogy: 
tririririri! . . .  és aztán más vékony sípok is kezdtek szólni 
és valaki azt kiáltotta: Beszállni! Aztán hallottam a pa
rancsnok úr hangját: a hirtelen tám adt nagy csendben 
egész csendben mondott valamit és erre, mint a megriasz
tott cicák, úgy másztak fel a fiúk mind egyszerre a ke
rekes házba; egyenesen az ablakhoz szaladtak és kitették 
rajta a fejüket.

Utolsónak felszállt maga a parancsnok úr is és akkor 
már hallottam, hogy alattam a kerekek beszélgetni kezde
nek úgy, hogy tram-tta, tram -tta . . .  és az ablak mellett 
álló nagy lámpaoszlop lassan megindult visszafelé. — 
Erről tudtam, hogy a vonatunk elindult.

Szerettem volna látni az indulást, de hem láttam semmi 
mást, mint a fiúk bakkancsait és ezért felugrottam az 
egyik pádra, de akkor sem láttam semmit, mert minden 
ablak tele volt gyerekfejekkel és mind kitették a karjukat 
is és nagyon hadonásztak vele. így nekem az indulásból 
csak két emlékem maradt: egyik a szívemben, a másik a 
fülemben és az idegeimben.

A szívemben egy hang m aradt: egyik mamuskának a 
hangja, amely gyorsabban szállt, mint a vonat és bejött az 
ablakon és azt mondta: „Jancsi, éjjel a sál a nyakadon

legyen!" — Tudod, azt senki a világon nem merné meg
csinálni, hogy mikor körülötte olyan sok ember áll és in
teget a vonat után, akkor utána kiabáljon a fiának, hogy 
a sált tegye éjjel a nyakára. Csak a mamuska meri, mert 
ha a mamuskának a szíve súg valamit, azt akkor is meg 
meri mondani, ha ezer ember hallja. Ránéztem a Jancsira: 
könnyes volt a szeme, tehát ő is megérezte, hogy a hang
gal együtt az édesanyja szeretete kíséri az induló vonatot. 
És úgy szerettem volna megnyalni a jó mamuskának a 
kezét!

A másik emlék pedig egy recsegő trombitának a hangja, 
amelyet az a borzashajú Palkó bömböltetett meg tele tü
dővel, valami fra-ra-ra-rá-t fújva rajta, de olyan recsegé
sen és olyan bolond erősen, hogy ijedtemben mind a négy 
lábammal egyszerre ugrottam a levegőbe és le is poty- 
tyantam a pádról, mint egy zsák. Nem értem, hogy tud
nak a cserkészek trombitát rivalogtatni olyankor, mikor 
könnyesszemű mamuskák kiáltják utánuk az utolsó jó 
tanácsukat! . •..

Engem a trombita hangja mindig nagyon szomorúvá 
tesz. Most is leültem a vonat padlójára és elkezdtem éne-

4 Pamacs cserkészjelvényt akart festeni a homlokomra.

kelni a kutyák „nagy kesergőjét", amelyet csak különösen 
nagy szomorúság idején szabad énekelnünk, tudod, ame
lyik úgy kezdődik, hogy vau-huhuu-uuuuuu!. . .  Igazán 
szívből énekeltem; kutyaszívem minden bánatos érzését 
belevittem a dalomba. És képzeld a hatást! Azok a sakál- 
szívü cserkészek egymás után visszahúzták a fejüket az 
ablakból, körülállták engem és úgy nevettek, hogy ren
gett tőle a kocsi. Minél több keserűség zengett a dalom
ban, annál jobban kacagtak a fiúk. A trombita recsegett, 
én daloltam, ők pedig kacagtak és fogták az oldalukat, 
hogy jobban tudjanak kacagni. Ránéztem a parancsnok 
úrra és képzeld — ily csalódás! — ő is a fiúkkal kaca
gott, sőt amikor végre az a gyalázatos trombita elhall
gatott és én befejeztem a nagy kesergőt, azt mondta Pal
kónak: „Látod, Palkó, Pufi a vonításával őszinte kritiká
já t adta a te zeneművészetednek."

Ennyi meg nem értést már nem bír el a kutyaszív. Fü
lem, farkam leeresztve el akartam sompolyogni egy pad 
alá, de g  fiúk nem engedtek: Matyj, az a kajla, felkapott 
a földről, ölébe vett, a többiek pedig körém gyűltek és 
megkezdődött az ismerkedés. Jankó, a csapat festőmű
vésze, akit a többiek csak Pamacsnak hívnak, mindjárt 
cserkészjelvényt akart festeni a homlokomra, hogy igazi 
cserkészkutya legyek; egy másik a farkamra kötötte a 
sípzsinórját és nagyon tetszett neki, amikor körbe forogva 
kergettem a sípot, de az a nyomorult mindig tovább moz-
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gott, úgy, hogy nem tudtam megfogni; Náci pedig, a sza
kács, egy darab szalonnát tartott az orrom elé és amikor 
feléje kaptam, elrántotta a kezét, úgy, hogy csak leve
gőt szippantottam a szalonna helyett. Ez a Náci az, tu
dod, aki olyan kövér, hogy mikor egyszer játékból három
szor körülfutottam, harmadszorra a nyelvem lógott már 
a fáradtságtól. Ilyen hosszú útra többé n em js  vállalko
zom.

Sok minden gonosz terv lehetett még a fiúk fejében 
velem szemben, mert a huncutság ott nevetett mindegyik
nek a szemében, — te, olyan szép az, amikor egy kis fiú 
szemében kacag a huncutság! — de akkor a parancsnok 
úr csendes szóval magához hívta a fiúkat és pillanat alatt 
mind körülötte voltak; engem pedig a kajla Matyi gyor
san feltett az emeletre, ahol a sok hátizsák volt és aztán 
ő is a parancsnok úrhoz futott. Én pedig nagy óvatosan 
körülmászkáltam az emeletet és jó búvóhelyet kerestem 
magamnak, de nagyon kellett vigyáznom, mert a rohanó 
vonat majdnem olyan rosszindulatú, mint a pesti villamos: 
egyre ringat, ráz, lök és az ember, vagyis a kutyus úgy 
érzi, hogy semmi sem olyan könnyű, mint a hátizsákok 
közül lepottyanni a földre. Végre találtam egy nagyon 
jó kis helyet fent a parancsnok úr feje fölött és ott kari
kába gömbölyödve csendesen figyeltem az alattam folyó 
beszélgetést.

A parancsnok úr a táborról mesélt a fiúknak: hogy ho
gyan fogják elfoglalni azt a földet. (Nem tudom, kitől 
kell elfoglalni, mert ezt a részét nem jól értettem, de tu
dom, hogy honfoglalásról meg valami alapításról volt szó; 
úgy látszik csatázni fogunk valami ellenséggel. No, akkor 
én majd az ellenség kutyáját fogom megharapni és el
kergetni) és hogyan fognak ott valamit építeni. A fiúk
nak nagyon csillogott a szemük, de én elhatároztam, hogy, 
ha építeni is fognak, akkor én majd egy bokor tövéből 
fogom őrizni őket, mert nem szeretném, ha valami buta 
tégla a fejemre pottyanna. A táborépítést legszebb a bo
kor aljából figyelni, mert ott árnyék is van. Ezt a kövér 
Kornél m agyarázta titkon egyik buksi társának ott a má
sik pádon; azt mondta, hogy ő mindig egy árnyas helyről 
lesi a tábor felépítését és amikor minden kész, akkor elő
jön és úgy lármáz, mintha mindent ő 'épített volna. A buksi 
azt mondta, hogy majd ő is mellé bujjk, de Kornél ki
jelentette, hogy nem adja a bokrát és ezen majdnem 
összevesztek. Azt hiszem, a Kornél nem is igazi cserkész 
és ha majd igazán elbújik egy bokor mögé, míg a többiek 
építenek, én oda fogok menni és addig ugatok, míg a 
többiek észre nem veszik. Mert jelTémes kutyus kiugatja 
a lusta cserkészt a bokorból. És én jellemes kutyus 
vagyok.

Sokáig beszélgetett a parancsnok úr a fiúkkal és én 
félálomban hallottam, hogy közben a Bandi elmesélte, 
hogy reggel a villamoson hogyan zsörtölődtek a kalauz
zal; de megjárta, mert a parancsnok úr megcsóválta a

fejét és azt mondta: „Te Bandi, mondd csak el az udva
riasság törvényét!'1 Bandi erre nagyon piros lett és mon
dott valamit, amiben az volt benne, hogy aki cserkész, 
az mindenkivel gyengéd és udvarias és akkor a parancs
nok úr csak azt kérdezte csendesen: „És te megtartottad 
ma ezt a törvényt?" Erre Bandi arca még pirosabb lett 
és egészen úgy nézett, mint a Sanyi, mikor az indulás
nál lekésett és a parancsnok úr szólt neki. Én nem sze
retném, ha a parancsnok úr nekem is mondana valamit 
olyan borzasztó csendesen. Azt hiszem, az nagyon rossz 
lehet. Mintha megverne a halk szavával.

Többet aztán nem is hallottam, mert elaludtam és 
mikor megint felébredtem, a fiúk már szanaszét ültek 
meg heverésztek és ahányan voltak, annyifélét énekeltek. 
Megint eszembe jutott a nagy kesergő, de féltem, hogy 
kinevetnek és azért hallgattam; de később kellett kiabál
nom, mert a szakács előhozott egy nagy kosarat és tíz
órait osztott a fiúknak és én tudom, hogy ilyenkor egy 
cserkésznek sem szabad hiányoznia. Lejönni az emeletes 
tartóról nem tudtam, ezért nagyon kétségbeesetten kezd
tem ugatni, de a vonat olyan lármát csapott, hogy eleinte 
nem is hallották meg és amikor meghallották, mind oda 
jöttek és nagyon nevettek és feldobáltak nekem uzson
nát, de mindig máshova dobták, úgy, hogy rengeteget kel
lett ugrálnom ide-oda és mire vége lett az evésnek, a sok 
ugrálásban egészen megéheztem. Próbáltam ezt megma
gyarázni a fiúknak, de az emberfiókák nagyon művelet
lenek, nem értik a kutya-nyelvet és nem is hoztak nekem 
ennivalót. Ebből is láthatod, hogy nem érdemes cserkész- 
táborba menni.

Sok minden történt még az úton, de azokat majd 
otthon élőszóval elugatom neked. Hogy hogyan húzták le 
és páholták el Kornélt a fiúk, mert kijelentette, hogy ő 
egyszer sem fog csajkát mosogatni (a buta: minek 
mondja ezt meg előre! Az ilyet egyszerűen meg kell csi
nálni és nem szólni róla senkinek), — hogyan vitte el 
a szél a Sanyi uj kalapját, amikor kinézett az ablakon; 
hogyan folyt ki a lekvár és ömlött rá mindenre; hogy 
hogyan maradt le valami nagy állomáson a kajla Matyi 
a vonatról, mert leugrott' levelezőlapot vásárolni és ami
kor mi elmentünk, még mindig vásárolt; meg hogy milyen 
izgatott pakkolás lett az 
egész kocsiban, amikor a pa
rancsnok úr azt mondta:
„Fiúk, a következő állomáson 
kiszállunk!" — És a legkö
zelebbi levelemben el fogom 
mesélni a táborépítést, mert 
az is borzasztó.

Nyalom a pofácskádat 
cserkészkutyaüdvözlettel.

Pufi  tábori kutya.

P Á L Y Á Z A T .
A legutolsó cserkészjáték alkalmával a déli seregeknek egy 

30 főből álló kiváló csapata szörnyen elvérzett.
Az eset így történt: Jelentették, hogy az úgynevezett „kő

bányát" (amely tulajdonképen egy nagy gödör volt) mintegy 
20 északi védi csupán. Erre a déliekből 30 válogatott cserkész 
felkerekedett azzal a biztos kilátással, hogy a 20 főnyi védő 
különítményt lehengereli.

Elindulás előtt kapott a parancsnok egy érhetetlen levelet a 
kőbánya körül ólálkodó kémtől, oda is adta a 30 támadó vezé
rének. Ez azonban nem tudván megfejteni a titkos írást, rá 
se hederített, hanem indította a csapatot. Vesztére tette. Mert 
mikor a kőbányát rohammal be akarta venni, egyszerre óriási

túlerővel találta magát szembe, amely csapatát teljesen meg
semmisítette.

Persze lefúvás után szidták a kémeket, akik hamis jelentést 
adtak. Ezek viszont azzal védekeztek, hogy a megbeszélt kulcs 
szerint titkos jelentésben mindent pontosan megírtak. A titkos 
levél szövege betűről-betűre ez volt:

viza a dörrejtar livan lég láb venfő öta nak kokta tett bengő 
tokgyá

Fejtsétek meg e titkos levelet s állapítsátok meg, hogy ki 
volt a felületes: a kém, vagy a támadók vezetője?

Beküldési határidő dec. 5. 1. díj: 6 P. II. díj: 4 P. III. díj 2 P. 
Vagy ennek megfelelő könyv.
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A N G LIA I JA M B O R E E .

Az angliai jamboree vezetősége és összes bizottságai 
véglegesen megalakultak és híreiket a Magyar Cserkész 
minden számában közreadja. Ezért tehát különös nyoma
tékkai fehívjuk a figyelmet arra, hogy mindazok a csapa
tok és egyének, akik a jamboreera el óhajtanak jönni, a 
megfelelő cikkeket figyelmesen olvassák el és azokat 
őrizzék meg. Különösen vonatkozik ez a múlt számunkban 
és a jelen számban közölt térképekre. A figyelmes elolva
sás egyrészről azért fontos, hogy téves nézetek ne terjed
jenek el és más részről, mert sok munkától megkíméli a 
jamboree irodát, a felesleges kérdések szempontjából.

Minthogy jelen számunk megjelenésével az előzetes és 
még nem kötelező jelentkezés terminusa is letelik, az 
utóbbi hetekben a már közölt adatokra vonatkozólag igen 
sok kérdezősködés érkezett az irodához. Mégegyszer 
közzétesszük a jamboree-nak általános keretét és kérjük 
ennek a híradásnak a megőrzését! Egyénenként ily kér
désekre nem válaszolhatunk.

Az angliai jamboree Liverpooltól délnyugatra, Birken- 
haed község közelében az Arrowe parkban lesz. A tábor 
létszáma 30.000 és a póttáboré 4000. A magyar csapat 
minden tagjának 1929. július 24-től kb. augusztus 20-ig 
kell a jamboree parancsnokság rendelkezésére állania. 
Július 24-étől 2—3 napos próbatáboron szervezzük meg 
a teljes csapatot és július 27 én indulva, 29-én érkezünk 
meg. Az út Ausztrián, Svájcon és Franciaországon át ve
zet. A hivatalos megnyitási nap július 30-ika, a táborbon
tás hivatalos napja augusztus 14-ike. A táborban csakis 
cserkészruha viselésére jogosultak lakhatnak. Szervező
bizottsági tagok, stb. a táboron kívül kapnak szállást, de 
valószínűleg csapatukkal étkezhetnek.

A hazatérés tervezete három lehetőséget enged meg. Az 
egész tábor 2—3 napot Londonban tölt. Azután az egyik 
a közbenső leszállás nélkül való hazatérés, a másik Pá- 
risban egy franciaországi néhány napos tartózkodásra 
való leszállás, a harmadik esetleg egy néhány napos 
svájci, olaszországi és ausztriai tartózkodásra való elvá
lás, vagy egyéb kívánalmak szerint alakul. A november 
15-ig történő jelentkezés célja egyedül' a tájékozódás. 
A végleges és egyszersmind kötelező jelentkezés időpontja
O. I. B. döntés szerint 1929. február 1. Eddig az időpontig 
előreláthatóan 50 P-t kell mindenkinek befizetnie, végle
ges jelentkezésével egyidejűleg.

Ne higyjiink szállongó híreknek! A létszám változatla- 
a közölt 400 körül jár. A költség 300 P körül van. Úgy kell 
készülnünk, hogy mindent a magunk erejéből tudjunk 
megoldani. Ne adjunk hitelt tehát sem a túlzó, sem a ki
csinyhitű híreszteléseknek!

A jamboree bizottságai a következőképen alakultak 
meg: (O. I. B. döntés, okt. 30-ról.)

1. Központi bizottság: Elnöke a jamboree vezetője, 
helyettese dr. Molnár Frigyes.

2. Külügyi bizottság: Elnöke dr. Szukováthy Imre, elő
adó: dr. Molnár Frigyes.

3. Bemutató-csapat bizottság: Elnöke Faragó Ede,
előadó: Sztrilich Pál, aki egyúttal a bemutató-csapat pa
rancsnoka. * .

4. Felszerelési bizottság: Elnöke Ulbrich Hugó, előadó: 
dr. Achtzehner József.

5. Felvételi bizottság: Elnök Witz Béla.
6. Gazdasági bizottság: Elnök dr. Papp Antal, előadó: 

dr. Major Dezső, helyettese Kósch Béla.
7. Propaganda bizottság: Elnök dr. Sík Sándor, elő

adó: Vidovszky Kálmán. jamboree iroda.
***************•'**••****•****•****•****•****• tilt •Ilit •tilt •!!*!• Ilii •Ilii •Ilii #1111 #II1|#||||#||||
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SÓ - É S  P A P R IK A T A R T Ó .
Jól tudja azt mindenki, hogy a só és puskapor nedvszívó, 

(hygroskopikus). Tapasztalhattuk, hogy a só nyirkos időben 
megvonul, összeáll, azután összecsomósodva szárad meg, da
rabossá téve a sót.

A régiek ezt tapasztalták a puskapornál is, ahol ez igen 
kellemetlen volt, mert az ilyen puskapor nem robBánt.

Azért törekedtek arra, hogy a puskaport olyan edényben 
tartsák, amelyben a külső levegő nedvességétől megőrizhető. 
Erre legalkalmasabbnak találták a szaruanyagot, ezért a 
szarvasmarhák szarvából készítettek puskaportartót.

Minket nem igen érdekel a puskapor eltartása (ma'„már 
töltényeket használ a vadász is, a katona is), azonban igen 
kellemetlenül érint a só átnedvesedése, mikor kiránduláso
kon sózni akarunk.

Árulnak a boltokban fémből készült só- és paprikatartókat, 
ezek azonban nem felelnek meg, sőt a nedvesség még a fém
tartót is megrozsdásítja, s e rozsda alig lekaparható rétegben 
a zárókészülékre rakodik le, sok bosszúságot okozva.

Hogy az összeálló só miatt többé ne bosszankodjatok, a 
szaruból készült só- és paprikatartó készítésmódját írom le 
úgy, amint én azt erdélyi vadászoktól hallottam és melynek 
alapján magam is készítettem.

Egy ilyen tartónak lényeges kelléke, hogy jól záródó, lapos 
alakú, tehát kevés helyet foglaló, erős, szívós legyen, melyből 
a jól elkülönített sót, paprikát tetszés szerint szórhassuk 
ételünkre.

A mészárostól, vagy tímártól kaphatunk egy tülköt. Ha e 
tülökben véletlenül még benne volna a szarvcsont, akkor azt 
előbb vízben kifőzzük s a csont könnyen kihúzható belőle.*!

A tülök kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy az lehetőleg 
egyenes szarvnak legyen külső burka. Minél egyenesebb 
volt a szarv, annál jobb lesz az.

Már most van nekünk egy többé-kevésbbé egyenes, üres 
kúpunk, melynek falvastagsága a csúcsa felé folyton nő.

A tülköt először olyan tájon, ahol átmérője 7 centiméter, 
aprófogú fűrésszel a kúp magasságára merőleges síkban le
fűrészeljük. Ezzel párhuzamosan 5 cm-re a csúcs felé ismét 
levágjuk.

így kapunk egy üres csonka kúp palástot. Alsó körének 
átmérője 7 cm, felső körének átmérője körülbelül 5'5 cm.

Ez egy felfelé szűkülő gyűrű. Megvizsgáljuk s azt látjuk, 
hogy nerr  ̂ mindenütt egyenletes vastag a szaruréteg. Kívülről 
üvegcseréppel simára csiszoljuk. Belül pedig, ahol néha ki
vastagodott barázdákat is találunk, először félgömbölyű fa, 
majd fémreszelővei lesímítjuk úgy, hogy vastagsága mindenütt 
3—5 mm legyen.

Ez azonban nem ad lapos tárgyat. Evégből készítünk fából 
egy olyan testet, amelynek alakja hasonlít egy összenyomott 
lapos csonkakúphoz. Ennek alapját egy 10' cm nagytengelyű 
és 2 cm kistengelyű, felső alapját pedig 7 cm nagy- és 2 cm 
kistengelyű ellipsis képezi. E csonka kúp magassága 16-17 cm.

Ezt csinosan egyenletesre lereszeljük. Ez lesz az alakítófa- 
Most kifőzzük vízben a szarugyűrűt,, miáltal lágy, hajlékony 
lesz s ezt ráhúzzuk az alakítófára. Mikor jól megszáradt s 
lapos alakban megkeményedett, lehúzzuk a fáról. Készen van 
a lapos üres csonka kúp.

Most pontos méretet veszek alsó és felső nyílásáról és 5 
cm vastag deszkácskából kifaragom a két feneket. Vigyáz
zunk, hogy a fenekek 1—2 mm rel nagyobbak legyenek, mint 
a nyílások. Különösen nagy gonddal kell elkészíteni a felső 
kisebb ellipsis alakú alapdeszkát.

Evégből az alapot a kerek végtől számítva 2'5 cm hosszú 
és 5 mm szélesen kivágom lombfűrésszel. Mikor e kivágások 
megvannak, a nyílásokat fecskefarkúra dolgozom ki, úgy, 
hogy felül 5 mm, alúl 7 mm legyen a nyíl4s.

Most elkészítem a két zárógombot. A zárógomb, valamint 
az összes faalkatrészek olyan fából legyenek, amely nem túl 
puha és nem reped könnyen.

Ilyenek: a juhar, hárs, vadgesztenye, körte stb. fa. A 
gombot késsel faragom ki. Egy ellipszis alkotja a felső részét, 
melynek tengelyei 3'5 cm és T5 cm. Tetején gomb, alul köze
péből egy fecskefark-alakra faragott nyúlvány van, mely a 
felsőlap kivágásába pontosan beleillik, de nem túlkönnyen
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járva, ide-oda tolható benne. Annyira kell hátratolódnia, hogy 
egy 8 — 10 mm nyílást hagyjon, ha pedig előrehúzzuk, akkor 
teljesen elzárja a nyílást.

Már most ösgzfefögezzük igen vékony finomdrót-szögekkel 
az alsó, felső és középső darabot, úgy hogy már olyan alakja 
lesz, mely megadja a sótartó vázát. Most, mikor a zárógom
bokat helyükre illesztettük, a vázra rá kell húzni a szárú- 
gyűrűt.

Evégből újra kifőzzük a szarúgyűrűt, míg ki nem puhul és 
úgy húzzuk rá, ügyelvén arra, hogy a részek megfelelően 
álljanak, ezután finom szögekkel a szárún keresztül megszö
gezzük a faalkatrészeket. Itt lerövidített gombostűket is hasz
nálhatunk, de előbb azok helyét vékony árral ki kell fúrni. 
Megszáradáskor a szarúgyűrű erősen rászorul a favázra.

Ha teljesen kiszáradt, még csinosítjuk, csiszoljuk, a kiálló 
részeket lefaragjuk. Hogy szép szarúfényt kapjon újra, kívül
ről kis olajjal átdörzsöljük.

A megtöltése kissé lassan megy, mert a sót, paprikát szűk 
nyíláson kell beletenni.

Hogy el ne tévesszük, melyik oldalában mi van, a szarára 
kívül tüzes drótheggyel P és S betűket rajzolunk. Mono
grammokat is így készítünk rá, már csak azért is, nehogy 
máséval összecseréljük. Az ilyen tartóban mindig száraz a só 
és paprika. Elég tartós is. A magamét már 30 éve használom, 
pedig igen sok kirándulásomon kísért el.

Ilyenformán készíthetünk lapos szarú-ivópoharat is, amely 
soha el nem törik, csakhogy ennél a keskenyebb végét kell 
egy beleerősített falemezzel elzárni.

A mellékelt rajzok mjndent megmagyaráznak. Még egy 
megjegyzés. Az alakítófáról lehúzott szarúgyűrű alakja adja 
meg majd a pontos méreteket, amelyek a fenti méretektől 
esetleg valamivel különböznek. Vigyázzunk a faalkatrészek 
kiszabásánál, hogy mindig 1 mm-rel bővebbre szabjuk, hogy 
szorulva menjen rá a szarúgyűrű, Csüggedni nem szabad, be
vallom, én kettőt rontottam el, míg egy bevált. Az is igaz, 
hogy nagyon primitív magyarázatot kaptam az egyszerű oláh 
vadásztól. Samu bácsi.

S I-A K C IO .
A Szövetség országos elnöksége lapzártakor közli, 

hogy ezidén is sikerült kedvezményes (félárú) síakcióra 
fedezetet biztosítani. — A síket akár egyes cserkészek, 
akár csapatok igényelhetik, de minden igénylés csak a 
csapat-parancsnoknak láttamozásával történhetik. A ké

réseket a szolgálati út mellőzésével közvetlenül a Magyar 
Cserkészszövetség intézőbizottságához kell címezni folyó 
hó 25-ig. — A síket felszereléssel, tehát kötéssel és bottal 
fogjuk forgalomba hozni. — A sík átvételéről a Magyar 
Cserkész következő száma fog tudósítani.
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SÓ - É S  P A P R IK A T A R T Ó .
Jól tudja azt mindenki, hogy a só és puskapor nedvszívó, 

(hygroskopikus). Tapasztalhattuk, hogy a só nyirkos időben 
megvonul, összeáll, azután összecsomósodva szárad meg, da
rabossá téve a sót.

A régiek ezt tapasztalták a puskapornál is, ahol ez igen 
kellemetlen volt, mert az ilyen puskapor nem robbUnt.

Azért törekedtek arra, hogy a puskaport olyan edényben 
tartsák, amelyben a külső levegő nedvességétől megőrizhető. 
Erre legalkalmasabbnak találták a szaruanyagot, ezért a 
szarvasmarhák szarvából készítettek puskaportartót..

Minket nem igen érdekel a puskapor eltartása (ma már 
töltényeket használ a vadász is, a katona is), azonban igen 
kellemetlenül érint a só átnedvesedése, mikor kiránduláso
kon sózni akarunk.

Árulnak a boltokban fémből készült só- és paprikatartókat, 
ezek azonban nem felelnek meg, sőt a nedvesség még a fém
tartót is megrozsdásítja, s e rozsda alig lekaparható rétegben 
a zárókészülékre rakodik le, sok bosszúságot okozva.

Hogy az összeálló só miatt többé ne bosszankodjatok, a 
szaruból készült só- és paprikatartó készítésmódját írom le 
úgy, amint én azt erdélyi vadászoktól hallottam és melynek 
alapján magam is készítettem.

Egy ilyen tartónak lényeges- kelléke, hogy jól záródó, lapos 
alakú, tehát kevés helyet foglaló, erős, szívós legyen, melyből 
a jól elkülönített sót, paprikát tetszés szerint szórhassuk 
ételünkre.

A mészárostól, vagy tímártól kaphatunk egy tülköt. Ha e 
tülökben véletlenül még benne volna a szarvcsont, akkor azt 
előbb vízben kifőzzük s a csont könnyen kihúzható belőle.^

A tülök kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy az lehetőleg 
egyenes szarvnak legyen külső burka. Minél egyenesebb 
volt a szarv, annál jobb lesz az.

Már most van nekünk egy többé-kevésbbé egyenes, üres 
kúpunk, melynek falvastagsága a csúcsa felé folyton nő.

A tülköt először olyan tájon, ahol átmérője 7 centiméter, 
aprófogú fűrésszel a kúp magasságára merőleges síkban le
fűrészeljük. Ezzel párhuzamosan 5 cm-re a csúcs felé ismét 
levágjuk.

így kapunk egy üres csonka kúp palástot. Alsó körének 
átmérője 7 cm, felső körének átmérője körülbelül 5’5 cm.

Ez egy felfelé szűkülő gyűrű. Megvizsgáljuk s azt látjuk, 
hogy neri} mindenütt egyenletes vastag a szaruréteg. Kívülről 
üvegcseréppel simára csiszoljuk. Belül pedig, ahol néha ki
vastagodott barázdákat is találunk, először félgömbölyű fa, 
majd fémreszelővei lesímítjuk úgy, hogy vastagsága mindenütt 
3—5 mm legyen.

Ez azonban nem ad lapos tárgyat. Évégből készítünk fából 
egy olyan testet, amelynek alakja hasonlít egy összenyomott 
lapos csonkakúphoz. Ennek alapját egy 10 'cm nagytengelyű 
és 2 cm kistengelyű, felső alapját pedig 7 cm nagy- és 2 cm 
kistengelyű ellipsis képezi. E csonka kúp magassága 16 -17 cm.

Ezt csinosan egyenletesre lereszeljük. Ez lesz az alakítófa- 
Most kifőzzük vízben a szarugyűrűt, miáltal lágy, hajlékony 
lesz s ezt ráhúzzuk az alakítófára. "Mikor jól megszáradt s 
lapos alakban megkeményedett, lehúzzuk a fáról. Készen van 
a lapos üres csonka kúp.

Most pontos méretet veszek alsó és felső nyílásáról és 5 
cm vastag deszkácskából kifaragom a két feneket. Vigyáz
zunk, hogy a fenekek 1—2 mm rel nagyobbak legyenek, mint 
a nyílások. Különösen nagy gonddal kell elkészíteni a felső 
kisebb ellipsis alakú alapdeszkát.

Evégből az alapot a kerek végtől számítva 2'5 cm hosszú 
és 5 mm szélesen kivágom lombfűrésszel. Mikor e kivágások 
megvannak, a nyílásokat fecskefarkúra dolgozom ki, úgy, 
hogy felül 5 mm, alúl 7 mm legyen a nyílá£.

Most elkészítem a két zárógombot. A zárógomb, valamint 
az összes faalkatrészek olyan fából legyenek, amely nem túl 
puha és nem reped könnyen.

Ilyenek: a juhar, hárs, vadgesztenye, körte stb. fa. A 
gombot késsel faragom ki. Egy ellipszis alkotja a felső részét, 
melynek tengelyei 3'5 cm és T5 cm. Tetején gomb, alul köze
péből egy fecskefark-alakra faragott nyúlvány van, mely a 
felsőlap kivágásába pontosan beleillik, de nem túlkönnyen
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járva, ide-oda tolható benne. Annyira kell hátratolódnia, hogy 
egy 8 —10 mm nyílást hagyjon, ha pedig előrehúzzuk, akkor 
teljesen elzárja a nyílást.

Már most ösg-Z^atögezzük igen vékony finomdrót-szögekkel 
az alsó, felső és középső darabot, úgy hogy már olyan alakja 
lesz, mely megadja a sótartó vázát. Most, mikor a zárógom
bokat helyükre illesztettük, a vázra rá kell húzni a szárú- 
gyűrűt.

Evégből újra kifőzzük a szarúgyűrűt, míg ki nem puhul és 
úgy húzzuk rá, ügyelvén arra, hogy a részek megfelelően 
álljanak, ezután finom szögekkel a szárún keresztül megszö
gezzük a faalkatrészeket. Itt lerövidített gombostűket is hasz
nálhatunk, de előbb azok helyét vékony árral ki kell fúrni. 
Megszáradáskor a szarúgyűrű erősen rászorul a favázra.

Ha teljesen kiszáradt, még csinosítjuk, csiszoljuk, a kiálló 
részeket lefaragjuk. Hogy szép szarúfényt kapjon újra, kívül
ről kis olajjal átdörzsöljük.

A megtöltése kissé lassan megy, mert a sót, paprikát szűk 
nyíláson kell beletenni.

Hogy el ne tévesszük, melyik oldalában mi van, a szárúra 
kívül tüzes drótheggyel P és S betűket rajzolunk. Mono
grammokat is így készítünk rá, már csak azért is, nehogy 
máséval összecseréljük. Az ilyen tartóban mindig száraz a só 
és paprika. Elég tartós is. A magamét már 30 éve használom, 
pedig igen sok kirándulásomon kísért el.

Ilyenformán készíthetünk lapos szarú-ivópoharat is, amely 
soha el nem törik, csakhogy ennél a keskenyebb végét kell 
egy beleerősített falemezzel elzárni.

A mellékelt rajzok mjndent megmagyaráznak. Még egy 
megjegyzés. Az alakítófáról lehúzott szarúgyűrű alakja adja 
meg majd a pontos méreteket, amelyek a fenti méretektől 
esetleg valamivel különböznek. Vigyázzunk a faalkatrészek 
kiszabásánál, hogy mindig 1 mm-rel bővebbre szabjuk, hogy 
szorulva menjen rá a szarúgyűrű, Csüggedni nem szabad, be
vallom, én kettőt rontottam el, míg egy bevált. Az is igaz, 
hogy nagyon primitív magyarázatot kaptam az egyszerű oláh 
vadásztól. Samu bácsi.

S Í-A K C IÓ .
A Szövetség országos elnöksége lapzártakor közli, 

hogy ezidén is sikerült kedvezményes (félárú) síakcióra 
fedezetet biztosítani. — A síket akár egyes cserkészek, 
akár csapatok igényelhetik, de minden igénylés csak a 
csapat-parancsnoknak láttamozásával történhetik. A ké

réseket a szolgálati út mellőzésével közvetlenül a Magyar 
Cserkészszövetség intézőbizottságához kell címezni folyó 
hó 25-ig. — A síket felszereléssel, tehát kötéssel és bottal 
fogjuk forgalomba hozni. — A sík átvételéről a Magyar 
Cserkész következő száma fog tudósítani.
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PÁLYÁZAT.
Az okt 15-i (20. sz.) számunkban közölt pályázat eredménye.

„Az idei táborom legemlékezetesebb napja" volt a címe en
nek a pályázatnak. Egy nap történetét kellett leírni.

Örömmel állapítjuk meg, hogy meglehetősen sokan pályáz
tak egész csomó ügyes dolgozattal. A dolgozatokból a tábori 
élet szeretete, a cserkészet helyes felfogása csillog ki. Csaknem 
minden dolgozatban ott izzik a hazaszeretet tüze is. Úgy, hogy 
valóban gyönyörűség volt olvasni ezeket a pályázatokat. A 
lelke mindegyiknek szép, nemes cserkészlélek.

Kár, hogy a legtöbben alig veszik észre az eseményeket. In
kább egy-egy hangulatot írnak le. Pedig egészen bizonyos, hogy 
történt is sok minden a táborokban. Az is érdekes, hogy csak
nem minden írás komoly, szentimentális. Alig akad derűs, mó
kás. Pedig a táborok igencsak vígak szoktak lenni.

Stílus szempontjából sincs sok kifogás, csak a frázisokból van 
egy kicsit több a dolgozatokban, mint kellene.

A külső alak legtöbb dolgozatnál kifogástalan. Volt, aki 
gyönyörűen illusztrálta, fényképpel látta el a leírást. Ezeknek 
külön elismerés jár még az esetben is, ha a pályázaton nem 
nyertek.

Az elbírálás nehéz volt, mert sok egyforma színvonalú dolgo
zat van. Mégis lelkiismeretes megvizsgálás után a sorrendet így 
állapítottuk meg:

I. díj: Bagyinka János 184. Békéscsaba; II. díj: Tömő László 
172. Debrecen; III. díj: Szűcs István 298. Jászberény.

Igen jó ■— talán a legjobb — dolgozatot írta Markó Károly 
261. Rákospalota Máv. géplakatos, de öt ki kellett hagyni a ver
senyzők sorából, mert már 24 éves és segédtiszt.

Kitűnő pályázatot küldtek be még a következők: Erődi-Har- 
rach Béla 25. sz. Szent Imre, Budapest (fényképekkel). Fekete 
Lajos 172. sz. Erő, Debrecen. Kaesz József 12. sz. VIII. R. 
cs.-cs. (szép rajzzal). Kassay Ernő 139. sz. Debrecen. Mesz- 
lényi Zoltán 202. sz. Örvénykő, Mikolc (fényképekkel). Miggisch 
Olivér 192. sz. V. K. O. cs.-cs. Vác, (festményekkel). Németh

A Cserkészboltjszékely stílusú kandallója.

András 171. sz. Debrecen, (eredeti szép felvételekkel). Pa- 
lumby Gyula 134. sz. Sárospatak.

Jó pályázatokkal szerepelnek az alábbiak: Csikós Attila, Buda
pest. Cs. A. 555. sz. cs.-cs. Fráter György 550. sz. cs.-cs., Sze
ged, „Jossi“ 550. sz. cs.-cs., Szeged. „író kéz“ 16. sz. E. G. 
Rajz Gyula 192. sz. Vác. Sípos József 48. sz. Rákóczi cs.-cs. 
Strasser János 570. sz., Baja. Szabó Miklós 550. sz., Szeged. 
Szántó Károly 157. sz. Baja. Vincze Károly 568. sz., Békés
csaba. Ullrich Viktor, Győr.

Ezeken kívül beérkezett még 3 kevésbbé sikerült pályázat.

BETÜREJTVÉNYEINK MEGFEJTÉSE.
A Magyar Cserkész okt. 15-i számában a kicsinyek részére 

közölt betűrejtvényeink megfejtése a következő:
1. Teleki Pál, 2. Cserkészszövetség.
Helyes megfejtést a következők küldtek be: Csípő Lajos

35. sz. Győr. Csonka József 550. sz. Szeged. Czáka Béla, JásZ- 
árokszállás. Dvorcsák Róbert 327, sz. Budapest. 171. sz. 
Erdősi Imre cs.-cs. Fecske Örse, Debrecen. Fodor József 857. sz. 
Jászárokszállás. Heilinger Sándor, Gyula. Jókuthy Kálmán 
44. .sz. Gödöllő. Katona János 556. sz. Makó. Kiss László 550. sz. 
Szeged. Korbuly Béla 3. sz. R. M. Budapest. Maier András 
16. sz. cs.-cs. Németh István 550. sz. Szeged, ifj. Papucsek 
József 198. sz. Rákospalota. Pethes István 857. sz. Jászárok
szállás. Skriba Ferenc 53. sz. Kőszeg. Szederkényi Jenő 184. sz. 
Békéscsaba. Végh Lajos V. K. G. cs.-cs. Vác.

Sorsolás útján: 1. díjat nyert: Skriba Ferenc 53. Jurasich 
(Kőszeg). 2. díjat nyert: Jókuthy Kálmán 44. Rákóczi (Gödöllő).

ÚJ BETÜREJTVÉNY.

T A ’ tokaji y  földmíves
z* . aszú ^  cselekszi.

Kisebb cserkészek fejtsék meg. A helyes megfejtést bekül
dők közt két könyvet sorsolunk ki. Beküldési határidő dec. 5.
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Odabent várt már a párolgó leves, persze férfiasa^ el
lenállottunk a kísértésnek s először a sít tisztítottuk meg, 
feszítettük ki.

A tágas ebédlő-teremben hosszú asztalunk volt. bont 
Bozzay tanár úr ült, legalul pedig Erényi Pityu lapult meg.

Hatalmas csomag levél várt már ránk; ma hozták föl 
az utolsó három nap postáját. Körösi Dezső kinek-kinek 
kiosztotta a maga levelét. Nekem is jutott kettő: anyus és 
Lili írt. Odacsúsztattam Gyurkának s fölnéztem.

Az asztal túlsó végén a parancsnok úr most hatalmas 
borítékot tartott a kezében. Hátsó lapját vizsgálgatta, úgy 
hogy tisztán láttam a címzést: Bozzay Kálmán tanár úr
nak. — Hivatalból portómentes. — Sürgős!

Idegesen tépte föl. Hosszúkás fehér irat esett ki belőle, 
hatalmas fekete pecsétje átsötétlett a papiroson.

Bozzay parancsnok úr most olvasta, úgy hogy nem 
láttam: milyen az arca. De aztán lebocsátotta, szinte le
ejtette az ívet. Arca halálsápadt volt s a keze ökölbe szo
rult, Idegesen rándult ajka s olyan nyugtalan volt, hogy 
Körösi Dezső is, aki mellette ült, észrevette, mert odaha
jolt hozzá s megkérdezte:

— Mi az, parancsnok úr? Valami kellemetlen hír?
— Nem . . .  dehogy. Semmi... semmi. Csak együnk to

vább.
De hangjában valahogy megéreztem az aggodalmat.
Amikor végétért az ebéd, az asztali imádság után szét

oszlottunk s nekiálltunk a csajkák elmosogatásának, oda
léptem a parancsnok úrhoz. Ilyen összetörtnek, sápadtnak 
még sohase láttam.

— Parancsnok ú r... — kezdtem bátortalanul.
— Hány hét a világ, Ferkó? — tréfált. — Nem potyog

tál túlsókat ma?
— Parancsnok úr, kérem . . .  ne tessék haragudni, hogy 

ilyen tolakodó vagyok... de láttam, hogy úgy el tetszett 
sápadni... Mi volt abban a levélben? . . .

Barackot nyomott a fejemre, megSimogatta hajam s 
erőltetett vidámsággal siklott át a kérdésemen:

— Nem való a kisfiúnak minden. Semmi fontos. Köszö
nöm, hogy így aggódol értem, de igazán nincs rá okod. 
Most pedig eredj játszani. . .

Úgy bánt velem, mintha kisfiú lennék, pedig már fél
éve dukál a hosszú nadrág és ha nagyon közelről bámu
lok a tükörbe, pelyhet is látok a szájam fölött.

Fogtam magam s tényleg bementem a hálóterembe, ahol 
már nagyban folyt a délutáni szieszta mert az ilyen 
ötórás séta alaposan kifárasztja az embert. Hárman-né- 
gyen olvastak, a többi békésen aludt.

Leültem a kályha mellé s naplót kezdtem írni.
*

Este — mint rendesen — eloltottuk a lámpákat s a 
kályha nyitott parazsa mellé kuporodtunk. Két-három fiú 
a dupla ágyak tetején feküdt, a többiek lent voltak. Dezső 
tanított új énekekre; kifogyhatatlan ösmerője volt a ma
gyar népdaloknak. Aztán a régi műsort szedtük elő s mert 
mind a tizenketten jótorkú gyerekek voltunk: igaz gyö
nyörűséget szerzett az ének.

Két nóta közt, az önkéntelenül támadt szünetben, meg

szólalt a parancsnok úr. Senkise várta s így különös ün
nepnek számított.

Ajándék volt mindig, ha szólt, mert nagy kincset adott. 
De most egyre jobban elkínzott lélekkel hallgattuk a ke
serű szót:

— Fiúk — kezdette csendesen —, nagyon-nagyon szo
morú dolgot kell mondanom. Közös szomorúság szakad 
ránk. És a bánatban mindig csak egy dolog használhat: 
nem a vigasztalás, mert az mindig holt szavakból tevődik 
össze, hanem az az érzés, hogy barátok, rokonok, velünk- 
érzők vannak körülöttünk. Ezt érzem, ha veletek vagyok 
s csak ez segít át most is a bánaton. Fiúk, nekem el kell 
mennem. Itt kell, hogy hagyjam a csapatot, amelynek 
nyolc éve vagyok vezetője. El kell mennem, mert hív a kö
telességem. Az élet most erősebb, mint a mi cserkészvá
gyaink. S nekem úgy fáj a búcsúzás, mint még soha semmi. 
De nem tehetek ellene semmit. Nektek is bele kell törőd
nötök: akármennyire fájni fo g ...

— D ehát. . .  hová tetszik menni, parancsnok úr? — 
csendült a csöndben jegessé dermedve a hangom.

— A dorogi gimnázium igazgatója két héttel ezelőtt 
meghalt. Engem neveztek ki a helyére. Tudjatok jól, hogy 
dorogi születésű vagyok: onnan kerültem föl a katonasá
gom alatt Pestre. Hát hazahívnak az otthoniak. Azt akar
ják, hogy az övéké legyek.. .  Igazuk is van. Nem tagad
hatom meg a szülővárosomat: ugye, értitek fiúk, hogy nem 
az előléptetésért megyek?

Mintha egykorú férfiak lettünk volna, annyira komoly, 
ünnepélyes lett a hangulat.-Mozdulatlanul hevertünk a tűz 
körül s szinte visszafojtottuk a lélekzetünket. S a néma
ságban újra én voltam az, aki megbontotta a c sö n d e t... 
Szinte könnyesen sírtam föl:

— De hiszen . . .  ez . . .  ez nem lehet. . .  ez . . .  lehetetlen.
— Sajnos, lehet és igaz. Bele kell törődnünk s el kell 

viselnünk, akármennyire fáj. Nekem még sokkal-sokkal 
jobban, mint nektek.

Köröskörül most önkéntelenül, minden frázistól s min
den hamis siránkozástól mentesen szólaltak meg a fiúk:

— Dehát mi lesz velünk? — sírta el magát Erényi Pityu.
— Nem lehet rajta változtatni? — tudakolta Körösi 

Dezső.
— Tessék megpróbálni csinálni valamit — kérte Ko

vács Tibi.
De Bozzay parancsnok úr komolyan rázta meg fejét.
— Nincs apelláta. Most látom, hogy mégis csak jó volt 

elmondani rögtön a dolgot s nem halogatni az elhalaszt- 
hatatlan pillanatig. Legalább hozzászokunk az elválás 
gondolatához s nem fog annyira fájni.

Most azután igazán nyomasztó és komor lett a csend. 
Talán percekig ültünk a sötétben némán, talán még hosz- 
szabb ideig? — nem tudom. Arra rezzentem ismét föl, 
hogy a parancsnok úr megszólalt:

— No de hiszen addig még három teljes hét van, gyere
kek . . .  Nem kell lehorgasztani az orrunkat és búsulni. . .  
Dallal el lehet űzni a legkeserűbb gondokat is: nótázzunk 
egyet!

A nóta kedvetlenül, hang nélkül ment s az első víg után 
önkéntelenül szomorúan fordult.



22. szám MAGYAR CSERKÉSZ 411

Alighogy abbahagytuk, a parancsnok úr mesélni kez
dett. Vidám, fordulatos históriát mondott el s néha, meg
feledkezve a bánatról, kicsordult a nevetés belőlünk.

De ez a kacaj megtörtén csendült.

*

Rég elmúlt a havas varázs s már a harmadik hét vége 
felé jártunk. Minden nap új fájdalomtövist szúrt a szívünk 
mélyére, — mind a hatvanan, de még a húsz pöttömnyi 
farkaskölyök is, bánat-felhőként érezte a csapást.

Bozzay parancsnok úr lassanként mindent elrendezett. 
Lefejtette magáról a kötelezettségeket és a munkaterhét 
apránkint áthelyezte tisztjeinek és segédtisztjeinek vállára. 
Mi cserkészek, alig vettük észre ezt a változást, de a pa
rancsnok úr mindent tervszerűen és pontosan elintézett. 
Eddig is jobbára a felügyeletet tartotta meg magának s 
még valamit, aminek nagy-nagy népszerűségét köszön
hette: a fiúkkal való egyénenkénti foglalkozást. Külön csa
patnévsorában hónapokra osztotta be előre: melyik esté
jét melyik fiúval fogja eltölteni. Ezért nem járt heteken át 
szórakozni, színházba vagy egyéb helyre. Ha ment is, a 
fiúkkal együtt járt s ott beszélgette ki magát. Mindegyi
künknek, a legzárkózottabbnak is, igaz jó ba
rátja lett ezekben a beszélgetésekkel eltöltött 
órákban. Értett hozzá, hogyan nyissa fel a lel
keket — nagyképűség nélkül s mégis gyön
géden.

Most Körösi Dezső vette át a csapat veze
tését — így beszélték meg az igazgató úrral 
: parancsnok urék. — Mindnyájan igazán örül
tünk neki, Körösi Dezső talpig cserkész volt, 
ráérő és hozzáértő fiú, akit nagyon szerettünk 
örökös jókedvéért, komoly tudásáért.

Lassan bomlottak a kötelékek s amint fosz
lottak, egyre közeledett a válás napja is. Feb
ruár elsején kellett állásába lépnie s így már 
január utolsóelőtti vasárnapján hívta össze a 
búcsúzó csapatgyűlést.

Aztán eljött a lucskos, szomorú-szürke 
szombat délután, amikor útra kellett kelnie...
Előző este nálunk járt s melegen elbúcsúzott 
apától, anyustól, megsimogatta Lili haját s 
velünk férfiasán kezet fogo tt. . .  Virággal töm
tük tele kocsiját, amelyben az állomásra haj
tott s odakint valamennyien vártuk a vágány 
mellett, cserkészruhában, Dezső vezetése alatt.

Bozzay parancsnok úr megállott előttünk. Nem mondott 
beszédet, hanem végigment a sor előtt s mindegyik fiúval 
kezet fogott. Amikor ez megvolt, Körösi Dezső lépett ki 
s pár szóval őszinte köszönetét mondott azért a nagy mun
káért, amelyet értünk kifejtett. Sok boldogságot kívánt.

Amikor Dezső befejezte, úgy éreztem: valami izzóra 
tüzesíti a nyelvem, megráz és odakényszerít a sor elé. Szó 
sem volt arról, hogy valaki még szóljon — s engem az 
ösmeretlen erő mégis odaküldött a komoly szempár elébe, 
hogy szaggatottan, zuhatagszerűen kitörjön belőlem a 
mondanivaló:

— Parancsnok úr, nekünk örökre parancsnok urunk ma
rad . . .  Mert nemcsak azt adta nekünk, amit száz meg 
száz parancsnok ad a csapatának. Sokkal többet. Bará
tunk volt, vézetőnk és mesterünk — s mi még csak meg 
sem köszönhetjük a jóságát, szeretetét, hiszen minden szó 
nevetségessé és kicsinyessé törpül. Az érzések bent fakad
nak mélyen, nem szabad őket elmondással beszennyezni. 
Nekünk a legmélyebb, legszentebb emlékünk lesz a pa
rancsnok úr minden szava. S ha valaha elfelejtenénk, nem 
érdemelnénk meg,a napsugarat és az é le te t. . .  Mi mindig 
cserkészei m aradunk  ha a világ másik végére sodorja is 
az é le t . . .  (Folyt, köv.)

A kályha nyitott parazsa mellé kuporodtunk.

C SER K ÉSZFIÚ K  ÍRÁSAI.

A h id eg h eg y i k irá n d u lá s .
— Pályázat. —

. . .  Esett az éjszaka úgy, hogy azt hit
tük le kell mondanunk a mai kirándulás
ról. Kedvetlenül folytak a vizsgázások; 
táborunk utolsóelőtti napja volt ez. A nap 
az eső után egyre melegebben szórta su
garait s mi nem tudtunk tovább is tétle
nül otthon maradni, fogtuk magunk fa
ragta botjainkat, melyeket egy kirándu
lásról sem hagytunk otthon; kenyeret, 
szalönnát, csabai kolbászt csomagoltunk 
hátizsákba s azzal nekivágtunk a völgy
nek fölfelé. Búcsút intettünk, midőn az

ismerős helyek alatt mentünk e l . . .  Isten 
veled Gedővár. . .  Isten veled Szarvaskő, 
lehet, hogy talán utoljára látunk . . .  S 
mintha csak éreztük volna, hogy búcsúzni 
megyünk, ma nem volt oly víg a csapat, 
mint máskor; Jenőke, ki ugyan alig lát
szott ki a földből, nem szaladgált lepkék 
után; elől haladt s diktálta a tempót. Há
tul Dugó a nagy hátizsákkaL fújtatott, 
mint egy gőzmozdony . . .

A völgy egyre szűkült, egyre gyönyö
rűbb lett, de egyre meredekebb is. Leke
rültek az ingek, még a harisnyát is le
gyűrtük egészen s szívtuk magunkba tele 
tüdővel azt az üdítő hegyi levegőt, mely
ről eddig az Alföldön álmodni sem mer

tünk. Majd a völgy kétfelé ágazott. Olyan 
helyen jártunk most, hol eddig még senki 
tőlünk, csak a parancsnokunk, Laci bácsi, 
valamikor régen. Azt ajánlotta, hogy talán 
fenn a hegygerincen kellene haladnunk... 
Neki vágtunk tehát toronyirányt a hegy
oldalnak, fújtatott most már mindenki, 
sőt Dugó és Gömbike meg-megállt köz
ben, hogy szabadabban fújhassa ki ma
gát. Keserves egy út volt, annyi bizonyos; 
meg is jegyzi valamelyik . . .  na én ugyan 
nem szeretnék kőszáli kecskének szü
letni . . .

Dehát csak fenn voltunk, s azt hittük, 
most már aszfalton sétálunk . . .  Letele
pedtünk egy kidöntött fatörzsre s Göm-

Temes i :  CSERKÉSZKÖNYV nélkül nem tehetsz újoncpróbát.
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bike és egynéhányunk nagy örömére neki 
láttunk a hátizsák tartalmának. Soha 
olyan jól nem esett még az ebéd, mint 
most. Majd a hüs forrásból megmerítet
tük kulacsainkat. . .

Most már felvette az ingét mindenki; 
amint emelkedtünk egyre erösbődött a 
szél, a fák ágai recsegtek fejünk felett, 
egyre több kidöntött fatörzset kellett ki
kerülnünk. S elgondolkoztam, hogy mi
csoda hatalmas szél kellett ahhoz, hogy 
ezeket a százados fákat, melyeknek tör
zsét csak ketten értük át, gyökerestől ki
csavarja. Micsoda erő lehetett a z ! .. .  A 
szél mindig erösbődött, s amint felértünk, 
előkerült a kabát, s még a gallérját is 
felhajtottuk. . .  A Hideghegy rászolgál 
nevére.

. . .  Gyönyörű kilátás tárult elénk. A Hi
deghegy közel ezer méter magas, s sajnos 
csonka országunk egyik legmagasabb 
csúcsa. Első pillanatban alig tudtunk be
telni a látvány szépségével. Köröskörül 
hegyek; közvetlen alattunk az Ipoly ka
nyargóit s ökölbe szorult kezünk, mikor 
kiejtettük: ez a „határ". S bizony majd 
könnybelábadt a szemem, midőn pillan
tásom átsiklott a „határon" tú lra. . .  
Szemünk egyre jobban hozzászokik a tá
volsághoz. — Szerencsénk, hogy esett az 
éjszaka, most olyan tiszta időnk van, hogy 
ilyet nem is érdemiünk — jegyzi meg Laci 
bácsi. Amott a Duna kanyarog szélesen; 
szembe velünk láttuk Visegrád várát, ar
rébb a napfényben ragyogtak Vác tor

nyai s egészen lent Pestet véltük látni. 
Északra a „Magyar" Érchegység zárta el 
a kilátást s messze Szitnya csúcsa szür
kéit. Keletre Szondi várának tornyát lát
tuk. Nyugatra . . .  óh sokat láttunk ott is, 
de hiszen az mind nem a miénk! .. . Pe
dig azok a hegyek is ép olyanok voltak, 
mint az'innenső magyar csúcsok. Magyar 
hegyek voltak azok — én mondom — ma
gyar hegyek . . .

Gyönyörű volt mindaz, mit láttunk; alig 
tudtunk betelni a táj szépségével; mint kis 
gyermekek rohantunk ide-oda, s örömmel 
kiáltottunk fel, ha valami új látnivalót fe
deztünk fel. Béla állandóan hangoztatta: 
micsoda kilátás! egy szempillantás alatt 
több mint száz kilométer fölött siklik át 
szemünk. . .  Majd leültünk Laci bácsi 
köré, hallgattuk magyarázatát, majd mély 
hallgatással adtunk érzelmeinknek kifeje
zést s érzem velem együtt ott sokan meg
fogadták: nem nyugszunk addig, míg 
mindez nem lesz a m iénk!... Ezt a pár 
percet nem fogom elfelejteni sohasem . . .

Majd lassan lefelé indultunk; de nem 
azon az úton folytattuk utunkat, amelyen 
jöttünk . . .  valami magasztos elbűvölés 
vett körül, valahogy nem akartuk oda
hagyni a szépséges természetet. .. Bú
csúzzunk el a többi hegytől is — fakadt 
ki végre belőlünk. Átvonultunk a Csóvá
nyosra (térképen rendesen az van feltün
tetve), elbúcsúztunk azoktól a helyektől, 
melyek egykoron a kurucoknak szolgál
tak búvóhelyül, s tán magának a Fejede

lemnek nyomdokán haladunk . . .  A Csó
ványost óriási virágmező övezi. Olyan virá
gok, mint amilyet sehol másutt nem lát
tunk; s mi ebben a kék-lilás virágmező
ben vonultunk végig; csak a kalapunk lát
szott k i.. . Lehet-e ennél felségesebbet 
képzelni? . . .

S hogy lelkesedésünk teljes legyen, át
mentünk a harmadik csúcsra? Magosfára 
is; s mindezt csakúgy félnapi kirucca
násra. Megállapodtunk s végignéztünk 
azon a fekete hegyoldaln, mely csak pár
napja égett le s melynek oltásában ne
künk is részünk van. Siettetni kellett lép
teinket, mert a nap egyre lejjebb és lej
jebb haladt, de megálltunk még egyszer; 
újabb szépség gyökeret vert lábunkba. 
Az Ipoly hosszú sávban, mintha csak 
arannyá vált volna, úgy tündökölt a rá
sütő nap sugaraitól; majd eltűnt, majd 
megint tündökölt. Maga a nap a hegy
ről egy sávban látszott, két kék felhő 
mögé bújt, s épen úgy lövelte onnét 
arany és vörös sugarait köröskörül, akár
csak képeken látjuk .. . Ezt a naplementét 
sem fogom soha elfelejteni. . .

— Fiúk, ilyen napunk még nem volt 
ebben a táborban — törtem ki végre a 
sok gyönyörűségtől — s tudjátok-e, hogy 
nem fejezhettük be méltóbban táborunkat, 
mint ezzel a mai kirándulással? . . .  Nem 
szóltam többet, de az, amit akkor éreztünk 
mindannyian, többet ért minden beszéd
nél . . .

Bagyinka János, Békéscsaba.

Uj film készült a dániai jamboreeról.
A közelgő angliai jamboree adta azt a 
gondolatot az Országos Gazdasági hiva
talnak, hogy a dániai jamboree filmjéről 
új kópiát "készítessen. Valószínű ugyanis, 
hogy a világösszejövetelre készülő Csefe 
késztársadalmat érdekli, hogy milyen is 
volt a legutóbbi jamboree. A kitűnő új 
film, mely a legmodernebb technikai eszkö
zök felhasználásával készült, kölcsönöz
hető a G. H.-nál.

Ezermester cserkész
előadás: november 24.
A Magyar Cserkész naptára, amely az 

1929. évre szól már, a napokban megjele
nik. Ismét szenzációja lesz a magyar 
cserkészirodalomnak. Rendkívül sok köz
érdekű tudniváló halmozódik fel benne. 
Természetesen bőven jut még irodalomra, 
derűre és praktikumra is hely. A Magyar 
Cserkész naptára valóban nélkülözhetetlen 
könyv egy cserkész számára. Ennek bir
tokában sokkal nagyobb biztonságban 
van, mert a naptár olyan, mint egy min- 
denttudó regélő pajtás: sohasem fordulhat 
hiába hozzá a cserkész. A naptárat ezidén 
is a mi kitűnő Zsoldos Bencénk szerkesz
tette páratlan rátermettséggel, gonddal és 
körültekintéssel. Az élőszót Kálmán bácsi 
írta, akinek kezeírásával fog megjelenni 
néhány szívéből fakadó sor. A Cserkész

naptárt ingyen kapja meg mindenki, aki
dec. 15-ig legalább egy félévre előfizet, 
vagy előfizetését június hó 15-ig meg
újítja. Siessetek hát fiúk! Mert attól kell 
félni, hogy megint kifogy a naptár, mint 
a múlt évben. A Cserkésznaptár bolti ára 
egyébként 1 P 20 fillér.

Uj csatakiáltás. A szigetvári 168-as 
Zrinyi-csapat küldte be ezt a „kínai csata
kiáltást". Szívesen ajánljuk a csapatok 
figyelmébe.

Háromszor kiáltandó élesen: kintsincs- 
senki — bentsincssenki — lentsincssenki
(utána ezzel a skatidálással — • ■------ )
Löcsemiénklesz!

Sítábor. Valószínűleg ez esztendőben is 
rendez a szövetség sítábort, elsősorban 
tisztek (másodsorban segédtisztek és 
öregcserkészek) számára. A tábor előre
láthatólag 1928. dec. 25. és 1929. jan. 4. 
közt lesz. Az ellátás körülbelül 10 P-be 
fog kerülni. Érdeklődök forduljanak a ve
zetőtiszti testülethez.

A közgyűlést követő közebéden többen 
vettek részt, mint amennyien előre jelent
keztek, sőt sokan voltak, akikhez nem ju
tott el az aláírási ív s így nem volt mód
jukban az ebéd árát (1 P.) sem befizet- 
niök. A Gazdasági Hivatal kéri azokat, 

,akik nem írták alá az íveket s úgy ebé
deltek, hogy utólag küldjék be az ebéd 
díját a G. H.-nak.

Kardvívó tanfolyam. Nemzeti értékeink 
felismerésének nagy feladata a mostani 
cserkész-generációra vár. Ne feledkezzünk 
meg hát arról az eszközről, amellyel 
őseink drága Magyar Hazánkat megsze
rezték, ezer év viszontagságain át védel
mezték: a magyar kardról. Hazánkban a 
legtöbben az olasz vívást tanulják, pedig 
nekünk is megvan a mi saját régi magyar, 
gyönyörű vívó módszerünk. Erre tanítja 
a 223. P. L. Sz. cserkészeket nemes Hatos 
István vívótanár úr. Más csapatból is szí

vesen látunk jelentkezőket. A tandíj cser
készeknek havi 3 pengő. Jelentkezés: 
Sütő-u. 1. a polgári iskola tornatermében, 
minden pénteken este 6—8-ig.

A Zeppelin ingyen utasa. Az utolsó szá
munkban megemlékeztünk már a Gráf 
Zeppelin amerikai útjáról. Azóta a léghajó 
már sikeresen vissza is tért Európába. A 
világlapok csodálatosan mégsem a nagy
szerű - teljesítményről cikkeznek, hanem 
egy ingyen utasról, egy fiatal amerikai 
goiflabdaszedő gyerekről, aki a léghajó el
indulása előtt valahogyan belopódzott a 
rakomány közé s csak akkor vették észre, 
midőn már a nyílt tenger felett jártak. 
Így kénytelenek voltak magukkal vinni a 
boldog fiút Európába. A közönség a le
szálláskor hatalmas ünneplésben részesí
tette, azóta pedig állandóan újságírók os
tromolják s fényes jövedelmű állásokat kí
nálnak neki. Ha amit csinált, nem is volt 
egészen cserkészszetü, annyi bizonyos, 
hogy élelmességet, azt tanulhatunk ettől 
az amerikai fiútól!

Ezermester cserkész-
előadás : november 24-
Az Etna ismét működik. Az Etna, Szi

cília szigetének ez a rettegett tűzhányója 
az elmúlt hetekben ismét működni kezdett. 
Kezdetben az hitték, hogy csak a meg
szokott, időnkint bekövetkező háborgás 
lesz ez is, azonban a helyzet most sokkal 
komolyabb lett. A több nagy és rengeteg 
apróbb kráterből kiömlő izzó láva na
rancs-, citrom- és' gesztenyeerdöket pusz
tított el, falvakat perzselt le, vasutakat, 
hidakat rombolt szét. Eddig több, mint 
15.000 ember lett hajléktalanná. Hogy a 
kitörés mikor fog véget érni, a tudósok 
nem tudják megjósolni. A katonaság most 
árkolással próbálja a lávafolyamot a fe
nyegetett helységek elöl elvezetni. Itt em
lítjük még meg, hogy az Etna eddigi leg-

Örsvezető vagy? Major:  ŐRSVEZETŐK KÖNYVE nélkül?
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nagyobb kitörése 1669-ben volt, amikor 
200.000 embert pusztított el és több mil
liót tett hajléktalanná.

Rádió a vak katonák számára. A német 
Telefunken rádiógyár .igazgatójának, Arco 
grófnak nemeslelkű adományáról kaptunk 
most hírt. Arco gróf, ki már többször járt 
hazánkban és nagyon megszerette a ma
gyarokat, 50 darab legmodernebb szerke
zetű, háromlámpás rádiókészüléket aján
dékozott a magyar rádiótársaságnak, hogy 
azokat a világháborúban megvakult kato
nák között ossza ki. A magyar rádiótár
saság természetesen hálás köszönettel fo
gadta az adományt és most hirdette ki a 
pályázatot, hogy a vak katonák szomorú 
életét ezzel is könnyebbé tegye.

Madáróduk a Cserkészparkban. Az I. 
kerület tisztigyülésének érdekes témája 
volt. A gyűlés tervbe veszi egy-egy ma- 
dáródu készítését. Most van a legalkal
masabb ideje, hogy ezt a munkát elvé
gezzük. Sztrilich Pál, a Cserkészpark pa
rancsnoka a jelenlévőknek többféle min
tát mutatott. Kint a Parkba pedig szer
szám és faanyag áll rendelkezésre a mes
terséges fészekóduk elkészítésére.

Tavasszal közölni fogjuk, hogy melyik 
csapat fészkébe milyen madár fészkelt 
bele. A fészkeket pontos térkép alapján 
lehet felkutatni és megfigyelni.

Az első munkákat f. hó 2-án kezdték 
meg a 2. sz. B. K. G.-ból, Dubovitz Dénes, 
Egressy György, Kovács Dénes, Kara- 
fiáth Jenő, Szimonisz László, Majna Ernő 
és Weiss Miklós, Kleiner Endre és dr. 
Wagner János vezetésével. Az első mun
kák madáretetők és óduk előkészítése volt.

Várjuk a következő munkásokat.
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Dr. Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú. 

Ismét gazdagabb lett a magyar ifjúsági 
irodalom egy drágasággal, egy nagy ér
tékű, szinte kiapadhatatlan erőforrással. 
A magyar ifjúnak újra van egy jó ba
rátja, akire mindig számíthat, aki mindig 
eligazítja, minden nagy lelkiharcában 
megnyugtatja.

Tóth Tihamér könyve ez a drága kincs, 
ez a nagyon-nagyon jó barát. A magyar 
cserkészek egyik legkedvesebb, legna
gyobb hatású írója, újabb sugarakat bo
csátott ki melegen dobogó szívéből, hogy 
ezek a sugarak megint csak az ifjúságnak 
útját világítsák meg, ragyogják be, te
gyék derűssé, tündöklővé.

Uj könyvének címe: „Krisztus és az
ifjú”. Végigvezeti az ifjút a Megváltó 
egész életén. De nem úgy, hogy leírja az 
Ö életének örökké szép, örökké új törté
netét. Többet tesz ennél. A magyar fiút 
állítja bele ebbe az életbe. Jézus életének 
minden mozzanatába, tanításának minden 
szavába belehelyez téged, te drága, fél
tőén szeretett, magyar fiú! Mert, ahogyan 
olvasod ezt a könyvet, magadat látod 
benne, a magad gyarlóságával, hibáival, 
álmaival, ábrándjaival, nekilendülésével és 
elcsüggedésével, idealizmusával és ciniz
musával, magasbaszárnyaló terveiddel és 
szürke ífjindennapos teendőiddel, egyszó
val úgy, ahogyan te valóban élsz, amilyen 
te valóban vagy. De melletted ott van 
mindig az Ur Jézus, a maga utolérhetetlen 
fenségével. És ahogy látod az Ő isteni tö
kéletességét, amely olyan végtelenül nagy 
a te törpeséged mellett, mégsem csüg
gedsz el, mégis el akarod érni, mert Tóth 
Tihamér olyan közel hozza hozzád az

Édesapád Sík:  VEZETŐI

Az 1. sz. B. K. I. E. csapat tábora helyén egy 
Bibliát helyezett el : ebben a szekrénybe.
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Urat, hogy te minden gyarlóságod mellett 
is mered választani eszményképül.

Épen ez a Tóth Tihamér legújabb 
könyvének rendkívüli értéke, hogy az 
ifjúnak nem prédikál, az ifjú elé nem állít 
messze lebegő ideálokat, hanem a meg
lévő, a valóságos, az élő magyar fiút ül
teti oda közvetlenül az Ur Jézus lábához. 
Nem riasztja el a gyarló embert a töké
letes Krisztustól, pedig nem alkuszik a 
fiúval s az ideál eszményéből egy ma- 
kulátát sem enged.
■.................................... .. ............. .............
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És te nagy szomjúsággal olvasod ezt a 
könyvet. Épen azért, mert rólad írták. 
Próbáld csak meg. Vedd csak a kezedbe! 
Meglásd, ismerős lesz már az első sorai
ban is és mégis új lesz az utolsó betűig. 
Sokszor fogsz fellelkesedni, sokszor fogsz 
nagyot akarni. . .  És meglásd, fel fogsz 
üdülni, jobb leszel, tisztább leszel, embe- 
rebb ember leszel, ha szeretettel, gonddal, 
elmélyedve elolvasod.

Olvasd hát el! Cserkésztestvér! Egé
szen biztosan olvasd el!

Megrendelheted a Cserkészboltban 
5 P 50 fill.-ért.

„Tengerre magyar!” a címe annak a 
csinos kiállítású értékes füzetnek, amelyet 
az országos vezetőtiszti testület a Magyar 
Cserkészszövetség. vizitelepéről adott ki. 
Cserkészetünk egyik legnagyobb értéke 
ez a telep, amely nemcsak rengeteg cser
készmunkára, szórakozásra, csapatoknak 
táborozásra nyújt alkalmat,, hanem 
egyik leghatalmasabb eszköze a cserké
szet fejlesztésének. A vizitelepet ismertető 
füzet csak dióhéjban adja mndazt, amit ez 
a mi egyik büszkeségünk jelent, de így is 

'rendkívül érdekes. Leírja a vizicserkészet 
történetét, szól a telep feladatairól, beren
dezéséről, annak szervezeti és szolgálati 
szabályzatáról és még sok érdekességről, 
amely feltárja a telepen folyó mozgalmas, 
lüktető életet. A „Tengerre magyart” min
den cserkésznek ismernie kell! Minden 
csapat megkapja egy példányban, de aki 
8 filléres bélyeg melléklésével kéri, an
nak elküldi a vezetőtiszt testület díjmen
tesen.

Fogg Phileas rekordja megdőlt! Verne 
Gyula, vagy az ő hazája nyelvén, Jules 
Verne (zsül vern) még valamikor a „Vo- 
yages lmaginaires”-sorozatban írta meg, 
hogy egy bolond ánglius fogadásból fel- 
pakkolta málháját és Passepartout nevű 
szolgáját és 80 nap alatt körülutazta a 
földet, 2000 font költséggel. Micsoda nagy 
eset is volt az akkoriban, pedig igaz se 
volt. Épen száz évvel a kalandos uta
zások nagy költőjének születése után 
(1828-ban szül. február 8-án Nantes-ban, 
de Párisban élt) előáll egy 15 éves dán 
cserkészfiú és nem imagináriusan, de 
valósággal körülutazza a földet — 44 nap 
alatt! Sőt érdekfeszítö naplót ír róla és 
ezt néhány hónap múlva már magyar for
dításban olvashatjuk.

A dolog így történt: minthogy az egész 
világ ifjúsága ma is lankadatlan erővel 
falja Jfiles Verne regényeit, egy dán napi
lapnak az az életrevaló gondolata támadt, 
hogy egy fiút körülutaztat a világon. Hadd 
keljen versenyre Fogg Phileassal és pi
pálja le! Elment tehát a cserkészszövet
ségbe és kért egy jó, ügyes cserkészt — 
dehogy is! Nyílt pályázatot hirdetett és a 
sok száz pályázó közül végül egyenlő 
esélyű két pályázó maradt: két cserkész! 
A szerencsésebb — Palié Huldnak hívják 
— sorshúzás útján lett választottá és 1928 
március 1-én reggel indulva, 44 nap, 13 
óra és 53 perc alatt tette meg a 32.000 ki
lométernyi utat. Egyedül ment, a rendes 
hajó- és vonatjáratokat használva fel. 
Semmi baja nem lett tőle, csak nagyot 
nőtt és 8 kilót hízott.

Palié útja igazi cserkész út és min
denütt érzi a cserkészvilágtestvériséget. 
Cserkészcsapatok és zenekarok fogadják, 
Japánban a főcserkész vendége, sikeres 
útja után a svéd, a francia, az angol cser
készek hívják meg vendégségbe és maga 
Baden-Powell fejezi ki neki megelégedé
sét. Amikor pedig végigtekint a sok aján-

legjobban a cserkészetet.
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dékon, eredményen, a legértékesebb előtte 
az, ami a legjobban megremegteti, amikor 
kapja: B. P. saját aláírású fényképe.

Az útvonala ez volt: London—Glasgow 
—St. John (Canada)—Vancouver—Yoko
hama—Söul—Mukden—Charbin — Irkuck 
Krasznojarszk — Számara — Moszkva — 
Varsó—Berlin—Kopenhága. Nagyon ked
vesen írja le élményeit. Nem rontották el 
nagy írók könyve fiatalos zamatát.

„A cserkészet mindenütt a világon erő
sen virágzik — írja nagyszerű barátunk —. 
A cserkész sohase hazátlan, akárhová ke
rül, szeretettel fogadják. Hogy utazásom 
oly csodálatos eseménnyé vált, ezt első
sorban Sir R. Baden-Powellnek köszönhe
tem”. És ebben igaza is van. Ezért érez
zük mi magunkhoz közel levőnek Palié 
testvér bravúrját. A párisi Gare du Nor- 
don édaireurök fogadják, azok kísérik ki 
vállalkozása befejező útjához, Jules Verné
nek Amiensben lévő síremlékéhez a Ma- 
deleine temetőbe. Ide helyezi hálája ko
szorúját és ezzel visszatér a hétköznapi 
munkájához.

A könyvet sok szép kép dfSzíti, Singer 
és Wolfner adta ki, kapható a Cserkész
boltban 4 pengőért. A fordítás ifj. Gaál 
Mózes gördülő, gondos, művészi munkája.

Temesi Győző. I.

I. KERÜLET.
A 79. Festetich cs. csapatban a múlt 

hónapban alakult meg a második raj. A 
csapat fennállása óta ez az első nagyobb- 
arányú terjeszkedés. A létszám 55 cser
kész, 6 őrsben. A második raj parancs
noka dr. Klempa Károly. A második raj 
most tartotta első nagyobbszabásu raj
kirándulását, amely akadályversennyel 
volt összekötve. A legjobb eredményt a 
második Holló Örs érte el. Ugyancsak 
megalakult a raj kerékpáros őrse. A 
cserkészmunkára igen nagy hátránnyal 
van, hogy a csapatnak még mindig nincs 
otthona.

A 15. sz. Bethlen Gábor cserkész- 
csapat f. hó 4-én fényesen sikerült csa
patünnepélyt rendezett a Vasúti és Hajó
zási Club nagytermében. A csapatünne
pély díszét és sikerét csak emelte a ha
talmas védnöki gárda, kiknek soraiban 
ott látjuk Budapest református vezető
embereinek legtöbbjét. Az ünnepély fő
védnökei, főtisztelendő dr. Ravasz László 
dunamelléki ref. püspök úr és Rakovszky 
Iván őexellenciája; a védnökök sorában 
ott van Hegedűs Lóránt dr. őexellenciája, 
Némethy Kálmán v. b. 1.1., Térffy Béla 
őexellenciája, Puky Endre, a képviselő
ház alelnöke, Gregersen Endre dr., nor
vég kir. konzul, gróf Teleki Tibor, gróf 
Teleky József, Vámossy professzor, Far
kas Elek Beszkárt vezérigazgató, Kosa 
Zsigmond, Neményi Imre, Petri Pál állam
titkárok, Soltész Elemér prot. tábori 
püspök s az egyházi élet és társadalom 
sok előkelősége. Az ünnepély műsora 
hármas gondolat köré csoportosult. Rá 
akart mutatni a csapat a cserkészmunka 
átütő erejére Koszterszitz J. dr. cserkész- 
prológjával, beszámolni az évi munkáról

vetített képekkel s végül a Koszterszitz
J. dr. Palkó barátai című darabjával rá
mutatni azokra az aranyszálakra, amelyek 
a gyermekek lelkét megfogják, keresztül- 
kasul fonják és a cserkészgondolat rab
jává, harcos katonájává teszik. A műsort 
szavalat, énekszám, majd zeneszám tette 
változatossá.

Az ünnepély úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag fényesen sikerült. A kis mű
vészek a lelkes közönségtől rengeteg 
tapsot arattak, fővédnökeik külön is meg
dicsérték a szereplőket.

Az ünnejtely szünetjében hatalmas 
büffé állott a közönség rendelkezésére. 
Külön meg kell említeni azt a szíves 
előzékenységet, amellyel Honig főintéző 
úr a csapat rendelkezésére bocsátotta 
a termet, nemcsak az előadásra, hanem 
a próbákra is.

A 13. sz. Ezermester cserkészcsapat 
november hó 24-én, szombaton este pon
tosan 7 órai kezdettel az államgépgyári 
lakótelep nagy színtermében (X. kerület 
Golgota-út 3.) cserkészelőadást rendez. 
A műsor keretében a „Lurkóforradalom“ 
című egyfelvonásos vígjáték, a nyári 
egyik tábortűznél oly sikert aratott „Cir- 
kusz“ paródia megfelelő átdolgozásában 
egy hangulatos, élőképpel tarkított tábor
tűzi jelenet kerül bemutatásra. A csapat 
énekkara régi magyar dalokat ad elő, 
míg a válogatott diapozitív sorozat és 
a mozgóképek a csapat 1923—28. évi 
nagytáboraiból elevenítenek fel epizó
dokat. Az Ezermesterek előadásai a múlt
ban mindenkor szép sikert arattak. Re
mélhető, hogy a műsor ezúttal is új, ere
deti számai megnyerik a cserkészcsapa
tok tetszését már azért is, mert előadá
saik rendezéséhez bizonyára ismét új 
gondolatokat és ötleteket nyernek. Az 
előadás iránt már is nagy érdeklődés 
mutatkozik. Jegyek a cserkészcsapat 
otthonában kaphatók.

Parancsnokváltozás. A 2. BKG csa
pat parancsnokságát Sík Sándortól Bát
hory József dr. vette át. A 327. Szent 
Ignác csapat parancsnokságát Vendel 
Jánostól Hemm János, a 208 sz. Szent 
László csapatot Varga Imrétől Mérey 

•György, a 15. Bethlen csapatot Samu 
Jánostól Kolozsváry Béla, a 306. Szent 
Adalbert csapatot Meszlényi Mihálytól 
Tamás Ernő vette át. Valnicsek Béla 
apátplébános elhalálozása miatt a 306. 
sz. csapat szervezőtestületének elnök
ségét Szelényi István h. plébános vette át.

Új tisztek. Az Országos Intéző Bizott
ság kerületünk csapataihoz a következő 
cserkésztiszteket igazolta: dr. Szabó 
Gyula 100/Ö, Halácsy Endre 3. Regnum, 
Faragó Vilmos 1-48. Bercsényi, Junger 
Károly 148. Bercsényi, Zana István 4/V, 
Fekete Vilmos 311. Vörösmarty, Rajner 
Ferenc 174. Ganz. Ideiglenes vezetői iga
zolást kapott: Borbély Kamii 314. Czu- 
czor csapat. Radnai Ferenc cserkész
tiszt átigazolása az OIB. a 304. csapattól 
a 100/Ö csapathoz. Segédtiszti igazolást 
nyertek: Bács Géza 1. sz. BKIE, Takáts 
Sándor 1. sz. BKIE. Badics Kálmán 128. 
Thököly, Bán Alfonz 320. Nimród, Junger 
Gyula 148. Bercsényi, Damjanovich Ödön 
132. Csilléry. Kovács Ferenc segédtisztet 
a 68. csapatból átigazolta az I. B. a 148. 
Bercsényi csapathoz.

A 128 sz. Thököly cserkészcsapat 
december 2-án táborozási beszámoló ün
nepélyt tart a Thököly-úti kereskedelmi 
iskola dísztermében délután 6 órai kez
dettel.

Létszám. Az 1928. év folyamán leg

utoljára április hóban állítottuk össze a 
létszámkimutatást. Az akkori állapot sze
rint az I. kerületnek 274 kiscserkésze, 
4383 cserkésze, 548 öregcserkésze, 191 
segédtisztje és 274 tisztje volt. Október 
1-re ez a létszám a következőképen 
módosult: 394 kiscserkész, 4292 cserkész, 
691 öregcserkész, 21 ideiglenes vezető, 
68 segédtiszt és 131 tiszt. ;•

November havi munkarend. Tiszti
próba : november hó 14-én a Kerület 
helyiségében. Intéző Bizottsági ülés : nov. 
hó 22-én a Kerület helyiségében. Tiszti
gyűlés : november hó 29-én. A helyét 
a 15-iki Híradóban fegjuk közölni.

Céllövészeti tanfolyam. Az országos 
vezetőtiszti testület az idei ősz folyamán 
cserkésztisztek és segédtisztek részére 
céllövészeti tanfolyamot rendez, melynek 
résztvevői különösen a céllövészetnek a 
csapatoknál való oktatására nyernek ki
képzést. A jelentkezéseket minél előbb, 
de legkésőbb november 15-ig kérjük 
szolgálati jegyen (csapatbélyegző és 
parancsnok aláírása) a kerületi titkári 
hivatalnál leadni.

III. KERÜLET.
Leventemunka beszüntetés. Az 52.

Attila és az 55. Batthyány cserkészcsa
pat a levenlemunkát beszüntette.

Vármegyei ellenőrző-változás. A
zalavármegyei ellenőrző, Krizsala Ferenc, 
elfoglaltsága miatt tisztségéről lemon
dott, ideiglenesen, a K. I. B. dr. Bődy Zol
tánt, a 71. Zrínyi csapat parancsnokát 
bízta meg az ellenőrzői teendő ellátá
sával.

Matauschek Béla kerületi vezetőtiszt 
hosszú betegségéből szerencsésen fel
gyógyult. Működését újból megkezdte.

Ifjúmunkáscsapat Körmenden. A
körmendi Kath. Legényegylet ifjúmun
kás csapatot szervezett, amelynek magja 
tulajdonképen eddig az 55. Batthyány- 
csapatból vált ki. Parancsnoka Farkas 
József cstiszt.

IV. KERÜLET.
A 452. sz. Szent Bernát-cserkészcsa- 

patot f. hó 1-én, Mindenszentek napján 
meglátogatta Mátrai Rudolf székesfehér
vári tanker. kir. főigazgató, a IV. kerület 
elnöke. Látogatására az adott alkalmat, 
hogy a Főcserkész Ur Öméltósága a 
csapat derék rajvezetőjének, Nagy Jó
zsefnek az életmentő kitüntetést adomá
nyozta. A csapat fúvószenekara a cser
készindulóval fogadta az elnök urat akit 
a parancsnok üdvözölt néhány szóval, 
majd felolvasta a kitüntetés adományo
zásáról szóló levelet. Elnök urunk mély 
gondolatokban gazdag, lelkes beszéd 
kíséretében tűzte fel a kitüntetett mel
lére a zöld-sárga szalagos cserkészlilio
mot. Beszédében mint igazi cserkész
erényeket emelte ki azt a bátor lelküle- 
tet és határozott tettrekészséget, amely- 
lyel Nagy József egy elszabadult kocsi 
megbokrosodott lovait megfékezte s így 
többeket megmentett az elgázolástól. A 
kedves és megható ünnepséget a Magyar 
Hiszekeggyel fejeztük be.

A kér. intézőbizottság okt. 26-án 
tartott ülésében Simon Sándor h. polgár- 
mester, az i. b. nevében meleg szavakkal 
köszöntötte Mátrai Rudolf kér. elnököt, 
mint a székesfehérvári tankerület új fő
igazgatóját. Az elnök meghatottan mon
dott köszönetét az üdvözlésért és bizto
sította az i. b.-t, hogy a cserkészet ügyét 
továbbra is a régi szeretettel fogja tá-
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S IR  R Ó B E R T  B A D E N  P O W E L
írta ezt az elismerő levelet a

> w dán cserkészszövetség elnöké-
T H Z  BOY 3 C O U T S  A SSO CIA TIO M , nek abból az alkalomból, hogy

2S. BUCKiNOHAM PALACt ftOAO. P A L L E  H Ű L D , E G Y  1 5  É V E S
D Á N  C S E R K É S Z F IÚ

i b f i u  A p r i i .  i i d í d .
is  a Politiken című nagy dán napi-

ű e a r  i i r , lap megbízásából 1928 március
I  f g i f f  o £ hó 1-től április hó 14-ig, tehát
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Utinaplója, mely dánul, angolul,
1 l ú t . í f . ú f '  1 'o f .i  Li-j. vajcy u a a u  í.o  u t a t t l d g  i i l j franciául, németül már megjelent,

h u n n á ? ,  h t n  „ U r a r i t  x r « B ,
most jelenik meg m a g y a r u l .
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A FOLD K O R U L ...
k :  * • í r t a :  PALLE HŰLD. F o r d í t o t t a :  IFJ. GAAL MÓZES.

80 eredeti fényképfelvétellel. ÁRA 4  PENGŐ.
*— ---------------------------------- ------------------------------------------— -------------- --------------------------- — > Singer és Wolfner irodalmi intézet részvénytársaság kiadása.

E zt a  k ö n y v e l  m i n d e n  c s e r k é s z n e k  e l  k e l l  o l v a s n i a !
Kapható minden könyvesboltban.

tekbe. De azért csak össze ne kapjatok! 
— Cs. A., Rp Nagyon szépen leírtad. 
Stílushiba sincs benne. Helyesírás és 
külalak is egyes. Csak éppen az a bizo
nyos valami hiányzik belőle, ami az írást 
költői alkotássá teszi. Tudod, ez olyan 
mint a c.sináltvirág. Mutatós is, színes is, 
talán még illatos is — de a szirmai 
rongyból valók, a színpompája anilin 
festék, az illata is mesterséges. Hiába 
mutat akár rózsacsokrot — nem veheti 
fel a versenyt néhány szál ibolyával, 
vagy akár néhány szál rozmarinnal. Nem 
közölhető. — W. P. 24. „Akarat". Ezek 
már nem olyan jók, de azért elteszem. 
Talán rájuk kerül a sor. Közben azért 
csak írj, ha jó ötleted támad ! K. Gy., 
Miskolc. Rendben van a dolog. Dehogy 
haragszom! Különösen, hogy látom, 
mennyire magadbaszálltál. Szeretnélek 
megölelni, hogy érezd: nincs az én szí
vemben mégcsak neheztelés sem ellened. 
Sőt, örülök, hogy olyan jó cserkész vagy, 
aki belátja a hibáját és szabadulni igyek
szik tőle. Nagyon okosan tennéd, ha egy 
nagyobb fiúval — talán valamelyik őrs
vezetővel — áttanulmányoznál egy jó 
magyar nyelvtant. Várom a szépen meg
írt, hibátlan leveledet. — K. I. Székes- 
fehérvár. Nagyszerű gyerek lehetsz te 
Pistám! Hát te azt hiszed, hogy az a 
tragédiád, hogy a szerkesztő bá’ ízlését 
nem tudod eltalálni ? Hidd el, nagyobb 
baj van. Még pedig az, hogy nem jók 
a verseid. De azért kétségbe ne e ss ! 
Mert a mostaniakból már csillan ki va
lami. Az első versben érzek egy-egy 
gondolatot, a másodikban pedig az írási 
technikád kezd biztatni. Azt kérded, hogy 
miben van hiba? Mindenütt van egy kis

baj: a témában is, a rímekben, a tech
nikában is, stílusban is. De egyik sem 
olyan nagy, hogy azoktól ne lehetne jó 
a versed. Hanem hát az egész úgy min
denestül nincs mindig kellő színvonalon. 
.Mindemellett csak kitartás! — Kámfor. 
A feírásod témája érdekes, de a kidol
gozás nagyon aprólékos. Csak a legfon
tosabb, legjellegzetesebb mozzanatokat 
kell kiemelni a novellaszerű leírásban. 
A te írásod csupán krónika. — R F. 
Szeretnék egyszer beszélni verseidről. 

Jgy  nem lehet megmondani, röviden és 
mégis kimerítően a kritikát. — S J 570. 
A rigmus-pályázatról elkéstél. A leírá
sodat besoroztam a pályázatok közé. 
Rajzaid gyengék ahhoz, hogy közölhetők 
legyenek. A készséged azonban dícsé- 
retreméltó. — P. J., Szeged. Cikked 
megfelelő képek nélkül alig használható. 
Talán a városi múzeumtól kész klisét is 
kaphatnánk. Azokkal lehetne közölni. — 
S. D. 40. „Szekszárdi". Nagyon kedves 
vagy. Remélem, lesz módomban felhasz
nálni lelkes munkádat. Sajnos, az első 
kísérlet nem sikerült. Túlságosan helyi 
vonatkozású a téma s nagyon rapszó- 
dikus a leírása. Egyszerűbben, világosab
ban és érdekesebben kell írni. Szeretettel 
várom a jobbat. Té
mát én nem adok, 
mert akinek adni 
kell a témát, an
nak nincs írnivalója 
s ez súlyos baj. —
K. Gy. 921. Kár, 
hogy most is nem 
írtál hoszszabban.
Hiszen maradt még 
egy egész oldal üre

sen. Ha nekem írsz, jobban használd 
ki a papirost! A pályázattervezetet 
köszönöm. Lehet, hogy részben fel
használom. — Sz. K. 157., Baja. Hát 
bizony a nővérednek igencsak igaza van. 
Jól fogod meg a témát, de egyáltalában 
nem meríted ki. Alig írsz mást, mint be
vezetést. A lényeget, a vihart elintézed 
egy-két szóval. Pedig de csodaszép és 
sok mondanivaló van egy balatoni vi
harról ! — „Baross" cserkésztisztek, 
Szeged. Hálásan köszönöm a szíves 
megemlékezést. Jó munkát! — W. M. T. 
Azt hiszem, a legbeszédesebb válasz a 
közlés volt. Persze, arra máskor is el 
kell készülve lenned, hogy egy-két hétig 
pihen az írásod a szerkesztőségi fiókban. 
Ez már alig mehet másként. Várom a 
többi hasonlót. Úgy látom, van érzéked 
a humor iránt. Köszöntlek!

Felelős szerkesztő : V1DOVSZKY KÁLMÁN. 
Felelős kiadó : Dr. ZSEMBERY GYULA. 

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
B u d a p e s t ,  V., H a jn a l - u t c a  6. sz .  (C s e r k é s z h á z . )

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

C serkész MENTŐTÁSKA ? y u jt lh o yz
tökéletesen felszerelve, ízléses, praktikus kivitelben, beosztásos 
badogdobozban, vízhatlan vászonhuzattal, vállszíjjal beszerezhető

„TURUL” KÖTSZERGYÁRBAN
Budapest, II., Erőd-utca 1—3. szám.

Telefon: 526 — 42. Ára la felszereléssel 12.50 P T elefon: 526—42.
Ug felszereléssel 11.50 P

Hiányos m entőszekrények kiegészítését vállaljuk. — Postai meg
rendeléseket leggyorsabban elintézünk.

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



Magyar cserkész
csakis a híres magyar gyártmányú

K A K A S - P A S Z T Á T
használja,

mert vízhatlanná teszi cipőjét, cipőbőrét 
konzerválja, puhítja, repedéstől megóvja!

Gyártja Magyarország legrégibb gyára:

B E N E S  T E S T V É R E K
VEGYÉSZETI GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

Győr — Budapest.

Első magyar 
hangszergyár!

ST O W A SSE R
cserkészek szállítója 

BUDAPEST
II. KÉR., LÁNCHÍD-UTCA 5. SZ.
Hangszerek elismert legjobb gyártmá
nyok. — Húrok legjobb minősétben.
J a v í t á s o k ,  to v á b b á  b á r m e ly  h a n g s z e r n e k  

s za t t sze r t i  e lk é s z í t é s e  !

Rágógummi Wrigley-féle  
és üdítő cukorkapaszt llák
citrom, narancs és mentből ízekben, hengeralakúra 
hiuienikusan csomagolva. Ünnepélyek, kirándulások és 
táborozásra legalkalmasabb. Csapatoknak nagybani 

árban utánvéttel vauy bizományba.
Kapható a „ C s e r k é s z b o l t b a n "  is.

M a g y a r o r s z á g i  f ő l e r a k a t :

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

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a C s e r k é s z b o l t b a n  van
V., Hafnal-ulca O. s*., Cserkészház.

Kézügyességek, kézimunkák, térítők, dí
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek 
stb. feltűnően olcsó  áron kaphatók.

RÉM ON Az egész világon ismerik és elismerik a

R e m in g to n  P o r ta b le
í rógép fölényét .

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 biilentyűzetű írógép.

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

hitelre is.

Remington Írógép Rt.
Budapest, VI., Andrássy-út 12.
a Magyar Cserkészszövetség szállítója.

í r ó g é p e i n k  k i v á l ó s á g á r ó l  v é l e m é n y t  a d h a t  a  
M a g y a r  C s e r k é s z s z ö v e t s é g  G a z d a s á g i  H iv a ta la .
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kulisszák mögöíi...
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Budapest, V. Rerfilel, Hajnal-utca 6. sz.
s x a i i í l ! ! !

Mindenfajta cserkészkönyv és
cserkészfelszerelés ugyanott!

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