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2. A cserkészköszönés az öröm kitejezése. Ha olyan
enrberrel találkozunk, aki a mi baráti körünkbe tarto-
zik, akkor örönr járja át a szivinket s ezt az örömet ős-
iclők óta köszöntés fejezi ki. Nekürrk örülnünk kell, ha
cserkésszel, ha a mi nagy baráti körünk egy tagjával
találkozunk.

3. A cserkészköszönés az egy célra törekvőknek újból
és újból való összefogása. Mi nemcsak örülünk a liliom
lát!ára, mert tudjuk, hogy velünk egy lelkületű, egy cél
íelé törtető testvérrel állunk szemben, hanem üdvözlé*
sünkkel figyelneztetjük is egyrnást öpként vállalt köte-
lességeinkre. Minden cserkészköszönés új szövetkezés.

4. A cserkészköszönés erőforrás, mert mennél több-
ször halljuk a mi jelszavunkat, annái inkább érezzük,
1rogy sokan vagyunk s ez a tuoat bizodalmunkat, erőn-
ket, s törekvéseink megvalósulásában vetett hitünket
rröveli.

5. A cserkészköszönés a fegyelem megnyilatkozása,
Annak bizonysága, hogy mi egy hatalmas, egységes tes-
iület vagyunk, egymáshoz tartozunk, egymástól füg-
günk, egymásnak rendelkezésére állunk. A katonai ie-
gyelemnek is egyik legáltalánosabb megnyilatkozási
iormája a tisztelgés. Ahol nincs tisztelgés, ott nincs fe-
gyelem. Jellemző, hogy a szomorú emlékű forradalmak
egyik legelső ,,vívnránya" a katanai tisztelgés eltörlése
volt. A köszönés után jaj de sok mindent elhagytak azok
a,,katonák!"

Ezért nem közörnbös az, hogy köszönünk-e, vagy
sem. Aki elhagyja a köszöntést, az rendszerint egyebet
is elhagy a cserkészeszményből. Az elmaradt köszönés
után lassanként elmarad minden: a testvéri, bajtársi ér-
zés, a nagy célok felé való bátor törtetés, a cserkésztör-
vényekhez valrő ragaszkodás, a külső és belső fegyelem,
végre az egész cserkészlélek. Nem marad egyéb, mint
egy a kabáthajtókán felejtett feketedő liliom, amely már
nem a tiszta, harmonikus iiúléleknek ragyogását alle-
gorizálla, hanem szüntelenül csúfol, mega|áz egy esz-
rnét, egy nagyszerű gondolatot, amely valamikor pedig
az útről letért ifjú előtt is szent vclt.

Egészen bizonyos, hogy ezt nem akarjátok, Senr ti,
akik e sorokat olvassátok, sem a ti cserkésztestvéreitek.
Egészen bizonyos, hogy ti mind azt akarjátok: ragyog-
jon egyre iényesebben a cserkészliliom. Ragyogtassátok
hát azt a cserkészköszöntésben is! Valahányszor lilio-
mos fiúval, liliomos férfiúval lalálkoztok, újongjon lel
lisztán, csengőn, derűsen ajkatokon a testvériségnek, a
szeretetnek, az örömnek, a bajtársi együttérzésnek, az
erőforrásnak, a fegyelemnek hitvallása: jd munkrit"

kalmdn bdcsi.

yan szép, olyan sokatmondó köszönési forma
ez a niénk, hogy rnind szé|esebb rétegekben
használják már a nem cserkészek is - épen
csak a cserkészek nem használják. Legalább

_s crről panaszkodik az a sok levél, anlelyet újabban
:§int sűrűn kapok.
Régi téma ez. A mi hasábjainkon is gyakran szóvá-

,;:tük úgy, hogy bizony nem nagy dicsőség újra erről
.::-,i vezetőcikket. De hát itt mindig olyan dologról kell
,::i, aminek megírására szükség van, arra kell bíztatní,
:i:iről sokan megfeledkeznek, azt a hibát kell szóvá-
:.ini, amelyik kezct elharapódzni, vagy ameiy már e]ter-
.dt. Igy aztán megesik, hogy egy-egy témát újra meg
.ijra előveszünk, ntert egy-egy hiba újra, rneg újra fel-
b u rjánzik.

Ezek kőzé a gyakran megismétlődő, vagy talán egé-
szen soha el sem múló hibák közé taríozlk az, hogy a

cserkészek nem köszöntik egymást.
Magarn is gyakran tapasztalom, hogy cserkészjelvé-

n;,es tiú rohan el melletteni, vagy á1l közvetlen közelem*
ben - néha ugyanabban a viilamoskocsiban - s úgy
néz némán a liliomra, mintha most látná ezt a jel'-

vényt először. Az is megesett már, hogy hárorn-négy
cserkész együtt jött szenrbe veiem s egyiknek sem jutott
eszébe, hogy jó munkát kíVánjon.

Sokáig azt hiítem, hogy ez csak pesti jeienség. Ugy
nagyaráztam, hogy itt, ahol senki sem isnreri a másikat,
annyira leszoktak az emberek az utcán való üdvözlet-
l,áltásról, hogy a cserkészek is áldozatai lettek ennek az
egvmással mit sem törődésnek. Rájöttem azonban - fő-
ként a sok panaszos levél győzötí meg erről -, hogy
ez a mindenképen cserkészietlen, súiyos hiba, szinte ál-
talános. Kiváltképen ott terjed el nagyon, ahol sok a

cserkész.
Hát ez ellen tenni kell valamit! Mégpedig tinéktek,

iiúk! Itt nem elég a parancsnok úr biztatása, tinektek
rnagatoknak kell belátnotok, hogy minden nem köszönő
cserkész sebet ejt a inozgalmon. Tinéktek magatoknak
(kiváltképen az őrsvezeíőknek) kell szüntelenül résen
1ennetek, hogy kiküszöbölődjék ez a csúf hiba, amely
a cserkészlélekkel össze nem iliő lustaságnak, vagy kö-
zömbösségnek a bizonysága.

Meg kell érteni és meg kell értetni minden cserkész-
szel a következőket:

1. A cserkészköszönés a testvériség megnyilatkozása.
Ha testvérek találkoznak, csak természetes, hogy szív-
ből köszöntik egyrnást, Minket testvérekké lorrasztott
a liliom. Akinek a mellén tündököl, azt nekünk szívből
kel1 köszöntenünk.
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- Aztán, tudjátok, a bokorból hirtelen hangot hallot-
tunk. Ez a gyilkos volt ! Azt mondta : jaj, megfogtak !

Es_azzal"usgyi ! futott mint a nyul.

- Hát a parancsnok úr mért nerir lOtt rá ? - kér-
dezte az egyik körgallér bosszúsan.

- Okos vagy, - mondta Andris fölénnyel, - abban
a, nagy sötétségben kár a nhatszemélyest' fárasztani.
Ugyis hiába.

Távolban a parancsnok úr hangja hallatszott.
Káli ! Káli ! hozd ki a mentőládát !

Az egyik körgallér erre eltünt a sátrak között, A
többiek izgatottan bújtak össze. A nehéz testet két ci-
pelője a parancsnoki sátorban vitte.

Pár pillanat mulva égett a tábor legjobb lámpája, egy,
hatalmas reflektorú vasutaslámpa. Az erős fényben még
borzalmasabbnak iúnt föl az ájult ember. A vért ugyan
félíg lemosta az eső, de csapzott haja, szakálla, elgyötört
külseje szánalmas és egyben nagyon kellemetlen hatást
tett. Arca sápadi volt, mint a halotté, szemei beestek,
nagyokat nyögött, többször föl akart ülni, de sikerielenül,

- Most-sokat mozog, - mondta Jóska. - Úgy lát-
szik az eső miatt.

E percben toppant be Káli csuromvizesen, kezében a
fehér mentőládával.

- Csak az a furcsa, - mondta a parancsnok úr,
miközben a testet vizsgálta, - hogy seholsem találom a

lövést. Zúzódás van rajt elég, arca, keze tele van vágá-
sokkal, apró szúrásokkal, fejebúbján egy éktelen ütés
nyoma, de lövést seholsem látok.

Majd ujra a puskát kezdte nézegetni. Kivette a két
üres töltényt. Sörét volt, gyári töltés, amint Jóska azon-
nal megállapitotta.

Káli meg észre akarta téríteni az ájultat. Etert sza-
goltatott vele, tüsszentésre ingerelte, vizesronggyal csap-
dosta mellét. Hiába! Az csak fotgolódott, nyögött, de
nem tért magához. Egyszer-másszor ismét mondogatta !

- Jaj! ...megöl ...megöl!...
Gyorsan levetkőztették. Zsebeiben alig volt valami.

Egy dohányzacskó, egy törött cseréppipa rövid szárral
(bizonyára az esés következtében tört el), egy régimódi
pénzeserszény, amolyan ,,bukszau, melyben néhány fillé-
ren kir,ül egy régi katonai igazolvány volt, mely s, Béla
névre szólott. Senkisem tagadhatta le elfogódottságát.
A lámpa reszkető fényében ott íeküdt előttük egy ember,
valószinüleg gyilkosság áldozala, a zápor pedig döröm-
bölve dobolt a sátor ponyváján. A parancsnok úr az órá-
ját nét-te.

- Még csak negyed kettő. Mennyi minden történt
egy negyedóra alatt. Szóval S. Béla, dehát ki lehet az
az S. Béla ! Milyen förtelmes borszaga van !

Az ember megint megmozdult. Rendetleniil, aprókat
lélekzett. Jóska azt hitte, hörög.

- Jaj!.., jaj ! ... megöl .. . ! - sóha|totta.
A parancsnok úr megszagolta a tölténveket, }tég egé-

szen friss volt. Ezt csak most lőhették ki nemrég. .\ lövés
tehát innen jött. Majd az ájult jobbkezét szagolta meg.
A véres, horzsolásos kézen jól lehetett érezni a puska-
por szagát.

-- Világos I ez a puska nem azé, akií menekülni hal-
lottunk, Dehát akkor hogyan ! Ez lőtt volna amarra ? Hisz
akkor ez kisérelte meg a gyilkosságot !

- Ugy van - mondta Jóska -. A dolog most már
világos. Ez az ember részeg állapotban rálőtt arra a má-
sikra, az pedig, mikor látta, hogy mindkét töltényét ki-
lőtte, odarohant hozzá, kicsavarta a puskát kezei közül,
jól elagyabugyálta és otthagyta.

- Én nem hiszem, hogy így lenne - vélte Káli, a tábor
Hőmérnöke és az al<tuális strófák gyártója. - Én azt hi-
szem, hogy itt egyszerű rablógyilkosság történt. Nézzék
tneg ezt az embert| Lehetséges, hogy egy ilyen élemedett,
rendesen öltözött embernél csak annyi pénz legyen, ameny-
nyit találtunk nála? Részeg volt, leütötték, ő védeke-
zett, hiába, elájult, kirabolták. Közönséges rablógyil-
kosság!

A parancsnok úr a fejét csóválta.

- Jó, jó! A lövéseket, a gúnyos röhejt mind, mind meg
tudon ezzel magyarázni, az ütődések, zúzódások szintén
érthetők, bár a galagonyabokrok is mondhatnának erről
egyetmást. De egyet még mindig nem tudok megmagya-
rázni, pedig ez, azt hiszem, döntő fontosságú lenne.

- Mit? - kérdezte Jóska.

- Emlékszel, mit kiáltott az a menekülő ember?

- Emlékszem. Azt kiáltotta, jaj Istenem, vagy valami
effélét.

- Nos látod! Az az ember félt, megijedt. Hiszen jó,
Káli szerint rablógyilkos volt, félhetett, de kérdem, meg-
nyilatkozhatik-e a rablógyilkos félelme ily szavakban: Jaj
Istenem! Egy irtózatos káromkodást esetleg várhatna az
ember, de ilyen félénk, szinte gyermekes beszédet!?

Tanácstalanul néztek egymásra. Az eset elég titokzatos-
nak látszott Káli közben sok jódozás és mosás után be-
kötötte a sebesült fejét és az élettelen testet egy pokróc-
cal betakarta.

- Parancsnok úr, tisztelettel jelentem, az elsősegélyt
megadtam, próbáltam a beteget éleszteni, nem sikerült. Ez
azonban nem oly nagy baj jelen esetben, mert alapos a
gyanu, hogy. . . hogy. . . heveny alkoholmérgezésről van
szó, bár a koponyán levő nagy ütés is hozzájárulhat,
hogy...

- Jól van, fiam, köszönöm - mondta a parancsnok
úr mosolyogva. Majd ismét az órájára nézett.
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E percben fölvágódott a sátorbejárat ponyvája és két
esőtől csatakos csendőrkalap jelent meg alatta. Utánuk
különös alak topogott be. Első pillanatban kétlábon járó
fókának gondolta vo|na az ember. Csak nehezen jöttek rá,
hogy ez a fóka nem má§, mint Ervin, a kerékpáros, kinek
puritán egyszerűségű öltözete egy úszónadrágból állott.
Jóska annyira megijedt, hogy mindjárt egy körgalléri do-
bott rá és erősen dörzsölgette gémberedett tagjait.

- A parancsnok urat keressük - mondta az idősebbik
csendőr és kezdett esőköpenyéből kikászolódni. - A kis
biciklista útközben ért bennünket. Sietve jöttünk. lgaz,
hogy valami gyilkosság történi?

A komor helyzetben olyan jól esett a derék csend& pa-
lócos beszéde. A parancsnok úr röviden ismertette a hely-
zetei. Alig pillantott a csendőr az ájult emberre, mikor
mosolyogva kiáltott föl:

- Hiszen ez a Béla bácsi! a részeges Béla bácsi!

- Csakugyan - mondta a másik is -, már előbb né-
zegettem, de a sok kötés miatt nem tudtam azonnal fölis-
merni.

- Dehát, ki az a Béla bácsi - kérdezte Káli, az örök
kíváncsi.

- Béla bácsi - felelte a csendőr - régebbén jómódú
vendéglős volt. Lenn lakott Gyöngyösön, Jött a háború és
ő sokáig hadifogoly volt Szibériában. Mikor hazajött, rá-
kapott az ivásra, elitta a kocsmát, a szép, nagy házat,
Itt vett most a Vártető közelében egy kis vityillót. Azóta
is mindig iszik szegény, ffieg orvvadászattal is foglalko-
zik. Minap is majdnem lelőtték. . .

.., A zápor, mint valami Yégzet, tovább dobolt a sátor
tetején. A fiúk némán néztek maguk elé. . .

- Egyedürl találták? - kérdezte a fiatalabbik csendőr.

- Nem volt,vele senki?

- Nem - szólt a parancsnok úr -, valaki elfutott mel-
lőle, mint már emlitettem, de vele senki sem volt.

- Nem értem a dolgot - szólt az idősebbik csendőr,
kinek mellén sok érem csillogott -. Pedig azt hittem.. .

- Tovább nem folytathatta, mert a sátor bejáratánál Tici
lelkendező feje tűnt föl. Két kezével erősen íogott egy kö-
rülbelül tizenötéves fiút, akinek arcvonásait nem lehetett
látni, mert fejét mélyen lehajtotta.

- Parancsnok úr... parancsnok úr... tisztelettel..,
jelentem . . . ezt a foglyot most fogtuk. Itt ólálkodott a tá-
bor körü1. Mikor rászóltam, futásnak eredt, de a szersátor
köteleiben megbotlott s így én meg Banyi megfogtuk. ..

A fogoly e percben fölenrelte fejét és körülnézett a sá-
torban. Arca szomorú volt, szemei vörösek, ruhája csu-
romviz, egész tócsa keletkezett körülötte. Mikor a földön
fekvő embert meglátta, fölsikoltott:

- Jaj, mi baja van? - kérdezte. - Meg szabad, néz-
nem?

- Miért akarod meg nézni? Mért félsz, hogy baja lett
neki? - kérdezte Jóska érdeklődve.

- Mert az aptím - felelte a fiú és testét megrázta a
zokogás . . .

A csendőrök megerősítettéU 
" ''O 

szavait.Jól ismerték őt.
Állandó kísérője volt apjának. Ha részeg volt, ő mindig
a nyomában járí. Yigyázott rá.

- Hát így van ez rendjén - mondta az idősebbik
csendőr -, zz apja mégis apja neki, ha részeges is. Hát
hogyan is történt, fiam?

A gyermek szepegett. A földön fekvő alakoi nézte, majd
a körülállókra pislogott. Sírt, alig lehetett megérteni, mit
mond.

- Apa...ivott... ivott... most is sokat.., aztán
... fogta a puskáját,.. kiment... mondta, hogy vadászik
...őzet...én... én... tudtam.., hogy most őzet...
nem lehet vadászni... utána mentem... lődözött... a le-
vegőbe.,. ő.,. ő... részeg szegény mindig.,. oly sze-
rencsétlen vagyok.. . lődözött és kacagott. . . a durranás-
nak... ő így szokott... kacagott és én... el akartam a
fegyvert venni, .. elesett a tüskék között... de jöttek a
cserkészek. . , én.. . én ... én... úgy szégyeltem maga-
mat. .. azoknak jó apjuk van... azok cserkészek lehet-
nek. . . én nem lehetek. ,. és elfutottam... ne haragud-
janak rám és. . . apát se csukják be. .. szegényt. . . én
is úgy szeretnék cserkész lenni . . , ne záriák be őt . . . min-
dig vele leszek és nem lesz baj.

A végét már nagyon komolyan mondta. Nem tudott
szólni senki, csak a zápor csattogott a sáiortetőn, A fiúk
szemében könny csillogolt, az idősebb csendőr is megsodo-
rintotta őszülő baiuszát.

Végül megszólalt a parncsnok úr:

- Fiam, ne sírj, de légy büszke, mert én mondom ne-
ked, aki sokszáz cserkészt avaltam már életemben, hogy
te is cserkész vagy. Cserkész vagy és különb vagy, mint so-
kan, akiknek Isten mindent megadott bőven, csak a szívet
mérte szűkösen. Neked sok minden hiányzik a boldogsá-
godhoz, de szived, azvan. Te cserkész vagy,bár sohasem
volt még rajtad a mi egyenruhánk. Ám a mi egyenruhánk
közönséges lom marad sziv nélkül, a te szíved pedig
egyenruha nélkül is cserkésszé avat tégedet. Adjon a jó
Isten erőt továbbra is, hogy el ne felejtsd az |rás szavát,
amely nrásnak oly könnyű: ,,Tiszteld atyádat és anyá-
dat . . .!"
(V ége,) Td'bori Kobzos.

Az attsztr áli at al< kizár ő|ag
gyökerekből, magvakból él-
nek. Fegyverük a keményfa,
lándzsa, kőfejsze, fabuzogány
és a hajítófa (bumeráng). Az
ijat és nyilat nem ismerik. -Ilyen fegyverekke1 a konti-
nens északi ter-rgerpartjain
gyakori krokodilusokkal csak
lesből vehetik fel a harcot. A
szárazföldön a krokodilus
sokkal kevésbbé veszedelmes,
mint a vizben, ahol ügyesen
és gyorsan mozog. Szárazon
esak arra kell ügyelni, hogy

I{R,oI{O.o rlr-varrÁ szar AUszTR,Ár,rÁgnN.
vadászatból és összegyüjtött valamiképen a farkával hozzá ne férhessen az emberhez.

.- .:,: ,,,i 
*,"?:1i,,"?'nTl:: ff,,1"",15.í
mes hüllők elejtése céljából
hosszú kötélre csalétekkel el-
látott fahorgot erősítenek,
aztán gallyakból készült fe-
dezék mögé bujva a horgot
a vizbe vetik. Ha aztán a
krokodilus fennakad tajta,
akkor partra vonszolják, fá-
hoz kötik és agyondobál-
ják.

Azutám kezdődik az ünnepi
lakoma.Északa,tsztrtiliai benrrszülöttek korodilusvadászaton.
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APRÓDVILÁG
A I\{AGYAR MÚLTBAN.

tottak nagyuraink. É,s hogy számításaikat nem hazudtolta meg
az élet, számos példával igazolhatom.

Verselésre bizony náluk nem jutott idő. .N,lert ha rövid időre
lepihent is a harcizai, a háborúk okozta anyagi károkat ügyes
gazdálkodással kellett eltüntetni. Ezért különíéle csoportokba
voltak beosztva s a csoportok együttvéve alkottak egy teljes
egységet, melyet societas, collegium, consorcium név-vel illettek.
A királyi kancelláriában vagy a tárnokmester munkakörében
kaptak beosztást, A kormányzási, törvénykezési dolgokban, az
adózási és közszolgáltatási kötelezeftségekben ott tettek szert
j ártasságra.

Az ilyenformán teljesen kiváló apród fegyverhordó, fegyve-
res apróddá lett és a király testőrei közé került, ahol azután
már a saját kardjával irhatta meg a saját történelmét, szefen-
cséjét. Vitézi tetteiért jutalmat, anyagi veszteségeiért kártala-
nítást, néha nagy vagyont, nernességet is kaphatott, Vámszedési,
vásártartási jogot nyertek.

Ha mát véget ért a neveltetésük, kiléptek a bajtársi testüle-
tekből. Vagy hazatértek s birtokaikon gazdálkodtak, vagy pe-
dig a közpályán helyezkedtek el, Esküdtek, aiispánok, szolga-
bíiák lettek. De aki továbbra is az udvarban kívánt maradni, az
fegyvernök, zászló-, pajzshordó, ajtónálló, királyi testőr, idő-
vel pedig lovász, nyeíges, pincés, pohárnok, tárnok, pecér, va-
dász, sólymár, udvari cselédispán lett. Ha íelr,itte az Isten a
dolgát, mint vicispán, bán, vajda, kamaraispán, országbíró, ná-
dor fejezte be az életét.

Nem lehet tehát azon fennakadni, hogy a család büszkesége
lett minden' gyerek, kit apródszolgálatra adtak. .i\íert bár mint
kezdő a király lovait kefélte s gondozta az istállóban s hordta
utána az elejtett vadat: merészsége, józan íeje, erős karja s iő-
ként a királyi támogatás fényt és gazdagságot árasztott a ro-
konságra.

Nekünk, kik a hétköznap robotján feliil még cserkészmunkával
szolgáljuk a magyaí jövendőt: jólesik rágondolni a józan és
katonáÁ nevelést jelentő régi apródnevelésre, mely oly sok kí-
váló embert adott testvértelen fajtánknak hajdanában.

Sajnos, hogy ez a szépmultú és életerős magyar világra ne-
velő intézmény a koronás királyságunkat csak tartománynak
tekintő Habsbúrg-uralom idején eloszlott, mint a köd. Még ta-
lálunk ugyan apród-epizódokat. Dobó parancsait apródok jut-
tatják el a lalakra, a kis Tarjáni Kristóf hősi halált is hal. A
végvári párviadalokban apródok kihívják kopjatörésre a basák,
bégek, szpahik gyermekeit és a szülők, meg a legénység szeme
lá{tára kopja, kard élén viszik a babért, a szemfedőt egymásnak.

Az erdélyi fejedelmek magyar udvara őrzi a mag5,ar tradi-
ciókat, tehát ezt az intézményt is.

Amíkor Le Tellier és Louvois Metzben és Tournayban felállí-
tolla az apródszáizadokat. Bécs beszüntette Erdélyben. II. Rá-
kóczi Ferencünk ugyan 100 főnyit maga köré syűjtött ,,tiszli-
képző" tanfolyamra, de Nagymajtény után ez is beborult.

Csak 1S48-ban éledt fel a fiatalság tettereje s nyilatkozik meg
a vörössipkásokban, fehértollasokban, de Világos után ismét só-
tétség támadt, hogy 19l9-ben a ludovikások, pozsonyi vértanuk,
teme§vári leventék méltó utódokként sorakozzanak a névtelen
magvarok regimentjébe.

liy elődök -unokáihak szeretném én a cserkészetünk apródjait.
Csaba Jenö dr.

l II.

,lj§ Az apródnevelés minálunk nem volt szolgai
iÁfl lftánzásá Nyugatnak. Nálunk más igényekkel
,9t. léptek fel vélük _szemben,,. Nálunk a. korona s

' i.Í,§ kárd szolgálata előírta az ő komoly életre neve-
lésüket. Királyi udvarmesterek, királyi főtisztek
{elügyeltek rájuk és_irányitották é]etüket. Milyen

voirt az? -. HétéveÍ"krlrától iizennégyig a lovaglást,.lóraugrást
i.rr..rrón, ügetésben, vágtában, szőriti, nyeregb_en a lovászmes-
tóiektől Óajá"tította el Az istállómesterek nyergelni, íékezni, szer-
számozni tanították meg'-ii;";ár'^eeülte a ldvat, az ügyes udvari katonáktól elsajá-
titóiia i vivás-t és a súlvos lánd7la forgatását. Elöbb gyalog,
ázután lóháton lópésben,- ügetésben, vág.tában vágott _es döfött
á-nuároso.. meq'lóra tiietett bábuk íejére, törzsére. Nem volt

"rtuerit iátek iávolról sem, mert nehéz vasruhába szoritották
úe iiátat iasiait. lgaz, hogy előbb éveken át csak a könnyebb
kar- és lábvértekei adták á s csak később, ha már megedzö-
áátt. csatolták rá a loitó metl- és hátvértet, a kúpos vassisakot,
omóivnet< rostélva keldetben a lélekzést szerfelett megnehezí-
iótt..' S mindez'tartott mindaddig, míg nyilvánvalóvá nem lett,
tlosv a fesvvergvakorlásnál, a harcjátékon, vadászat alkalmá-
iai"szilárdáÁ metiiti a lovat, erősen tartja balkézben a kantárt,

" .úúo. oaizsot]biria r'ele testét fedezni s a lándzsával ellen-
felét Li bíriá vetni a nveregből.

Esvoldaiú és lélekölő múnka lett volna ez, ha őscink nem ta-
láltáfi volna meg az ellenszerét. Yadászatta vitték el az apródo,
iái. R taru.rtó] titartó lovaglás. a kopja, nyíl, dárda haszná-
titá. a lelki nvugalom, testi ügyesség, személyes bátorság ott
szinie észrevétien-ül nagykorúsította őket, mikor gyorslábú őze-
k"t, ,ru.uu.okat, vadkarit, medvét, farkast, bölényt terelt eléjük
a vadászszerencse,- 

ik"i azután.itt legény volt a talpán, _az elkísé"rte urát a hadba
is. Közvetleniil érinlkeáve a kiráilyal és a legíőbb katonai mél-
tóságokkal, magától értetődik, lo}y a stratégia s a taktika, a
hadif-ortel v'korá"n me gterm éke nvíteiie az agyukat. szem él yes bá-
torságuká pedig a iörténelern tanusága szerint mindig száml-

r'o€'i}@-ffi@ 
-o*-offi

Teleki Pál gíój úí, a mi
nasv szeretettel övezett t.

b..-'iöcserkészünk egész
lelkével cserkész. Nemcsak
bölcs tanácsaival van
szüntelen mellettünk, nem-
csak nagv megmozdq]á-
sainkat -i<íséri - megeitö.
iránvitó íigyelmével, ha-
nem tenger- elfoglaltsága
mellett arra is talál min-
dig időt, hogy részt ve-
gyen a gyakorlati cser-
készéletben is, Nváron
táborokat látogat, Óátor-
ban alszik, velünlr turis-
táskodik, együtt ül ,,fiai-
val" a tábortűzné|. Az el,
múlt szép téli napokban
többször volt nagy öröm-
mel látott vendége a Cser-
készparknak.Teleki Pái tócseíkész rií

A főcserkész úr (balról az eísó)
és sielő cserkésztársai a Cserkészparkban.
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SZEGED SZEBB LETT, MINT VOLT.
A nagy árvíz télszázados évfordulójára írta: Szabo D. Béta (579. Tomori Pál cs.-cs. parancsnok).

Elemi csapások katasztrófái bőven tarkítlák íekete fol-
tokkal az emberiség történetét, de mi ebben is szomorú re-
kordokat termeltünk. Tatár-török pusztításokon kívü1 is
gyakran porladtak el zsuppfedeles falvaink és zabol,ázat-
ian folyóink kegyetlen áradása szinte évről-évre kiönti
piszkos hullámaival magyar szegénységünket. A számta-
lan elemi katasztróía közlil pusztításának borza7massá,
gával kiemelkedik az az árviz, amely ötven évvel ezelőtt

- 1879. március 12-én - semnrisítette meg Szegedet, a
magyar vidék legnagyobb városat. Fé|évszázad elmúltá-
val kegyelettel emlékezünk meg a páratlan katasztróíától.

A Tisza kanyargó folyását a kifürkészhetetlen magyar
néplélek lángoló rajongása kíséri. Ezerszeresen visszhang-

Az lE79-iki szegedi nagy árvíz.
Belváros, a mai Takarékpenztát-utcá.

zik dalaiban is a ,,nemzeti tolyó" szeretete és a magyar em,
bernek egy,ik legigazibb vallomása: ,,Ki a Tisza uizét issza,
vdgyik annak szlve visszal" De legtöbbször az áradás
emlékei csendülnek meg a naív népdalokban: ,,Áradj
Tisza!,", ,,Kiöntött a Tisza vize", ,,Szőke Tisza kicsapott
az Alföldre", ,,Zavaros a Tisza vize, megdradí", stb., stb.
A gyakori áradások természetes magyarázata a Tisza
alsó szakaszának páratlanul kis esése. A Csongrád és

Szeged közőtti sz4kaszon pl. alig harmadfél méter, vagyis
km-enkint 27 mm. Tavaszí hóolvadáskor, őszi esőzéskor
ezért kell gátakkal védekezni, valamint a kanyarulatokat
átvágásokkal megrövidíteni. (Ameiyek ma már a nagy Szé-
chenyi és Vástirhelyi Pal munkájával legnagyobbrészben
meg is valósultak.)

A múlt század közepén azonban még nem készült el
a mai tökéletes gátrendszer és ez okozta Szeged katasztró-
íáját. Az Alföld tiszta magyar lakósságú metropolisa az
1712-, 1770- és 18l6-ban átszenvedett árvízei után ötven
évvel ezelőtt éLte at örökké emléKezetes szerencsétlenségét.
1879 március 1-én már jöttek északról az első hírek a kö-
zépső szakasz áradásáról és a hatezer ház hetvenezer la,
kója megrettenve eszmélt arra a veszélyre, amely nencsak
összekuporgatott vagyonkáját, hanem életét is végromlás-
sal fenyegette. ns a következő hét négy éjszakáján teljes
borzalmasságával sujtott le a vész: 5-én áíszakadt a per-
csóra-petresi töltés, 7-én elöntötte Algyő és Tápé közsé-
geket, 9-én a §zennyes hullámok elnémították a dorozsmai
szélmalmot és körülvették Szegedet. Három napig tartott
a hullámok falánk ostroma. ötvenezer ember elmenekülhe-
tett, de a többi - nagyobbára szegény és gyámoltalan -ott maradt, tántasz nélkül kiszolgriltatva a f elbőszült eletn
haragos jatékdnak.

12-én hajnali 3 órakor mennydörgő robajjal szakadl

át a vasuti töltés és par óra alatt 5585 hazat döntött
romba a rohanó áradat. A 334 megmaradt lakóház teteje
fölött soha meg nem állapítható számű emberáldozaiot
vitt hullámsírjába a könyörtelen Tisza. Uszó szükségtu-
tajok, ágydeszkák, bölcsők ingatagságába kapaszkodva
eszeveszetten menekült a §zerencsétlen tömeg. - Nem
uolt szeryezett mentősereg: az életerős férfiak és if-
jak önző életösztönnei csak saját biztonságukra gondol-
tak. Igy a katonák és halászok emberfeletti küzdeime mel-
1ett is rengetegen elpusztultak.

Még ei sem ültek a kataszttóía első borzalmai, amikor
március 17-én megjelent Ferenc lózseJ Tisza KtiLmdn mi-
niszterelnökkel a rombadőli városban. A király mély át,
érzéssel szemlélte az elpusztult Szegedet:,,Szívem fáj-
dalma vezetett ide!" De nem engedte a pesszimizmust
uralomra jutni és hozzátette: ,,Szeged lesz, ntég pedig
szebb Lesz, mint volt!" És a lelkes jóslat komoly vaLósdgga
lett: nyolcezer íérfiú megfeszített munkája újjáépítette a
gátakat és a folyómenti hosszanti gáton kívül 10 km hosszú
védő körtöltés is készült, amely teljes biztonságot nyujiott
az újjászilető városnak.

A tizmillió forintnyi anyagi kárra| szemben rövid idő
alatt hárommillió könyöradomány és i5 miiliónyi legelő-
nyösebb kölcsön gyűlt össze. Az egész művelt világ min-
den számotte-vő tudományos, nrűvé§zeti és társadalmi köre
sietett az újjáépítés nehéz munká jában a magyar kormány
és közönség segítségére és a mai gyönyörű szegedi nagy
körút (a Bécsi-, Berlini-, Londoni-, Párisi-, Brüsszeli és
Római-körút) a 6 európai fővárosnak járó háláját rója le.

A nagy munkát Tisza Lajos gr. kir. biztos törhetetlen
al<arata vezette. ót év alatt 3485 épüIetet épittetett, ezek

Ez a kép a Takarékpénzr*;t*o";",:ii[tl, a11, amellet viz alatt a másik

között a gyönyörű barokkstíiű tornyos városházát, a mo-
dern városi színházat, a közttli vashidat és a kaszárnyá-
kat, amelyeket méltán koronázoít meg a millenium évében
felavatott páratlan közművelődési palota. A nagy építtető
emlékét - kifejező szobrán kivül - híven őrzi ma is a sze-
gedi belső körút, az ólénk Tisza Lajos-körút.

A számtalan áldozat szomorú sírja felett ma, az emlé-
keztető Fogadalmi-templommal, püspöki palotával, Kle-
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter egyetemi építkezé-
sével és a Szent Imre-kollégiummal, Szeged Közép-Európa
legjelentősebb vidéki városává fejlődik. A mesés szépségű
Magyarok Nagyasszonya Fogadalmi-templom szdz méter
magas kettős tonya és százmázsás Hősök-harangja a fiIa-
gyar életreualósrigot és csüggedetlen akaraterőt hirdeti...
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A laboratórium.

A függőpolcok elkészitését nem irom le, mert az ábra (6. és
7.) minden megmagyaráz. Csupán az elkészítésilóI vigyázzunk,
hogy jó erős legyen mind a kettő s a szögek is, amelyekkel a
falra erősítjük azokat, erősen álljanak. A 7. ábrán látjuk egy-
szersmind a szetszámokat is kisebb-nagyobb szögekkei íelerő-
sítve. Természetesen ezek a szerszámok csak a kezdethez elég-
ségesek, később mindig szerezni kell hozzá egy-egy darabot. -A szerszámtábla feltétlenül száraz falon legyen, mert kiilönben
a vastárgyak megrozsdásodnak és tönkremennek.

Ezzel nagyjában be is bútoroztuk a laboratórir-rrnunkat. Ha
\"afl az otthonban villany, okvetlen szerezzünk egy kis asztali
villanylámpát is, mert az nemcsak világításra, de sokszor egyes
kísérletekhez is kell, Ugyszintén nagyon jó, ha világítógáz is
áll rendelkezósünkre.

Most már csak szerszámainkat kell l<iegészíteni, aztán mrtn-
kához láthatunk.

Kellenek fa-, üveg- és fémmegmunkáló szerszámok.
A íamegmunkáláshoz legfontosabb a jr! éles cserkészkés. A

jól kiélesített cserkészkés éle sima és keresztmetszete oIyan,
mint a B. ábra mutatja. A 9. ábra rosszttl élesített kések ke-
reszt- és hosszmetszetét mutatja.

Lombfűtészkeretünk és -fúrónk, fafúrónk, vésőnk, kis kézi-
fűrésziink már van. A nem egészen finom munkához legalkal-
masabb a 4-es számú lombfűrészpenge.- Szerzünk egy darati
20 cm hosszú, 10 cm széIes, másfél cm vastag keményfa desz-
kát, ismerős asztalosnál legyalúltatjuk s aztán mi magunk ki-
fíírészeljüI< olyan alakúra, mint a 10. ábra mutatja. - !7 ,,§'|
lyuknál leerősitjük az aszta|laphoz egy csavaí segítségével
(l1. ábra), úgyhogy lehessen kissé jobbra-balra íorgatni. Ez-
zel kész a lombíűrészasztalkánk is. Ennyi eszköz elég a mi cél-
jainkra a famegmunkáláshoz. Azért iő, ha tudunk szerezni egy
kerek fareszelőt is.

Jóva1 nehezebb az iivegmegmunkáló eszközök kérdése. Há-
rornféle üveggel lesz leggyakrabban dolgunk: üveglemezzel,
iivegcsővel é§ a tkp.-i ,,iiveggel". Legjobb az üveg vágására az
a gyémánthegyű iivegvágó, amit a képkeretezők is használnak,

ü

csakhogy ez drága, bár vonalzó mentén nagyon szépen lehet
vágni vele a nem túlságosan vastag iiveglemezt. - Ennek híjján
keressünk ki szép áttetsző fehér kvarc_kavicsokat, kalapács-
csal törjük ketté azokat és a törés okozta élükkel szintén elég
jól l<arcolhatjrrk az iiveget. - Az üvegcsövet ott, ahol el akar-
juk törni, a vasreszelő élével megreszeljük jó erősen s akkor
szépen eltörik.

Az üveg vágása tehát még elég egyszerű
Sokkal nehezebb ennél az üveg alakítása. Ehhez ug},anis meg

kell olvasztani az iiveget, amihez kb. 5-600 fok C. hőmérsék-
let kell. Ezt ú. n. fúvólánggal állítjuk elő,

A legkönnyebberr megoldható a dolog ott, ahol vitágítógáz
van. Akkor csak egy Bunsenlámpa kell, amelyet kis fáradtság-
gal magunk is elkészíthetünk. (l. a |2. ábrát).

Szerzünk egy darab 5-6 cm hosszú, derékszögben meghaj-
lított vas, vagy rézcsődarabot, amelynek belső átmérője 2 és
fé1-1] mm. Egyik végét (A) elszűkítjük, cstrpán háromnegyed
mm széles lyuk maradjon rajta, a hajlásnál pedig, a vízszíntes
szárral szemben lyukat reszelünk (B), amelybe egy olyan át-
mérőjű csavart illeszthetünk (E), mint a cső belső átmérője. -Elektrotechnikai száküzletben veszünk egy darab csavarorsót,
mely belül üres (C) és pedig belső atmériije akkora, mint a de-
rékszögű cső külső átmérője. Magassága 2 és íé1 cm. Ezt jó
feszesen ráhúzzuk a cső függőleges részére. A cső vízszíntes
végére 2 cm hosszú, 4 mm sugarú fagyíírűt húzunk (D).

A vízszintes csődarab .másik oldalára is illesztünk egy tégla-
lapalakú íadarabot, ebbe az E csavarnak megfelelő menetet vá-
jtrnk s aztán a csőhöz erősítjük, úgyhogy a belé vájt menet a
B nyílás folytatása legyen, Ez a |ámpa egyik része, amelyet
egy talpra szefelünk fel (F).

A másik rész elkészitéséhez ismét kell egy vas- vagy rézcső,
9 cm hosszú és 8-10 mm átmérőjű. Ennek aljára erősítünk egy
közönséges bádogból készített csonkakúpot, amelynek alsó stt-
gara 12 mm, magassága kb.2 cm (C). Ugyancsak bádogból ki-
vágunk egy 14 mm sugaíú körlapot s közepén akkora lyukat
ütünk, hogy a C csavarmenetre rá tudjuk csavarni.

A lámpa végleges összeállítását a 13. ábra mutatja
(Folytatjuk)

Jt

Daru (Szeged).
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MILI OSZTÁLYLAPOT ALAPÍT.
Tizenegy óra. ,,Húsz-tiz" perc. Ilyenkor fogacl az igaz-

gató úr. Ilyenkor pecsételik le az irodában az igazolvá-
nyokat, de ilyenkor lehet .kérést is előterjeszteni. Ha az
ember ilyenkor lép be az iskola kapuján, olyan zsongás
éri íülét, mintha felkavart méhkaptárhoz közelednék. A
iépcsőházba azonban már a ziimmögésnél sokkal több:
valóságos sziu-sikoltások vágódnak az ember fülébe. Fék-
telenkedő jókedv (vagy címeres gazság, ki ahogy nézi)
tombol az óreg épület minden zugában.

Az igazgatói előszobába alig lehet beférni. Akinek
ügyes-bajos dolga van - pedig ilyenkor félév vége felé
kinek ne lenne? - igyekszik a nap egyetlen alkalmát ki-
használni. A szakadatlan járás-kelésben ezer apró ügy
intéződik. Egy ilyen íorgalmas napon ott §zorongott az

ajtó előtt Emil is egy negyedikes osztálytársával, gondo-
lom Földi Petivel.

- Mit akartok? Fontos ügy? - támadt rájuk a szolgá-
latos rryolcadi-kos, akinek az volt hivatala, hogy a bejutás
sorrendjét megállapttsa.

Suhay Emilnek erre a szóra hirtelen negrövidült a
nyaka. Éltezíe, hogy nagy, igen nagy fába vágta a fejszé-
jét. Hogy fontos-e az ő ügye? Hajaj! Nincs ennél fonto-
sabb dolog a jelenkorban. De mi lesz, ha az igazgató úr
nem érzi ezt át kellőképen és - 

jaj, szörnyű lenne! - és

ki találna penderíteni? Honnan is vette magát benne ez
az irodalrni ambició, no és a bátorság? Ha most például
ztz osztá|yügyeletest bosszantaná, akinek az a dolga, hogy
a tízpercekben mindenkit kitegyen az osztáLyből, akkor
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nem kellene felelni ennek a türelmetlen hórihorgasnak
se, aki .,.

- Hát mit akartok, megkukultá|? - sürgette a fölé-
nyes maturandus a megszeppent kisdiákot. - }\6, hamar
befelé - tolta őket előre. Épen sorra kerültek.

Rettentes pillanat volt! Vissza már nem lehetett menni.
lgy hajtották a halálba az irgalmat|an or()sz kancsukák a
hősök százezreit - szemben az ellenség, hátLrlról gép-
puska.

- Mit kívántok íiaim - érte Milit a szó, mint a §imo-
gatás. Egészen felbátorodott.

- lgazgató úrtól tisztelettel kéren, tessék megengedni,
hogy... khh. .. hogy a IV. A. . ., hogy szeretnénk
. .. az a tervünk .. . la, la, la. . . ,

- Ne ská|ázz: mi van a hátad mögött? - szakitotta
félbe az igazgató úr, aki észrevette, hogy Mili rejteget
valamit. Peti nagy megelégedettséget érzeit. ő senki, ő
csak itt van, az egész a Mili dolga, ő épen csak hogy
nézi a dolgokat.

- Ez itt... tisztelettel jelentem . . . a kéziratok.

- Mutasd. Minek a kézirata ez?

- Szeretnék osztálylapot kiadni, ez lenne az első szám,
tessék engedélyezni.

- Hát hagyd itt, édes fiam,
majd megnézem. De az osz-
tályzataidat is megnézem -szúrta át pillantásával -,ztán majd megmondom, sza-
bad-e.

-- Jaj ! - sóhajtott fel kinn
Mili; - végem van. Ha meg-
tudja a rliri, hogy én ki va- .',
gyok, sóha nem engedi, hogy i
s ze r k e s zt ő |egy ek. S ze r k e s zt ő !

Bűvös szó; úgy mon-
dotta ki, mintha cukrot szo-
pogatna. Pedig ha tudta ]
volna, hogy az igazgatő úr
milyen jól ismeri őt!

Nagy szorongásban telt el
az idő, Délután nem is tu-
dott tanulni, igaz, hogy más-

Mit kivántok, liaim - liérdezte az igazgató úr

-- Az igazgató parancsára csekélységem - szerény-
kedett Mili -, nem is engedélyezné, ha nem én szerkesz-
teném.

- Jobb lenne egy bizottság.

- Persze, persze, velem lehet beszélni - (hiszen ak-
kcrr ,,főszerkesztő" lehetek) -, tehát alakítsuk meg a bi-
ztlttságtlt (segítsenek fizetni).

,k

- eljen Mili! eljen a,,lV. A. Hiradója"! - ezzel tál-
colták körül másodnapra Milit. Igaz, hogy a lap túlnyomó
részét máscik írták, de azért az mégis csak az ő személyes
cticsősége maradt. Az egész osztály megvette és a 1áz első
perceiben a felénél több ki is fizette a 10 fillért érte. A
násik rész ,,majd"-ra vett. Mégis elmondhatta a büszke
szerkeszt'ő, hogy a lap teljesen elkelt. Minden negyedik Á-s
bütszke volt: ,,saját laprrnk y31l(( 

- mondogatták.
A nagy dicsőségben uszkálva bizony egy kis baleset

történt. Egész közönséges, prózai eset. Az algebra tanár
úrnak nem volt akkora az irodalmi érzéke, mint a lecke
iránt való érdeklődése. Olyan egyszerű az eset, alig nre-
renl elmondani. A fiúk nern hallották a csengetést, a ta-

nár úr belépett, a kör köze-
péből épen akkor emeikedett
fel Mili, mert osztálytársai
lelkesedésükben épen felemel-
ték, mint az osztály hírnevé-
nek megalapitóját. Kicsit,, il;
1ően, kurjantottak is hozzá.

- Akinek őra előtt ráérő
ideje van il, gimnasztikcira
(ezt nem minden él nélkül
mondotta), az bizonyára már
régen kész a leckével - vontzt
le a következtetést Erdélyi
tanár ítr --. Halljuk Suhay
Emilt.

Lecke! Soha nem gyűlölte
Mili jobban ezt a szót, mint
most. Mindazonálta1 ugrott
és kirántotta a |öIdrajz íüze-
tét. Aztán körülnézett, minthir

kcrr se szakadt meg a munkában. Másnap tizenegykor újra
r.ltt támasztotta az ajtófélfát. Egyedül. Peti lemondta az
asszisztenciát, más sem vállalkozott.

- edes fiam - hallotta az igazgató úr komoly hang-
ját 

-, az osztálylap első számát ügyesen állítottad össze.
Csakhogy te vagy a léktelen komiszság az osztályban. Vi*
seleted, tanulásod ellen csupa kifogást hallottam. (Mili
nrár ki sem látszott az iróasztal mögül, oiyan kicsi lett;
csak az dagasztotta a mellét, hogy egyedül volt, nem
árulja el senki.) Hát én a ióra való fordulásod reményé-
ben megengedem az első számot. . .

- Igenis, köszönöm Igazgató ítr, . . * hebegte Mili és
már szökött volna.

- Megállj csak. De a he|yesírási hibákat kijavítsd! No,
<lmehetsz. 

!F

- Megvan az engedély! - ezzel rontott be Mili az osz-
táIl,ba.

Ugy beszélt, mint egy király, amikor trónbeszédet mond
es kidüllesztette a mellét hozzá, Az osztá|y leplezetlen bá-
mulatta1 tekintett rá. Mégis kemény gyerek a Mili.

- Áh van, dehogy van - szólalt meg a kételkedés
r,rök szelleme -, muta.sd ha van.

- Le a kuvikokkal! Két nap mulva itt lesz az első szám

- rikkantott Mili.

- I(i lesz a szerkesztő? - kérdezte Peti.

a világtól akarna búcsúzni és indult. Társai mind a pad
alá igyekeztek húzódni, nem talált résztvevő kebelre eb-
ben a bandában. rs ezért a csőcselékért áldozom fel te-
hetségemet - szerette volna mondani. Egyetlen halvány
reménysége volt csupán. Hátha nem nézi meg? - és egy
apostoli lemondásával helyezte el a füzetet az asztalon.

- Löszbabák és kőgombdk! - kezdte diktálni a példát
a tanár úr szőrakozottan - ejnye ilyen című példát én
nem adtam fel.

- lgenis nem, tanár úr, tudniillik ez a föltlrajzi füzeteIn.

Már a kőgombáknál is volt némi derültség a levegőben,
cle most senki sem tarthatta vissza a nevetést.

- Régen rossz már nekem -- gondolta búsan Mili és

- mit ciírázzam? Olyan dugóval sétált haza, hogy komclly
gondjai támadtak tőle.

Pár nap mulva konferencia és ő két tárgyból kutyául
áll - mi lesz ebből? Nagyon lógö orral tért haza. Tanulni
vagy szerkeszteni? Ez a kérdés.

*

- Árulás! Gazság! Ez vért kíván| - ezze| fogadták
trrásnap reggel az iskolában. Az osztáIy felháborodva tár-
gyalt valamit. Egy irógépelt lap kézről-kézre járt.

- Mi törtéirt, mondjátok már! - fehéredett el Mili,
nert látta, hogy itt róla is van szó.

l:

=ls]
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A köí közepéból épen akkor e-relkedett fel Mili.

- A IV. B. ellenlapot adott ki! Minket kicsúfoltak
benne !

- Titokban, iskolán kívül nyomták és most becsem-
pészték. Engedély nélküll

- Láttad a hirdetó táblát a kapu alatt? - kérdezte
némi kajánsággal Peti - közszemlére tették a versedet,

- De hiszen én nem is írtam verset!

- Nincs aláírás alatta és rád kenik. Gyere le!
Borzasztó, mi volt ott! Nagy ívlapon, kaliigrafikus írás-

sal ez a négy sor állt ott:

Szívünk újra élled,
Bánatunk elszélled,
Amint felcseng hangja,
Mind örömel halja.

(A főszerkesztő úr verséből.)

Ilalja, egy ellel, pedig nem is ő irta, Ezt nem éli túl.
Kék ceruzával nagy ötös rajta. Tertia. Harmadrend.
Szmrtt. ,,Élled, szélled, örömcl, halja" - mint valami ha-
láiharang csengtek a fülében.

Ugy érezte, hogy vége nrindetrnek, érezte, hogy a tisza-
virág dicsőséggel szemben itt a nirvána, a niegsemmisü-
lés. Ireltartóztathatatlanul jön a katasztrófa. A nevctséges-
ség öl. Visszavonulni már irem lehet. Legalább észrevette
volna, mikor érkezett, még idején téphette volna le. Nagy
y;atál.a lett belőle az osziályban. Azok, al<ik eredetileg
ellene voitak a tervnek, most felüll<erekedtek.

- Ne akarjon a csirke a felhőkbe repülni - foglalta
össze véleményüket a szeplős l{ocsis Gyurka -, szárny
kell ahhoz.

- Hatlem várja meg, aniíg elvágj ák a nyakát, mi? -fakadt 
^1iii - 

hát neg fogonr mutatni, hogy lesz lap és
lesz dicsőség.

Egyelőre azonban nehéz hét következett. Kettőből meg-
br"rkott és elvesztette minden hitelét. Előző féktelenkedései
eltűntek és csendes ember lett. Még a gúnyolóclóknak sem
vágott vissza. De nenr volt szomorú! Valami égett a sze-
mében.

- i(érlek Mili, ltogy írják azt, hogy örömmel; egy eni
vagy két enr? - kérdezte egy jó héttel később Kocsis
Gyttrl<a.

Máskor nagy csata lett volna ilyesmiből, most Mili csak
mosolygott.

- Lesz helyesírás is, ne félj semmit, amig engem látsz.

- Parancsnok úr, ha n.^*'.n.'"''en, tisztelettel kérném
akkor ezt a négyhetes próbaidőt - ezzel fejezte be a kü-
lön kihaligatást Mili és a parancsnok úr beleegyezett.

Bukott diák nem lehet cserkész, de a cserkészet minden-
kinek alkalmat ad, hogy hibáját jóvátegye. Mili megkomo,
lyodásának a kulcsa á cserkészet volt. Okos fiú volt és
négyheti kemény munkával megint rendbejött. Irást ho-
zott, hogy tanulmányi előmenetele ellen kifogás nincs, be-
osztást kapott egy jelölt örsbe és egyszerre előállt az osz-
tályban az új számmal:

IY, A. Híradója.
l. éufolgam 2. szóm.

Főszerheszíó: Suhag Entil. Szetkeszti a 3, jelöttraj. 
r

A círn alatt szépen megrajzolt cserkészjelvénnyel, Siker
lett belőle! Nagy! 

,<

Édesatyja elment érdeklődni:

- Már megy a dolog - szólt az osztályfőnök úr -,csak a félév végén volt valami döccenés, Mintha rendbe-
jött volna. Használt a bukás.

- Nagyon hálás vagyok a szigorúságért - felelt az
apa - és a félév végén én is tartottam vele egy kis viha-
ros magánkonziliumot.

Ernil rninderről nent vett tudomást. Hadd higyje az
egyik, hogy a bukás rázta íel, a másik, hogy a fenyítés.
ő elvezte a diadalt, mint az a|vaiáró,

- Az első számra nagyon ráfizettem - füstölgött ma-
gábarr -. Kicsúfoltak, megbuktattak, keservesen eldönget-
tek, ez volt a befektetett tőkém. Utóvégre Nagy Frigyes is
riiegfutott az első csatájából. Azóta négy hete izzadok,
de most már valami kamat is mutatkozik és cserlrész is
lettem.

Hazamenet melléje szegődött most már állhatatos bá-
mulója és árnyéka, Földi Peti és megkérdezte:

- Mili, nehéz volt?

- őszirrtén szólva, élvezet volt küzdeni. Megtanultam,
hogy a nagy sikerek is a legmindennapibb feladatok pon-
tos, aiapos elvégzésén múlnak és a zseniben is legfeljebb,
ha ötven százalék a lángész, a többi ötven szorgalom és
szívós kitartás. Ugy éreztem magam, mint Magyarország.
Minél több oldalról rnarják, annál több az erele. Minden
csapásnál újabb erőt éreztem. Nem tűröm, hogy az élet
így legazoljon - gondcltam és erőlködtem, ki is másztam
a csávából, de nost jön még az igazi tavasz! ns tudod, a
legerősebb az a gondoiat volt bennem, hogy ha ezt a kis
akadályverseflyt senr tudom megfutni, hogyan akarok leg-
Ilözclebb a Kárpátokért sil<raszállni? T.Gy.



5. szám MAGYAR CSERI(ÉSZ 93

AZ ERCLILIOM SZULETESE.
(Pór Pistdnah küldöm)

Ttirntik cscikanyos ereje tépte,
vrijta ki testét; keresue érte
nedves sötétben emberkéz lttiszott.
Hideg vereiték csöpDent köuére,
aztdn megindult, rohant és úszott;
széljdrta csille himbdlta dgydn
először ldtott nyíló virdgot
'lmbolt és uölgyek hulltímos htitdn.

Csattogó ztizók kereke vdrta.
Sebes rögeit roncsolta, vdgta;
eltorzult arctit dohogó kohó
ldngja csókolta s maradt utana:
kiégett, tiszta színarany-folyó.
És futott tovtibb, elfogyó ldzban
hotttloka simult, merevvé dermedt
s szíue megdllott csendesüIt vagyban,

Feküdt. Fdradtan. Rdzuhant a prés,
sajtolta sajgó sejtjét, véste kés:
Iiliom ltdrom szirmd.vá terüIt.
Csillogott, égett és kínbon szökkent
keskeny kelyhére korona íeszült. -Az én mellemre hullott és testvér-
mellekre. Ezer és ezer. - Nincsen
virdgosabb kert ennél a kertnél.

Adtdk, Testvér, a hallgató hegyek,
küldték: a robotos nlagyar kezek.
Eljött, hogy uiIIogó arany-virdg
nyiljon omlott magyar sirok között
s a fénye égjen munkás ás diák
szűzi szetnében, szent szívyerése
valtson vittigot és Földet adjon
ezeresztendős kereszt-verésre.

ns ldtod, Testvér, hogy amióta
hordod, uiddman takad a nóta
az ajkadon, erős vagy, tisztdn
szeretsz s felkelsz, hct ököl ütött
és hiszed az Életet a pusztan. -Valaki akarta: legyen viltig.
Lett. S adta" hogy legyen a melleden:
az ö virdga, Liliomvtrdg.

Köszönöm, Uram,
ércvirdgodat.

Dr, csicseri Ormós Zsigmond (550,)

GoNDoLI{oZÁs ps pr,,BI{TRoMÁcNBsEssÉG.
Egy amerikai tudós annyira jutott a kutyájával, hogy az

rnegérti a mondott szót. Megparancsolja pl. neki, hogy
nrenjen egy meghatározott szobába és hozzon el egy meg-
határozott tárgyat - s kívánsága pontosan teljesül. Nem
is kell egy szobában lenniök. Az elhozott tárgyakat nem
a szaglás segélyével találja meg a csodálatos kutya, amely
ismeretlen helyiségekben is megismétli,,mutatványait".
Látszólag össze tud kapcsolni fogalmakat kimondott sza-
vakkal. De vajjon valóban a kimondott szóra hallgat-e
a kutya?

Ki tudná az áI|at,,lelkivilágába" belel<épzelni magát?!
.\ kutya érzékszerveinek érzékenysége egészen más, mint
a mienk. Igy pl. a kutya messzelátó és mint feltételezik,
színvak; magunkhoz hívhatjuk oiyan fiJrttyel is, amelyet
rendkívüli hangmagassága miatt emberi fül meg sem hall-
hat, általában főkép szaglására hagyatkozik, ez az érzék
redig nálunl< a teljes elhanyagolás folytán nagyon vissza-
:* i l ődött.

.\lig hihetjürk tehát, hogy a t<utya emberi értelemben
ka!.,solná össze a szókat a fogalmal<kal, hiszen először
:s értelnre lényegesen különböző az emberétől s másod-
:z_]r a szavakból is csak azt hallja me{T, amit hallása ki
:;d r,álasztani s a legtöbb szó, amely számunkra ieljesen
különböző, az ő számára hasonló hangzású lehet. Hogyan
,ehetséges hát mindameilett ember és kutya között megér-
les. ha a kutya mégis csak a szőra engedelmeskedik, anél-
küi. hogy intéssel is figyelmeztetnők és ha nem valami
eióre begyakorolt dolgot visz végbe?

ujabb tudományos kutatások 52gdn1 ez tisztán pszicho-

1ógiai kapcsolat eredménye. Az állat az ember parancsait
gondolatátvitel - telepáthia és szuggesztió - útján fogja
fel. A kimondott szavaknak az állat szempontjából kisebb
jelentősége van, amely főként abban nyilvánul, hogy a
hanghordozásból fenyegetést vagy barátságot érez ki, il-
letve, hogy meghatározott hangokhoz van idomítva.

Duroff Wladimir állatpszichológusnak van egy kutyája,
amely parancsra meghatározoit számú vakkantást hallai,
illetve megvakaria a íüle tövét az e|őre szuggerált szám-
nak megfelelően, pedig a gazdáia másik szobában van s

Az akarai^lvilela szigetelőfülkéböl sikerül Yagy meghiusul aszeíint, hogy a fülke földelve vaü-t
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nem szól egy szót sem, csupán az ellenőrző tuclósok által
választott szám szuggerálására szorítkozik.

Egy másik kutya, ha szuggerálják neki a megfelelő utat,
tetszésszerinti helyre elmegy a beszuggerált tárgyért s azt
több dolog közül is kiválasztja.

A gondotatátvitelnek ezt a lehetőségét a lelki tevékeny-
ség alkalmával kisugárzott elektromagneses hullámok ha-
tására vezetik vissza. Az emberi testet úgy tekintik, mint
e hullámok 1eadó, illetve felvevő készülékét. Egyes tudó-
sok e hullámok rezgésszámát is kiszámitották és másod-
percenként 12-nek talá|ták. A hullámok hossza ennek meg-
felelően 25.000 km. Ezeket a kisugárzott elektromágneses
hullámokat foghatják aztán íel mások (emberek, állatok),
megfelelő beidegzés (összehangolás) esetén.

E jelenségek tanulmányozása közben jutottak affa a
gondolatra, hogy az elektromágneses hullámokat leadó
emberi testnek a rádió-állonrásokéihoz hasonló tulajdon-
ságai lehetnek. Ezért készítettek egy szigetelőíülkét, amely_
nek segélyével a földelésnek a gondolatátvitelre való be-
folyását akarták kimutatni. A fülke fémből készült és föl-
delés ellen üvegszigetelőkre állították. A földelésre szige-

telt drótvezeték szolgált, egy kapcsoló segélyével tetszés
szerint földelni vagy szigetelni lehetett a fülkét.

Az áIlatokra való gondolatátvitelt e fülkéből is megkísé-
relték, úgyhogy a ,,leadó" nem is tudta, hogy földelve vagy
szigetelve van-e múködés közben. A gondolatátvitel sike-
rült, ill. meghiúsult aszerint, hogy a fülke földelve volt,
vagy Sem.

Hasonló kisérleteket
kéből emberekre való
gondolatátvitellel is,
hipnotikus álomban és
normális állapotban
egyaránt.

Ezek az érdekes kuta-
tások nagyon sok, ed-
dig megmagyarázhatat-
lan tényre készülnek vi-
lágot vetni (távolbaha-
tás, ,,hatodik érzék",
stb.) s épen azért álta-
lános figyelemre tart-
hatnak számot.

sikeresen végeztek a szigetelő fül-

sZAvAr,ÓxÓnus.
ünnepélyek alkalmával gyakran előfordul, hogy a csa-

pat valami ,,újat" szeretne produkálni. Ilyen ,,új" szeretne
lenni ez a szavalókórus, amely inkább csak próbálkozás,
bár külföldön,főkép Németországban már általános műsor-
száma a cserkészünnepélyeknek. Nagyszerű lehetőségeket
nyujt a fegyelmezettség és az egyittérzés bebizonyítására
s bár betanítása egy-két hétig eltart, a fáradság megérde-
melt sikert arat.

A kórus beosztása olyan, mint a karé: bariton, tenor
és basszus mint a hangszerek helyezkednek el s középen
a karmester épúgy beinthet és dirigálhat, mint valamilyen
többszólamú énekszám előadásánál. Itt is lesznek szólis-
ták, különösen jól szavaló, kifejező hangú fiúk. Fontos az,
hogy minél több részre bontsuk föl a szöveget, minél ke-
vesebb jusson egyre § minél jobban összevágjon minden
rész. Ketten egy hangnemből (tehát két tenor, két basszus
stb.) lehetőleg ne mondjanak ugyanolyan szövegrészt -hacsak a hangjuk nem pontosan mása egymásénal< --,

mert különben kellemetlen kettős hangzás támad. Az egész
kórus számára külön jegyezzünk ki részeket.

Az alább közölt mintán ki vannak jelölve az egyes szó-
lamok. persze lehet több és lehet kevesebb, ez már a kő-
rusvezető dolga.

A szavalókórus végére illesztett Magyar Hiszekegyet
semmiesetre se énekeljék a kórus tagjai - kellemetlen
szünet, készülődés stb., stb. zökkent így ki a hanguiat-
ból - a színfalak mögött összeállított csapaténekkar
intonálja s ebbe kapcsolódjék aztán bele a szavalók
éneke is.

Jelzések: T. L - tenor l. stb.
Ba. I. - bariton 1. stb.
B. I. - basszus l. stb.
K. - egész kórus.

sok sikert kíván.
A szerző.

I. Allegro.

Szellő szárnyon
madár torkán
hunyó napnak röt aranyján
lopva
lesve
lengve könnyen
megjött az éi . . .

Már a fákat
sűrű árnyék
Iepte halkan
és a lombok
Rejtekében
vig rigók
Egyet-egyet még füttyentŐ,
nótába már mégse kezdő
víg rigók
Rendezték el éjszakára,
éjszakára, meg alvásra
iészkük mélyén
a mohát.
É,s a tábor,
húsz kis sátor
munkát, játékot feled . , .

Kör középen
tisztás nvilik
Ott sefeélik némán, gyorsan
az egész gyülekezet. .,

Most egy nyurga Ba. I. Hidd el - még bennünk él a
.r r meg egy kurta T. I. vigasz! Ba. IV.

-'',i' ím meggyujtják atüzet. T. I. T. lI. T. III. Pattog a rőzse és harsan a dal ! T. lV.
i ,ii' 'É.g a túz K. Álljon közénk, aki hitet akar! Ba. IIi.'.n";' É,s a rőt világ lobogva Ba. V.
+',l fényt vetít az"arcrais. Ba. VI. lL Andante,

r.'Iii. |e]l1svostat szemet T,,l Most már leülnek. B. I.

;" 1, B§?,lu. cseng az énekünk: s, r. e. rl. B'll| ry,fi;#ö: Ba, Il,

# ,i. $rÖ ;";Ő;r. és harsan a dal! ;"|' A 1űz varázsa ez. K,

o-^*,,ii, Dobl csak atű:,res dalolj - r,u.urrJá. i. *ifl]: kll_c,1', B, I,
Da- tlt_

*+'v, r;;;lil*í.,. ?rí*tri *iii, ['É1l;j-':'f'":;ffi*,on*u., i;i,
r| rl. _uj.ö]Xö9k;Fi, .epu€ r,iJ,tinr.r B_,. jji: i'*l'J]11*iu* 

felé... 
B1 ,|:

\.';i: fiiiljx',iiij,,É:i'ü"{ú,-,_{iül,, ,, q iü: s;,Hf;::1,e' párá,s §. ru.B; i. Daloljuk hittel, ml bennühk dalol! T
Ba, ll. ua,| ,!1 cseng,'bennünk - csak o ' "' BeloPÓzik a szívükbe B, V,

B. l. _ lclKunK szol. Ba. v. frJ!'rÍil"ü"r%varázs 
", u.ul:

B. Ií. Pattog a rözse és harsan a dal ! T. Vl. ooelots oálai Ba. ll.
Ba. l. Iábortüzünknél él a magyar! Ba. V!. ,,isnák iii. Ba. lll. Ba. IV. Ba. V.
T. II. Hittel a szívünk és dallal tele - T, !. Mi-"a;"áiá" érzik és hiszik: T. I.

Ba. II. Csüggedő testvér-- remény kell-e? Ba. Vl. ;' eríéksó; ie;ii. T. tI.
Ba. IlI. Állj ide mellénk és dalold dalunk! T. Il. ólaoáir. iórrá' B. I.
Ba. IV. És hidd el, hogy egyet és jót lélek-zár B. Il.

T. li. akarunk! Ba. V. s az egyik kérdi nlár: r. t.
K. Hidd el: a célunk s az úrtunk igaz! T. III. - Emlékeztek? Ba. !.
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Ugy ring az ének T. I.
emlék csónakon - Ba. II.
amint a szem száll Ba. III.
tűnő múlt-habon. B. I.
Most elmarad T. I.
a mindennapi gond. B. II.
Most elmarad T. I.
lrarag, B. Ill.
harc, B. IV.guny, B. V.
szegénység... B. VI.
most hatvan iiú lelke összeforr! k.

l

Ba. V

Mely szembeszáll sújtó villámcsapással.
üss engem Uram - de őket kiméld,
Nem érdemlik a kísértés-veszélyt. . .

Hiszen én bizom. A felhők felett
Napsugárív-fonta az üzenet.
A. megbocsájtás békésen ragyog
És titkot szikráznak a csilla§-ok.
Angyali ének zendül csöndesen., .

Kezedbe hajtom, Uram, bús fejem . . .

Ba. lII.
Ba. IV.

K,
]

T. I.
T.II.
B, II.

Ba. III.
T, I.

Ba. l.
Ba. ll.

B. I.

T. I.

Arra gondolnak: vajjon szerieszét Ba, I.
hány tűz éghet most T, I.
kint az éjszakában? B. I.
szerteszórtan T. ii.
a megsebzett világon? T, III.
Hány ember érzi kőfal-börtönében B. I.

- és nemcsak mondja - Ba. I.

,,Testvérem . , . Barátom . . ." Ba. Il. Ba, III.
Tán az óceán dúlt tükre fölött T, I.

T, II.
T. II|.

í egy eltévedt, hirthozó gépmadár? Ba. IV,
S Kongó sötét mocsarai között B. I.
tán ép most csap le B. lI.
a gyötrő halál? B. III.
Ki tudja, mennyi élet lesz T. I.
és múlik B. IV,
míg mi itt ülünk tüzünk melegénél? Ba. III.
Ki tudja? T. I.

avartforgató,
lágy kísértet-táncot
iárnak az árnyak,..

Mind-mind itt vannak:
kedvesek, barátok,
pipázó ősök,
szöszke öcskösök
és mind salaktól-tisztult
büszke-boldog
mosollyal nézi,
kiket itthagyott.

S most új érzés támad megirrt a
szívben:

ép most vergődik
alélt szárnyakon

p,s ki meri mondani?
Ez a tűz fontos,
minden más botondság?

A kérdésekre nem jött felelet
T. I. T. Il, T. III. T. IV.

De a tűz már csak pislákolva égett Ba. l.
lassan elaludt a végső parázs - B. I.

a sötétben egy lánccá nőtt a tábor K.
s fölzokogott a B. I.
Magyar Hiszekegy. ének.

Tdbori Pdl.

S a parancsnok emlékezik:

III. Allegretto

S amint elhallgat
hirtelen
a tüz körül
élet terem.
Vidám a szó,
vidám az arc
pattog az élc,
a tréfa száll.
Ma vagy holnap -most eltúnik
a mé|ázót
most nem türik.
Fiúk vagyunk!
cscrkószíiúk !
Az utunk víg és boldog írt!
A savanyúság messzejár,. .

Jer testvérl
Jer !

A nóta vár!

IV. Finale,

Ánr egyszerre - Ba. I.
mint a varázs B, I.
Csend harmatozik T, I.
elhallgat a szó. Ba. II.
Most mind megéízi: Ba. IIL
a felhők mögül tsa. IV.
elhunvt cserkészek letekintenek, B. L
É,s búsan, B. lI.
bánat barna búgásával B. Ill.
boldogságvesztőn, B. IV.
megszólal az egyik. T. I.
Testvért sirat... Ba, II.
elköltözött barátot... T, III.
S mindegyik érzi: B. l.
körülötte lágyan Ba. II.

- Uram - lehajtom némán a
fejem. Szóló. A legjobb szavaló.

Sok a kudarc s kevés a gyözelem.
Míg ideértem, de sok tüske vert!
Fojtó gaz közé sok csapás kevert!

Te ott állottál mellettem, Uram . . . !

és én éreztem, hogy váltsága van
Minden mosolynak, könnynek egyaránt.
Váltság csak inindaz, ami tóp eí Uant.. .

A gyermekkacagásért, tiszta bátor
Reggelekért, mig alszik még a tábor
S madárfüttyöt riogat szét-az erdő...
Váltságot kérlel minden esti felhő,
Napkelte, hold ezüstje, havas álom *
Váltságot szed mind, hogy valóra váljon,

§ hogy fiaimnak lelke mind e szépet
Fölszívhassa, miként a méh a mézét,

Reámteszed súlvos kezed, Uram -es boldogságofton szedéd a vámot.

Nem baj. Amire lelkem vágyva vágyott,
Elérte így is, Ifjú lelkek mélyén,
kik tétováztak szakadékok szélén,
Csodás virágnak magvát rejtem el,
}1elyet Te adtál s mely Neked +eltit

Illatban, tettben, hitben, akaráshan.

Nékik adj mindent. . , ó Uram, ne lássam
A könnyeket a gyermekarcokon. ..
Ha tűrni l<ell, hát itt vagyok. Rokon
A lelkem minden magányba-nőtt fával,

T. II.
B. I.

Ba. ll.

AZ v. önsvpzETőI TÁtsoR.
:-z iden husvétkor lesz a Hárshegyi Cserkészpaíkban.

_iz idei tábort az eddigi tapaszta|atok felhasználásával
.s ilz előző iáboroknál nagyobb méretekben íervezzúk.

Az örsvezető tábor prograrl*P, Megtattulni qnnyi llosz-
,:1)s lj_q.l,ességet, olnenllyit öt nap alatt csak Lehet s közben

-s. éIctet éltti és vezetni. 
d<

Az Y. országo§ öf§vezetői tábor legíontosabb tudnivalói
a következők: Az örsvezetői tábor március 23-tól, (szonr-
3:.t) déluián 5 órától március 28-ig, (cstitörtök) délután
_] Liráig tart.

Elszdlltisolds a fedett helyiségekben. Részvételi dij 5 P.
Gyülekezés máícius 23. (szombat) 4-5 óráig a Cserkész-
házban (Bp, V., Hajnal-u. 6. fsz.11,). lelentkezési határ-
idő: rnárcius l0. Korhatár l7.év.

A vasúti utazás költségeit nindenki maga fedezi; a mi-
nimális részvételi díjból, tekintettel arra, hogy a valóságos
árnak csupán a fele, nincs módunkban kedvezményt adni.

Vasírti kedvezményt csoportosan felutazók a szokott
nródon szerezhetnek, (Legalább 6 íő,)

A táborban kötelező jegyzetvezetés van, ezért mindenki
hozzon magával erős noteszt.

A közös élelmezés vasárnap íeggel kezdődik, tehát
szombat estére vacsorát mindenki hozzon magával.

A jelentkezés: Magyar Cserkészszövetség Vezetőtiszti
Testlilete Budapest, V., Hajnal-u. 6. címre küldendő.

Részletes tudnivalókat a jelentkezőkkel külön közlünk.

Minden cserkész eljöhet, aki tanulni akar és részvételét
csapatparancsnoka engedélyezi.

Minden jó munkát végezni akaró cserkészt szeretette1 vár

a Mlglar CserkészszöOetség,
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Végösszeg l5 9 4 2 3 2

Megiegyzés: Az elsó korosztályban szeí-
zett pontok e versenynél nem §Zámítanak.

A főcserkészi vándordíi pontozása
és a nyertes kiszámííása.

A vidéki vándordí| pontozása.

Megiegvzés: Az elsó korosztályban vidéki
verseny-ző-nern induli s így abban egyil( csapat
Sem kapott pontot.

A legjobb sífutó járőr a ll. sz.
Bocskai c§apaté, az nyeri a honvé-
delmi miniszter úr vándordíját,

Az,,öregek" vándordíjának
pontozása,

Csapatszám: 30 7 19l

Futóverseny: 3 2

Műverseny: 1 2

Osszeg: 7 4

ö.sreg, | 9 i a l O l5] 3 | z |r
Megjegyzés: Minthogy a 2. és 1l. számú csapatok már megnyerték

Volt a iőcserkészi vándordíjat (I. o. csapatok), a követl<ezó legtőbb pont-
számú csapat, a 30-as nyeri a turista vándordíjat.

1924 1926 1028 1920

A főcserkészi vándordíi eddigi nyertesei : 2 2 és 11 1 1 1 1

A honvédelmi , ,, ,, 7 '2 2 ll
A résztvevő cserkészek száma; 50 150 175 422
A nevezések végösszege; 21O 684 914 2216
A résztvevő csapatok száma: 3 11 16 24

A mult lapban hozott nagy tönreg szám közé tényleg
becsúszott néhány sáitóhiba, ezeket alább kiigazítjuk.

De még mielőtt ebbe belefognánk, meg kell állapíta-
nunk, hogy a Magyar Síszövetség a megfelelő szakembe-
rek véleményének bekér,ése után úgy döntött, hogy a sível
(és nem szkível) való mozgást nem sikolyázásnak, csi-
csonkálásnak, skízésnek vagy sízésnek, hanem,r§íelés"-nek
iogja nevezni, ezt fogadja el a hozzáértő magyar közön-
ség egyetlen helyes műkifejezéséül erre a mozgásra. Ha te-
hát a Magyar Cserkészbe - bárhol is - másféle megjelö-

lés csúszott be, az akaratom ellenére történt. Én a ,,síelés"
kifejezést nyelvtanilag ópen úgy helyesnek tartom (kaszál,
kapál, művel, kefél stb. mintájára) nint a sízést (jelez,
cserepez, boroz mintájára), de ha nem tartanám is annak,
akkor is a Síszövetség vagy a Magyar Tudományos Aka-
démia döntéseig mégis használnám azt, épen úgy, mint
ahogy a katonák használják a ,,löveg" szót és a közép-
iskolai tanítók a ,,tanát" szót, holott ezeknél igazán volna
némi kifogásunk a szóképzés magyartalansága ellen.

Az első korosztály egyéni eredményei között a 107. in-
dulási számú Sajó Rezsőnek választott gyakorlatát nem
7'/"-da!, hanem 7'/,-lel pontozták, a 150-es futásánakideje
42 p, 71 mp, a 166-osnak nrűversenybeli pontszámátlaga
nem l5, hanem l7 pont. A jobb járőrök összesítésénél az
5-ikben Horváth Nándornak az indLrlási száma 150 (nem
155) és ideje 42 p, 11 mp (nem pedig 4 p 1l mp), a 6-ik
járőrben Alföldi indulási száma nem 104, hanem |47. -A műverseny összesítésénél Osváth indulási száma 103,
Tormáé 166, Schunry Félix pontszáma 73'f n, Benedek F.
indulási száma l24, Götter Kálmáné 152 és Sajó Re-
zsőé l07.

A II. korosziályban a 74. oHalon közölt műversenybeli
helyezések csaknem mind hibásak. A 42. indulási számnál
az ,,u" betű nem való oda, a 86-osnál az 5-ös szám hibás
és a név helyesen ,,Rubinek Ernő". Az 51-es neve: Przibor-
szky Tibor. A futóverseny összesitésénél a 3. járőrben a
15-ös startszámú ideje 42 p, 11 mp. ötödiknek nem a 30,
csapat, hanem a 2/II iárőr jött be.

A III. korosztálynál a l71-es pontszáma a műverseny
2-ik gyakorlatánál nem 0, hanem 20, a l72-ősnél szintén,
a 173-asnál pedig nern 4, hanem 14 és a 178-asná1 nem 8,
hanem 18. A 190 futásának ideje pedig.helyesen 56 perc,
48 rnásodperc, a 119,esé 49p26 nrp, a 1l6-é pedig50 p 14.

Zsembery Gyula.

sÍ-IIII{E.
A múlt vasárnap olyan szép volt az idő, olyan csábitó magas

ts puha a hó, hogy vétek lett volna ki nem használni. Ki is
használták sokan. A 2, 17, 30, l9l, 26L,366, csapatok egy-két
örse (összesen 8 örs) reggel 8-kor találkozott a hüvösvölgyi vég-
állomáson és ott kapták meg a hike-örsök a feladatukat, amely
szerint délután fél 7-re jelentést kérek a Cserkés,zházban egy
nárc. 3-án a Cserkészpark és Borosjenő között (tehát Solymár
es Hidegkút vidékén) rendezendő téli hadijáték minden, a tér-
kepből le nem olvasható tudnivalójára nézve. Első pillanatra
roppant egyszerűnek és könnyűnek látszott a feladat, sok örs
csak munkaközben jött rá, hogy mi minden újabb és újabb meg-
allapításra lehet itt szükség, egyesek az istentiszteletek idejét,
:z iskolák ós más szállásra alkalmas helyek befogadóképessé-

gét, meg nás fontos dolgokat még a délutáni órákban sem tud-
ták még megállapítani. Igy végeredményében a kitűzött időig
csak egyetlen egy jelentés érkezett be. A tirbbi aztán több-
kevesebb késéssel követte. Nag1,6n helyesen, egyhangúan mind
megállapították, hogy sí nélkü1 a közlekedés az egyetlen or-
szágúton kívül egyebűtt csaknem lehetetlen, úgy hogy a hadi-
játékban más, mint sielő arig vehetne részt, ezek is csak nagl
rivatosság mellett. A jelentések igen szépek, ralzok, vázlatok
is mellékelvék. A helyezést az országos vezetőtisztek fogják meg-
állapítani és az or§zágos síverseny dijainak kiosztásakor fogjuk
kihirdetni, amikor is a győzteseknek néhány sífelszerelési iár-
gyat is kiosztok, inkább emlékképen, mint díjképen. Hogy ez
mikor és hol lesz, az íránt érdeklődjetek márc. Z-ika köriil a
Cserkészházban' 

Zsembery Gyula.
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Végre megvalósítjuk a régi tervet! Rendeziink olyan táv-
jeladást, hogy mindenkinek el kell ismernie: ,,Ilyet csak a
cserkészek tudnak csinálni."

Pünkösd első napját szemeltük ki e nagy eseményre. A
Budapest melletti Jánoshegyen lesz a főleadóállomás. A
Cserkésznagytanács elnökét, Albrecht királyi herceget fog-
juk felkérni, hogy 30---40 betűs titkos morsetáviratot ír-
jon, melyet a jánoshegyi kilátón bontunk fel. A jeladó-
állomások vezetői átveszik a szöveget s kezdenek dolgozni
a naptávírók, jeladózászlók, felröppennek a postagalam-
bok s a távirat elindul szokatlan cserkészutakon, egyik
hegyről a másikra, vagy a galambok gyors szárnyának se-
gítségével szerte a szélrőzsa minden irányában. A kisebb
távolságra lévő Esztergomba, Vácra, Gödöllőre és Székes-
fehérvárra jut el legelőbb. Innen postai távirattal vagy te-
lefonnal azonnal jelentik a hárshegyi Cserkészparknak a
felvételi és ismétlik a felvett szöveget. A Cserkészpark
parancsnoksági szobájában ülő teleíonista tábori telefonon
azonna| leadja a Park területén lévő hegyre, honnan jel-
adóállomások zász|ó- és szemaforjelzéssel továbbítják a
jánoshegyi kilátón lévő parancsnokságig.

De ezekkel a beérkezett jelentésekkel nem ért végett a
jeladás. A távirat ugyanis megv tovább. Vácról a Mátra-
és Bükk-hegység csúcsain át eljut Miskolcig. Fehérvárról
megy tovább Pécsig, Kaposvárig és Szombathelyig. Ezek
mind 200 kilométeres távolságok; ahol útközben a 4-5
kilométerre dolgozó zászlósieladóknak és 15-20 kilomé-
terig eredményt elérő naptávírós járőröknek ügyesen kell
kiválasztani a terepet, hogy a távirat fennakadás nélkül
elj usson.

,,Túl nehéz!! ,,Fantasztiktls" ,,Nem fog sikerülni!" -vetődhetik fel a kétségek a bizalmatlanok lelkében.
,,Fantasztikus?" Miért lenne a sok magyar cserkész egy-

részének összefogása fantasztikus? Mikor mi mind tanul-
juk a jeladást a Il. osztályú próbán! A Nemzeti Nagytábor
jeladóversenyében 230-an neveztek be. A kéi év előtti dá-
niai viziversenven magyarok nyerték a jeladás első díját.
Azóta 1000 példánvban vásárolták meq a cserl<észek a
,,Jeladás" című füzetünket. Ezek mindig rideg tényeklMiért
lenne hát összekapcsolásuk és kiszélesítésük ,,íantasz-
tikus"?

,,Nem fog sikerülni?" Már miért ne sikerlilne? Sőt már
sikerült is! Hiszen l922-ben két budapesti és egy eszter-
gomi csapat Buciapest belvárosában lévő iskola tetejéről
az eszterg,cmi csapatotthonig ötven perc alatt eljuttatott 10
állomás közbeiktatásával egy 40 betűs táviratot. Pedig
azótahat kemény év vonult el a magyar cserl<észmozgalorn
fölött. Ha akkor sikerülhetett, most kétszer olyan jól kell
mennie !

A sikert lelkiismeretes előkészülettel érhetjük el, Ennek
módozatait legközelebb ismertetjük. (ch.)

MIR,E IS JÓ A TELEFON.
Különben forgalmas amerikai divatárú üzlei.
Most kivételesen üres.
A következő pillanatban 13-14 éves négerfiú lép be

egyedül az íizletbe.
Az üzletvezető, a segédek tábora, a pénztárosnő mind-

mind érdeklődéssel várják: vajjon mit fog vásárolni a
feketeképű?

- Az úz|etvezető űrral szeretnék beszélni! - kezdi
bátor hangon rá sem hederít a kirakott divatcikkekre,

- en vagyok!

- üz|etvezető úr kérem (s itt illedelmesen meghajtja
magát) kegyeskedjék megengedni, hogy egy rám nézve
fontos ügyben telefonukat használhassam.

- Szívesen! - feleli az izletvezető barátságos kész-
séggel, mert meglepte a fekete feltünően jó modora és ud-
variassága.

A négerfiú a telefonhoz lép. Alig babrál pár pillanatig
az automatán, máris beszélni kezd:

- Mister Brown-nal, az autógarázs tulajdonosával
szeretnék szót váltani!

- 
(en vagyok!)

- Van szerencsém! Halló, kedves jó Mister Brown,
nem volna-e önnek szüksége egy 14 éves ügyes néger-
íifua akár a benzinszivattyúnál, akár takarításra?

(- Nem! Mert alig kéthete fogadtam föl egy 14 éves
négerfiút s mindakét munkát elvégzi.)

- És meg van-e ön elégedve a jelenleg alkalmazott fiú-
nak a mrlnkátáva|, Mister Brown?

(* Tökéletesen! Pompás, kötelességtudó fiú!)
Szóvol meg von elégedve. Csak azt akartam

tudni. Köszönöm! Isten önnel! - s a négerfiri örömtől
csillogó arccal teszi le a kagvlót, majd az izletvezető elé
lép, hogy megköszönje a telefon átengedését.

- Te - kérdi az üzletvezető -, nem maradnál iti ki-
futónak?

- Nem lehet! SzeíTődve vagyok!

- De hiszen az előbb telefonon ajánlkoztá| Mister
Brown autógarázsábal.

- Ez csak ,,fogás" volt! Hiszen épen ott vagyok be-
szeqődve. Most csak tneg akartam tudni és pedig a tele-
íon seoítsépéyel. vajjon a gazddm meg van-e velem elé-
gedve? És sikerült! 

*

- Jó kis történet! - gondolod olvasás közben. A fö-
lébe biggvesztett cím is igaz, mert minden cserkész meg-
tudja a cikkből, hogy mire is jó a telefon?

S ha azzaltovább uiurna|fordítani, úgv (büntetésből)
viTyázz|, - állásba merevedve olvasd tovább, ami követ-
kezik:

1. Gondolsz-e ismételten arra: vaiion meg vannak-e ve-
1ed eléryedve szüleid, cserkészparancsnokod, tanáraid,
egvéb előljáróid, cserkésztársaid?

2. Igyel<szel-e, ha kell akár a föntiekhez hasonlő, elmés
módon, de az első c§erkésztörvény telies tiszteletbentar-
tása mellett, néha meggyőződni a való tényállásról?

Ha a 2. pontra vonatkozólag van jó eszméd, küldd
be e cikkre hivatkozva, a M,agyar Cserkész szerkesztősé-
gébe, de jelezd azl, is: megkísérelted-e és mily sikerrel
eszméd megvalósítását? P. ()lasz Péter S. l.

327. sz. cs. par.

A l,eglsöaelebbi, rdd,őóelőaddst folaó hó 6-dn (saercldn) d,éüuttin 4 óya,kol. Faragó Ede orsad,11os
aeaeűőűis,ü ta,rtja,. Córne : CyEB,BB§ZÉLET NYÁRIN.
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AZ ANGLIAI JAMBOREE HÍREI.
Tavaszi angol tantoly am.

A jamboree vezetősége mindazok részére, akik a jelent-
kezés \ezárásával lekötötték magukat a részvételre, lehe-
tővé óhajija tenni, hogy a tavász folyamán szakszerű
angol tanfolyamon a legszükségesebb tudnivalókat elsa-
játíthassák. E,zért megkérte Fischer Sándor véncserkészt,
angol nyelvoktató urat, hogy március elejétől új tanfoiya-
mot kezdjen kezdők részére. A tanfolyan ingyenes és
minden hetiő, szerda és péntek d. u. 5-6-ig tart a Cser-
készház földszinti termében.

Különös nyonratékkal szóiitjuk tel az angolul nem tudó
jamboreeistákat, hogy szorgalmasan vegyenek részí ezen
a tanfolyamon, amelyet Fischer bácsi annyi szeretettel és
hozzáértéssel vezet. A jamboree vezetősége különös figye-
lemmel fogja kísérni a tanfolyamon résztvevőket és azok-
nak előhaladását.

Központi Bizottstíg hatá'rozatai.

A jamboree Központi Bizottsága február 20-án tartott
iilésében igen fontos döntéseket hozott, amelyek közül kö-
zöljük a következőket:

a) Utvonal, Elv,leg az egész jamboree-csapat oda és
vissza a Passau-Nürnberg-Aachen-Brusse1-0stende-
Dower-London-Liwerpool-Birkenhead vonalon l1iJgy.
Ez a legolcsóbb és a legrövidebb vonal. Azok az egyébként
elenyésző létszámú csapatok, amelyek Franciaországon
kívánnak jönni és ezt a szándékukat már idejében beje-
lentették, erre engedélyt kaptak.

b) Részvételi dij. 
^ 

részvétel tényleges költsége 18 éven
aluliak részére 300 pengő, a l8 éven felüliek részére pedig
350 pengő.

c) Felvételi lapok. A jamboree Iroda március 15-ig érte-
síteni fogja az összps résztvevőket a csapatparancsnoksá-

gok útján felvételük tárgyában. Akiknek ilyen felvételi lap-
juk van, vagyis tagjai lettek a jamboree-csapatnak, gon-
dosan őrizzék meg ezt az okmányt, Ugyanekkar a csapat
útján értesítest küldünk azoknak is, akik nem vehetők fel.

d) Részvételi díj befizetése. A részvételi díj befizetésére
vonatkozóan a következő az irár,yadó: akik a díjat egy
összegben be tudják íizetni, azok bármikor beíizethetik a
Szövetség szám|ájára, jamboree befizetőlapon vagy köz-
vetlenül a Szövetség pénztáránál, azok, akik részletekben
kivánják, azok áprilistól kezdve havi 50 pengős részleteket
fizessenek, június 15-ig pedig á fennmaradó összeget. -Mindazokat, akik szövetségi segélyben részesülnek, a se-
gélyösszeg nagyságáró1 még március folyamán értesítjük.

e) Felszerells. A Jamboree-előkészitő Központi Bizott-
ság döntött a Jamboreen résztvevő cserkészek egyenruhája
tárgyában.

A felszerelési cikkeket két csoportra osztotta: 1. olya-
nokra, melyeknél súlyt helyez a tökéletes egyíormaságra,
és 2. olyanokra, melyekből kiki az épen rendelkezésre állót
hozhatja magával.

Az L csoportba tartoznak; a cserkészkalap, ill. pákász-
sapka, árvalányhaj és az ezt tartó boglár, b) egy szolgá-
lati és egy tabori ing (ingjelvény), c) négyszegletes gyap-
júnyakkendő, d) bőr nyakkendőgyűrű, e) cserkészöv, f)
egy kaki loden és egy tábori tornanadrág, g) harisnya,
h) cserkészbot, i) kaki loden körgallér, ill. ehelyett a vizi-
rajnál viharkabát, k) tornatrikó.

A 2. csoportba tartozik míndaz, amit az expediciós fel-
szerelési utasitás előír, de az első csoportba nem tarto-
zik, pl.: takaró, szalmazsák, kés, kulacs, csajka, evőesz-
köz, hátizsák stb.

Az első csoportban előírt cikkeket április l-től kezdve a
Jamboree-előkészítő Brzottság megbízásából a Cserkész-
bolt (V,, Hajnal-u. 6.) árúsítja.

Ár,rar-ÁNos NyELv A JAMBon,EE-R,A.
A többnyelvű Jamboree című |ap legutóbbi számában jelent

m9g az alábbi cikk, melyet érdekességénél fogva sietünk nyil-
vánosságra hozni.

Mióta a cserkészet a világ négy tája íelé elterjedt, mit tagad-
juk, nagy szükség van egy általános nyelvre, kiilönösen most,
hogy a nagy Jambqree közeledik, Sok vezető megegyezik abban,
hogy az északamerikai indián jelbeszédet megfelelőnek tartják e

9élra, mert ez a létező nyelvek közt a legkönnyebb és minden
fiú részéről nagy érdeklődésre tarthat számot.

Az indián jelbeszéd a legkönnyebben megtanulható, mert egy-
szerű, átgondolt és logikus, a jelek általában a lehető legjobban
fejezik ki a gondolatot és a nyelv nagyrészt idiomatikus. Ha az
ember mutatóítjjával int, a jőjj szót fejezi ki, ha úgy csinál
mintha valakit el akarna lökni, ez persze annyit jelent, hog1,
,.nem", a íöldre niutatva azi akarjuk mondani: szátlj le, s:lállj íet:
felemeljük újjunkat. Ha kezünket laposan tartva feienreIjük:
magas, ha ugyanígy a földhöz visszük közel: alacsony.

Á tóta mináén rie|e mindig fejbólintással jelezte az i§ent, rá-
zással a nemet. Ha tehát jobbunkat fejünk mellé téve behajtjuk
mutatóújjunkat, máris igent mondunk, ha derékmagasságban
íordítunk egyet kezünkön, kész a ,,nem". A ,,jót" úgy fejezzük
ki, hogy vízszintesen tartott tenyerünkkel jobbról félkört írunk
le a szív előtt elmenve. A rosszat úgy jelezzik, mintha kezünk-
kel valamit a íöldre hajítanánk. Hüvelykemmel magamra mu-
tah,a kifejezem, hogy ,,én". Ha rád mutatok a mutatóújjammal :

..Te", ha másvalakire: ,,ő". Jobb kezünk hüvelyk- és mutató-
újját villaalakban szemünk elé tartjuk, ezzel kitejezzük: látod
vagy nézed.

A íélig csukott jobb kéz felülről |ehúzva a száj előtt azt je-
lentí, hogy ,,enni", vagy ,,élelmiszer". Ha pohár alakra formált
kezünket ajkunkhoz emeljük, azt mondjuk: ,,inni". Ugyanígy
tartott kézze| derékmagasságban végzett merítőmozdulat
..r,iz"-et jelent. Viszont, ha vizszintesen tenyérrel lefelé tartott
kezeinket egymásután egymásalatt elhúzzuk, ezzel kifejeztük,
hogv: menni. Ugyanez gyorsabban: futni. Jobbra tenyerünkbe
hlitott fejünk: ,,aludni". Ellenben vízszintes tenyerünk az áli

magasságában befelé hozva: beszélni, csevegni. Fülünk mögött
íormáljunk kezünkből tölcsért s megvan: hallgatni vagy hallani.
Jobb hüvelyk újjunkkal mutassunk a levegőbe arcunk mellett, ha
azt akarjttk mondani : ,,ember". ,,Asszony"-t úgy jelzünk, hogy
felülről Iefeló könnyedén behajlított újjakkal hajunkon végig-
húzunk. Az előbbi a ,,felíelé tekintő", az utóbbi: ,,a nő fésül-
ködik" gondolattal íügg össze. A nappal kezdetet, az éjjel véget
jelent, jelük egyszerű és logikus.

Ha jobb kezünk hüvelyk- és mutatóújjával nem egészen zárt
kört képezünk és az ég felé tartjuk: ez a napot jelenti, ugyane
jel a derék magasságában: ezüstpénz, ugyanaz a mellre hell,e-
zett kézzel: kitüntetés, érem, a szájhoz illesztve csészeformáia:
kívánság vagy ,,nagy kedvem van..." Begörbített újjakkal a
fjld íelé nyLrjtott kezünk: fű, ugyanez derék magasságban: bo-
kor, cserje, r,álimagasságban: fa, mindkét kéz ebben a helyzet-
ben: erdő, ugyanigy a mellre téve a kezeket: nép, emberek.
ököl a mell előtt: hegy, mind a két ököl: hegylánc. A ,,szá-
molni" igét úgy lejezzük ki, hogy jobb kezünk kisújjától kezdve
számolni kezdünk.

Mivel itt a névelők és tr_rlajdonsági jelzők teljesen kimaradnak,
ez a nyelv nem más, mint a gondolatok kifejezésének csontváza
s igy az indián jelbeszéd szőtára lényegesen redukált, hiszen

..majdnem mindent kifejezhetünk ígék és íőnevek segítségér,el.
A jelek 85 száza|ékát jobbkézzel csináljuk. A jelbeszéd fén5-es
eredményeit mindazok elismerik, akik érdeklődtek és foglalkoz-
tak vele. A tantrlást néhány cserkésszel (ha lehet vezetővel) kell
megkezdeni heti egy-két órában. Meglepő lesz, hogy mint fog
nör,ekedni tudásunk az érdeklődés hatása alatt és hogy rör,ide-
sen a többiek is kitűnő eszméket fognak hozni. Egy-két össze-
jövetel után mindenki készitsen néhány rövid mondatot. Ez jó
gyakorlat az .amúgy is könnyű nyelv tanulására s verseni.re is
ad alkalmat. Az összes jelek össze vannak gyüjtve W, Torirkins:
,,Az általános indián jelbeszéd" c. könyvében. Hála ennek a
könyvnek, minden cserkész megszerezheti a jamboree-re rövid
idő alatt a szüksóges tudást. Ed. H. Blockmore.

Forditotta: Pinezich ]enó.
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- Teljesen igazad van, Gyuszi. Jobb, ha nem keverjük
össze a dolgokat. Különben sem vagyok barátia annak,
amit jótékonyságnak szokás nevezni. Mert az erősnek gon-
dt-lskodnia kell a gyöngékről, az bizonyos. De nem azért,
hcrgy a gyöngeséget állirndósítsa. A szokásos jótekonyság
csak eltakarja azokat a bajokat, amelyeken kell és lehet
is segíteni. A jól vezetett iparnak el kell tartania önma-
gát és mindazokat, akikkel kapcsolatban van. Szegény
testvéreinken mi is segíteni fogunk, de nem alamizsnával.
A szegénység egyetlen tartós boldogsága a munka s ha a
jó lsten segít, találunk majcl munkát mindenki számára.
Addig is dícsérni tudom Gyuszi segély-alapját. Hanem ha
rnár itt tartunk, térjünk át a tisztségek betöltésére. Azt be-
látjátok, hogy legelső sorban vezetőre van szükség...

- Hát parancsnok úrr . . .?

- De fiúk! Nem vagyok szabadult iparos, aztán meg a
hivatalomat sem hagyhatom ott máról holnapra! Sokat le-
szek veletek, az természetes, a felügyelet, a szellemi irá-
nyitás, a tanácsadás ezután is az én dolgom lesz, de szak-
szerű vezetésre...

- Akkor Gyuszi legyen a vezető! - zúgták karban,
nekitűzesedve. Hanem az iíjú lőnökjelölt leintette őket.
Hiszen ő a Buíek bácsi segédje. Komiszság volna, ha most
otthagyná. Azután a fő-üzem az asztalosság lesz, nem a
könyvkötés, ahhoz pedig ő nem ért...

- Hanem ott gubbaszt leghátul a született vezető: Eke
András. }.lo csak ne bújj úgy el, komám. Nem megtisztel,
tetésről, rangról van szó, hanem két kézre való nrunkáról.
És te tudsz az emberekkel beszélni! Ugy-e míg megvolt a
Farkasék műhelye, három segéd és vagy négy inas dolgo-
zoit a kezed alatt! - őt tessék vá|asztani, parancsnok úr!

A dolog meglepett. András ugyan korára egyike volt a
legidősebbeknek, de alig egy éves cserkészem. Nem volt
Ligyetlen, sőt pompásan végezte, amihez hozzáíogott.
Mégis valahogy olyan félszeg legénynek tartottam, mert
ritkán vállakozott önként valami munkára s még ritkábban
beszélt. Csak a széme - okos, barna szeme volt - az v|l-
logott. Ez tttdna ,,az entberekkel beszélni"? Eddig rejtély
volt számomra ez a fiú, tnost kezdtem érteni. Az új kör-
nyezet, ahol fiatalabbak többet tudtak nálánál, valahogy
feszélyezte. ő, aki a szakmájában elsőrangú munkás volt,
restelte a cserkészetben való járatlanságát. 

- Most végre
hazata|ált. Nem is beszélt sokat, nem kertelt, nem tilta-
kozott, nent szerénykedett. Kijelentette, hogy - ha alkal-
masnak tartjrrk őt - készséggel vállalja az üzem vezeté-
sét minden mtrnkával és felelősséggel. A játék-készítést
érti. Igy mondta: ,,érti!" Később láttuk csak, mennyi ügyes-
séget, jóízlést, ieleményességet takart ez a kurta szó.

A pénzügyeket Slajmi kezébe hagytuk. ügyes, mozgé-
kony fiú volt és becsliletes. Mint szabót, egyelőre másra
írgy sem használhattuk, Hanem könyvelőt rendeltünk mel-
léje, Pap Bertók személyében. A sok pérrz és a sokféle üz-
let el sem képzelhető pontos könyvelés nélkül.

A kiszemelt ,,áldozaí"-ot lesújtotta a hír.

- De parancsnok úr! Mit tLrdok én a könyveléshez?
Műszerész volnék, vagy nti . . .

- Nyugodjál bele, tsertók! Hclgy mit kell csinálnod, azt
majd megmondom én. De hogy pontosan fogod csinálni,
azt tudom előre. Te szoktad a helyükre tologatni a széke-

É s: rRTA uer_ósv ELEK
ket, te teszed a fogasra a leesett sapkát, te veszed le a
cérnaszálat a szomszédod kabátjáról...

Harsogó kacagással fogták körül a íiúk a zavartan há-
pogó tsertókot . . . Imrác tettetett komolysággal, hangomat
utánozva folytatta:

-. . . és te eszed meg a maradék kenyereket, kolbászo-
kat és retkeket, pusztán a rend kedvéért!

Vége-hossza nem volt a szelíd csipkelődésnek, mindenki
egyszerre beszélt. Csak András hallgatcltt. De a szeme an-
nak is nevetett.

IV.

Megtörtént a naé]y eset: ,,leszállítottuk" az első munkát,
a vármegyei könyveket. Aki csak tehette, eljött az ünne-
pelyes aktusra. Amennyire értettem hozzá, elég jó munka
volt, vihették bátran. Csak Stefa volt vigasztalhatatlan,
meít nenl volt zöld kendőnk, amivel a kész munkát be
,,kell" takarni. Bertók némi lámpalázzal á||itotta ki az első
számiát és nyugtát. (A hozzávaló bélyegért egy ott ólál-
kodó kis inast szalajtottak a trafikba, mert hát ,,segéd
ítr" csak netn végezhet ilyen alantas munkát!) Végre el-
indultak, Nagy keriilővel Bulek bácsiék felé nentek elő-
ször. Tudják ők, mi a becsület! A mesternek csak látni
kell. hogy mennyire fogott rajtuk a tanitása.

Az öreg szemét elfutotta a könny, mikor meglátta őket.
Kétszer is megtörölte a pápaszemét színehagyott köté-
nyébe. Megtapogatta, ide- oda forgat{B, kinyitotta a köny-
veket, az újjai közt végigpergette a lapokat. Végre csen-
desen megszólalt. Valami reszelte a torkát.

- Gazemberek! eszt ellék jól megcsináltátok!
Azzal megrázta Stefa boglyos üstökét, Lacit hátbavágta,

Kuglit meglódította.

- Eszek a tyerekek! Eszek a tyerekek! Hoty kinőttek
asz én szárnyaim allól. Mán látok: der Mohr hat seine
Pflicht getan, der Mohr kann gehn. . . * Asz öreg Bulek
elmetyen nyuktíjba . . , ! Tyúszi, te főcsavarkó, te lekkomi-
szapp fráter... neket átadok asz üszletet... ! mit pámtrl_
trlk ollan pután?

A fiírk nem értették a dolgot. Gyuszi is előre jött a
munkaasztalától. A mester pedig folytatta:

--- Szakltarn csiriz netyfenöt éíik. Elék folt. Most már
tik szakoljatok... Én elmenek szőllő-kapálni... présház
előtt süttkéreszni, kvaterkázni szomszédokkal. Ti rnek ki-

'A mór megtette kötelességét, a mór mehet. {ldézet Shakespeare
,,othello"-iából.)

ELBEsz

Vége-hossza nem volt a csipkelődésnek.

u).
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írjátok a siltre: ,,Bulek Vencel uttóta, Lekenye Tyula..."
Ellágyulva leült a kis kerek székre. És csak úgy magá-

nak motyÖgott:

- Nem, ,Tyuszi nem hosz szétyen a fejemre . . . ti nrek,
pagázsi, fityásszatok a pőrötökre..., mert aszér néha
még néha benézek . . . és, rrtye nem toptok ki, r-rtye fiúk j . .ö

Gyuszi átkarolta az öreg vállát:

- De kedves Bulek bácsi, mit beszél ilyesniről! Már
rninek menne e| az üzletből. Elvégzünk mi a fiúkkal min-
dent. Maga majd csak nézi.,.

-- Nészi, nészi ... hát nem nészi! Elmetyek, punktum!
Te mek ne lopt itt a napot, hanem kotrótty a kanclájba és

írt mek a múzeum-direktornak a választ! És írt allá: Bu-
lek Vencei uttóta. . . Na, lótulj, hallot? Ti meg erittyeteg,
fityéteg esz a szép, eszt a työnyörű . .. eszt a vacakot. . .!

Ez szombaton történt. Vasárnap valamennyien az Ur
színe elé járultunk, hogy megköszönjük az e|ső pénzt. A
verebek azt csiripelték, hogy Stefa nagy vacsorát rende-
zett otthon a keresetéből. Kugli új nyakkendővel feszített.
Laciról nem sikerült semmit setr-r megtuclnom. Csöppet sem
tetszett ez a teívszerűtlen költekezés, de nem szóltam. El-
jón az ideje mindennek. Minek rontsam a hangulatot?
Mert hangulat, az vol!. Nem győzték Slajmit bosszantani,
hogy csak a tiszta haszonért mondott hálát, levonván a
kapott pénzből minden kö|tséget: nyersanyagot, munka-
díjat, a helyiségbér arányos részét, sőt a tisztviselők fize-
téséből ráeső hányadot, szerszámkoptatást, tartalék-alap
hozzájárulást is...

Slajmi diadalmas mosollyal rázta le nyakáról az okve-
tetlenkedőket:

- Igen! és nég így is maradt kilenc
het fillér. Ha nrég fűtést és világítást is
rnítanom. ..

pengő és hatvan-
kellett volna szá-

- Slajmi - szólt közbe lnrrác enyelgő hangon - te
máskoi olyan hallgatag vagy! ó most miért nem. . .?

Slajmi epés válasza harsogó kacagásba fulladt.. . lgy
vagdalkoztak, csipkelődtek gondtalan, napsugaras lelkük
minden szilajságával, míg az otthonba nem értünk. Ott
bekaptuk a reggelinket, azután kivonultunk a távoli dű-
lőbe, hogy a gyógynövénytermelés dolgában szabad ég
alatt tanácskozzunk, Ez az úgy ugyanis kissé nrásként ala-
kult, mint ahogy kezdetben terveztük. A gyógyszerész
kész progranrmot adott. Az elődje lelkes gyógynövény-
kereskedő volt s a Kálvária-domb déli lejtőjén bodzabok-
rokkal körülkerített'földdarabon ökörfarkkórót is termelt.
Annak ugyan már több mint négy esztendeje, de a szívós
növény majdnem kipusztíthatatlan. Tavaly virágzott, mi
is emlékeztünk a sárgavirágos táblára, csak nem tudtuk,
h(]gy az érték és nem gyom.

Minthogy kétnyári növény, idén csak az alsó levelek
iejlődtek ki, de jövőre ismét szárbaszökik, akkor szedhe-
iünk és szárithatunk amennyit jólesik.

Ez a felfedezés valóságos főnyeremény volt számunkra.
.\ g,v-önyörű őszeleji délelőttöt aría használtuk fel, hogy
ii-,rülnézzünk új birodalmunkban.

.{z elől haladók valamelyike felkiáltott:

- Látszik már a,,telkünk"I

- Az ám! de kecskék legelnek rajta!

- No akkor fuccs az ökörfakkóró szüretnek! - álla-
:ii,,tta meg a minden lében kanál Slajmi.

Gl,uszitól azonban hamarosan megkapta a rendreuta-
: :ást:

- Csodállak, SlajmiI nagyon csodállak! Ugy látszik te
,...s}, az egyetlen - kecske, aki nem tudja, hogy az ökör-
,:_rkkóró levelét ők nem szokták megenni!

- Es Bulek Vencel utóda nem áru|ná el, mi kifogásuk
,. :,;r ellene? - kérdezte a vérig sértett szabó. - Azt hi-
szed talán, hogy csupa rokoni szimpátiából nem rágja

Ellligyulva ült le kis:keíek székére.

meg a kecske az ökör-íatkkórót? Mivelhogy az ökör is
a k&ődző kétpatások családjába tartozik , . .

- Távolról sern gondolom! Hanem annak a növénynek
minden porcikáját horgas szőrözet borítja, ami kellemetlen
viszketést okoz. kerüli is minden állat.

- Látjátok, gyerekek! .- szóltam közbe - cserkész-
szemntel nézve milyen érdekes a-természet. Az Uristen a
sívó homokon, hitvány-földű legelőkön, kövecses dombol-
dalon növeszti a drága patika-szerekkel felérő orvosságot.
Egyszerűségében is milyen pompás védelemmel biztosí-
totta a fennmaradását! Az ember falat épít, kerítkezik
drága léccel, sodronnyal - és nem sokat ér vele. A világ
Teremtője ellenben egyetlen, könnyed ,,akarom"-mal év-
ezredekre intézkedett ennek a növénynek a biztonságáról.

A gyógyrrövénytáblát meglehetősen elhanyagolt álla-
potban találtuk. A két évvel ezelőtti kórók szanaszét he-
vertek, úgy ahogy a szél derékbatörte, a tavalyi hó le-
nyomta, a legelő állat leiporta. Pedig a gyógyszerész ál-
lítása szerint a német még ebből a szárból is pénzt csinál:
az egyenes darabokból kis napernyő-nyeleket készítenek.
A gyökéríej a fogantyuja

A szélesen elterülő hamvaszöld tőlevelek rendszertele-
nül lepték el a talajt. Az eredeti vetés-sorokat már alig
lehetett fölfedezni. No lesz itt dolga az ásónak, kapának!

(Folyt. köv.)

A IX. ker., amint már megírtuk, febr. 10-én tartotta közgl,ű-
lesét, melyen a következő új tisztikart választotta meg: Elnök:
dr. Rácz Lajos. Tb. elnök: Krámer Gyula. ügyvezető elnök:
Mezey Bóla. Helyettesei: Kovács János, dr. Barcsay Károly. Fó-
titkár: Török Tibor. Ellenőrző: dr. Bessenyei Lajos. Fópénztáros:
ilj. Pásztor Gyula. Ker. ügyész: dr, Miszthy Károly. Műszaki
előadó: vitéz Kanabé Dezső. Orvosi előadó:' dr. Várady Szabó
Miklós. Közlekedésügyi előadó: dr. Hajdu László. Sajtóreferens:
Rácz Jenő. Számvizsgálók: Ferenczy Károly, Kovács l,ászló.
Zilahy Zoltán.

A közgyűlést nregelőző napon gyönyörű ünnepséget rendezett
a 190. ,,Egyetértés" csapat, a Máv. műhely pompás diszterme-
ben, A kitűnő Máv. műhelyi csapat újöncai ezúttal tettek foga-
dalmat s egy minden iziben magas színvonalú ünnep keretéberl
tettek tanubizonyságot arról a nagyszerű munkáról, mely Máthc
rlűhelyfönök odaadó támogatása mellett a debreceni Máv. mű-
hely telepén folyik. Az ünnepség után bensőséges, meleg han-
gulatúr közvacsora volt a vendégek tiszteletére.



104 MAGYAR CSERKÉSZ 5. szám,

pÁr.yÁZA,I.
Mi történt március hónapban?

2-dn I817, Világhírú költőnk született ezen a napon. Ki volt az?
3-dn 1858. Ezen a napon hált meg egy hírneves költönk, kri-

tikusunk és a Nemzeti Színház első igazgatója. Ki volt az?
8-dn 1814. Ezen a napon születik a népszínmű megteremtője

hazánkban. Ki volt az?
12-én - Melyik évben volt a szegedi nagy árviz?
13-án 1B48. Petőfi melyik hírneves hazafias költeménye született

ezen a napon?
15-én 933. Milyen nagy jelentőségű csata folyt le a magyarok

,részvételével ezen a napon? Kik voltak a vezérek?
.n1'6-dn 1457,Ki és kit végeztet ki ezen a napon a budai Szent-

györgy-téren?
20-án 1894. Melyik hírneves hazánkíia halt meg ezen a napon

és hol?
22-én 1915. Melyik hírneves vár adja meg magát ezen a napon,

melyet a l-ronvédség védelmezett? Ki volt ezen vár védője,
ki ugyancsak ezen a napon halt meg 1924-ben?, 27. (?) 7000. Me|yik pápa, melyik magyar lejedelemnek küld
ezen a napon koronát?

Díjak és beküldési határidő az, mint máskor.

,,Jól tudom-e a cserkészfizikát?" _ pályázatlnk.

Az alábbi kérdéseket német
gyárakban és ipartelepeken
szokták a felvételre jelentkező
fiúkhoz intézni. A válaszokból
akarják megtudni, van-e a je-
lentkezőnek érzéke technikai dol-
gok iránt,

Olvasóink bizonyára könnyű-
nek találják a feleletadást. Épen
azért a válasz nem lesz nálunk
csupán igen vagy nem, hanem a
helyes válasz lizikai okát is meg
kell mondani.

1. dbra. Két különböző, egy 20
cm és 40 cm-es vastagságú hen-
gert erősítünk össze. öt kilo-
gramm súly lóg a vékonyabbi-
kon. Hogy azt az 5 kg súlyt tel-
húzzuk, mennyivel nehezebb
súlyt kell a vastagabb hengerről
lógó katnpóra akasztani?

2. dbra. A mérleg két serpe-
nyőjében 1-1 kg súly van. A
mutató azonban egyik felé kitér.
Mennyiuel kell a serpenyöt tartó
drótot megrövid.iteni, hogy a
mutató nulldra kerüljön.

3. ,abra, Az A-B gerendára
helyezett íüggőlegességmérő
(egyenlőszárú, derékszögű há-
romszög 90o-os s a sarkában fo-
nálon lógó súly) B felé eltér, te-

Aí ' |nil íu"l,i:tl*í,",*.Il1"o,j"ji;:_ÉlL l.n! rZt ál(áíoí1l, nogy a gerenqa vlz_
szintes legyen, melyik végéről

kell lefaragni, hogy az vizszintes legyen s kérdés az is, hogy
alulról vagy felülről törtónjék a faragds?

szeg. Kis Lajos 203. sz. Bocskay-cs. Kisújszállás. Kiss Tivadar
l4. sz. Holló-cs. Esztergom. Kakasy László 203. sz. Bocskay-cs.
Kisújszállás. Kollár Gyula 556. sz. Szathmáry Pál-cs. Marschke
Ferenc 254. sz. Minta-cs. Budapest. Mészáros Sándor 203.
sz. Bocskay-cs. Klsújszállás, Mildner Ernő 236. sz. Maróthy
János-cs. Gytrla. Németh Imre 314. sz. Czuczor Gergelv-cs. ifi.
i3. Parragh- Béla 99. sz, Mátra-cs, Gyöngyös. PEtei OyrrÜ
667, sz. Dombó Pál-cs. Dombovár. Próoán"' Miklós és Dóme.
Rosenberg Ede és Gyula 92l. sz. Ujpest. Sólyom-örs 264. sz.
Hunyad|-63. Rákosliget. Szecskay Dezső 71. sz. Zrinyi-cs. Za-
laegerszeg. Sziky László 203. sz. Bocskay-cs. Kisújszállás. To-
rockay Endre 203. sz. Bocskay-cs. Kisújszállás. Tóth Lajos 203.
sz. Bocskay-cs. Kisújszállás. Turul örs 294. sz. Eszterbázy Ká-
roly-cs. Eger. VIJ. Kiscserkész-örs 203. sz. Bocskay-cs. Kisúj-
szállás. i98. sz. Pál-cs. Mikes Kelemen apród csoport,

I. díjat nyert: Hornung Béla 264. sz. Hunyadi-cs. Rákosliget.
II. díjat nyert: Kiss Tivadar 14. sz. Holló-cs. Esztergom.

,,Mi minden történt februárban?" pályázatunk eredménye:

A ,,i\ilagyar Cserkész" február l-i számában közölt: ,,Mi min-
den történt íebruárban?" cimű pályázat megfejtése a következö:
l876 február 3. Ezen a napon temették el Deák Ferencet.
1849 ,, 4. Bem Józseí vezette a magyaí sereget a vizaknai

csatában.
5. Kisfaludy Károly születik, Tétszentkúton.

14. XllI. Gergely pápa szabályozza a naptárt.
l5. Mátyás király seregei elfoglalják Sabácot.
l7. Spanyolorsaág, Szavoja és Ausztria megkötik a

hágai békét.
18. E napon született Jókai Mór Komáromban.
20. Y. László részére ellopják a szent koronát Vi-

segrádról.
23. Ezen a napon született Mátyás király Kolozs-

várt.
24. Gutenberg János, a könyvnyomtatás feltalálója

halt meg ezen a napon.

t 788
t 582 ,,
l4i6
17 17

I825
I44o

|440

l 468

*

A kérdések, illetőleg íeladatok helyes megoldói közt három.
díjat sorsolunk ki. L díj 8 P, II. díj 5 P, III. díj 2 P.

Beküldési határidő 1929 márciLrs 20.

Rejtvénypályá zatank eíedménye :

A Magyar Cserkész február l-i számában között rejtvények'
helyes megíejtése a következő:

l. Leuenteoktató.
2. Si verseny.
3. Ka,ndersteg.

A megfejtők névsora: Agotai Zoltán 861. sz. Jászberény. Ari
Imre 203. sz. Bocskay-cs. Kisújszállás. Bartal Ferenc 254. sz.
Minta-cs. Budapest. Böszörményi Feri 203. sz. Bocskay-cs. Kis-
újszállás. Braun Gyula. Cseicsner Rezső 14. sz. Holló-cs. Eszter-
gom. Csiszár László 203. sz. Bocskay-cs. Kisújszállás. Harkay
Pál l18. sz. Turán-cs. Kecskemét, Hornung Béla 264. sz. Hu-
nyadi-cs. Rákos|iget, Horváth János 7l. sz, Zrínyi-cs. Zalaeger-

1865 ,, 27.Báró Jósika Miklós halálának napja,
A megíejtők névsora: Ágotai Zoltán 681. sz, Jászberény.

Arany-Tóth Pál Kispest. Asbóth Lajos 67. sz. Deákkúti-cs. Sop-
ron. Ausch György 653. sz. Somssich-cs. Kaposvár. Bejczy
G5,ula 460. sz. dr. Karácson-cs. Győr. Belcsák Barna 14. sz.
Holló-cs, Esztergom. Berinkei László 935. sz. Szt.-László_cs.
Rákospalota. Domján Ferenc 59. sz. Árpád-cs. Szentgotthárd.
Fecske-örs 40. sz, Szekszárdi Cserkészek-cs. Szekszárd. Forrai
.Nliklós 139. sz. Fazekas Mihály-cs. Debrecen. Oálos Rezső 460.
sz. dr, Karácson-cs. Győr, Harkay Pál 118. sz. Turán-cs. Kecs-
kemét. Hornung Béla 264. sz. Hunyadi-cs. Rákosliget. Hon,áth
Dénes 67. sz. Deákkúti-cs. Sopron. Horváth János 71. sz. Zrínyi-
cs. Zalaegerszeg. Kathi József 460, sz. dr. Karácson-cs. Gyór.
Keresztes János 460. sz. dr. Karácson-cs. Győr. Kiss György
43. sz. Munka-cs. Debrecen. Knébel Ferenc 327. sz. Loyola
Ignác-cs. Budapest. Kocsis József 28. sz. Szt.-István-cs, Pest-
erzsébet. Kollár Gyula 556, sz. Szathmáry Pál-cs. Kováts Sándor
460. sz. dr. Karácion-cs. Győr. Krafft Walter 146. sz. Révai-cs.
Tata. Krémer János 2. B. K. G. Lám Károly 9l1. sz. cs. Rákos-
palota. Ludescher Lőrinc 3. s2. R. M. Madarassy Iván 19. sz.
Bükk-cs. Miskolc. Martin lstván 3. sz. R. M. Marschke Ferenc
254. sz. Minta-cs. Budapest. Mészáros Sándor 203, sz. Bocs-
kay-cs. Kisújszállás. Nagy Cábor 172. sz. Erő-cs. Debrecen.
Némedy Lajos 236. sz. Maróthy Gyula-cs. Németh Ágoston 171.
sz. Erdősi Imre-cs. Debrecen. Németh András 171. sz. Erdősi
lmre-cs. Debrecen. ilj. B. Parragh Béla 99. sz. Mátra-cs. Gyön-
gyös, Pavlics Ferenc 59. sz. Árpád-cs. Szentgotthárd. Péter
Cyula 667. sz. Dombó Pál-cs. Dombovár. Potyondy Zo|tán 460.
sz. dr. Karácson-cs. Győr. Reisch Sándor 653. sz.-Somssich-cs.
Kaposvár. Rosenberg Ede és Gyula 92l. sz, Ujpest. Rothnágel
Lász|ó |4. sz. Holló-cs. Esztergom. Ruzicska Sándor 180. sz,
Kárpát-cs. Szarvas. Sándor Jenő 180. sz. Kárpát-cs. Szarvas.
Sólvom örs 264. sz. Hunyadi-cs. Rákosliget. Szabó Ferenc 935.
sz.-Szt.-László-cs. Ráko§patota. Szabó Sándor 9ll. sz. Szent
Imre-cs. Szecskay Dezső 71. sz. Zrínyi-cs. Zalaegerszeg. Tomkó
László 1,7|. sz. Erdősi János-cs. Debrecen. Trapp Ferenc 171.
sz. Erdősi-cs. Debrecen, Tusják György 180. sz. Kárpát-cs.
Szarvas. Turul örs 294. sz. Eszterházy Károly-cs. Eger. I. örs
460. sa, dr. Karácson-cs. Győr. I. örs 67, sz. Deákkúti-cs. Sop-
ron I. raj 653. sz. Somssich Pál-cs. Kaposvár,

I. díjat nyert: Harkay Pál 118. cs. Turán-cs. Kecskemét,
Rákóczi-út 17-19. sz. II. em. 11.

II. díjat nyert: Gálos Dezső 460, sz. dr. Karácson-cs. Györ.
III. díjat nyert: Martin István 3. R. M. Budapest, VII., ker.,

Zugló-utca 22, sz.
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KöD.

Köd. Áttetsző szürke lepel,
álomba ringat édesen;
benne vért izzaszt a munka,
a fájdalom, a küzdelem..

Köd. Mily jó, hogy eltakarod
a fájdalmat, a bánatot:
Nem látok így el messzire
s itt az arcok oly boldogok.

Ruzsinszky Ltlszló.

KÉRDES.

Vajjon, ha Isten megsokallja újra
A bűnök tengerét;
Egy új vizözönt bocsát-e a Földre
S hagy-e egy új Noét?

TAVASZKoR.
Zokog a madárdal, zeng az. erdő tőle,
Kacag a rózsa is
A kertek ölébe':
Az én szívem is zokog kis madár veled,
A,z én lelkem is örül szép virág neked,

Ruzsinszky Laszló.

NÓTÁZVA BALLAGUNK.

Előttünk az élet ezer mese álma,
Mi meg csak ballagunk
A bús elmúlásba.

Hátunkon a subánk: búbánatos sorsunk
s daccal a könnvek közt
}li jó kedvet osztunk,
Pörge kis kalapunk a szemünkre csapva
két cifra bokréta
Ott díszeleg rajta.

Egyiket keletről hoztuk büszkélkedve,
.\tásikat itt nvomták
Kardtörte kelünkbe.

Szúrós ördögszekér, szép illatos rózsa
Fitymáló ajkunkon
Fütyörésző nóta.

Előttünk a jelen borús, sötét álma
S nótázva ballagunk
_{ bús elmúlásba.

itj. Takdts Gyula.

NÉHA VÁCTAT A BÁNAT,
I.

Néha vágtat
Nélra meg várat
Magára a bánat.

II.

Mindig várunk
s a halálunk
Ez a várás,
. .. Álldogálás
utcasarkon
Bánatunkban.

II I.

De néha sírok
S már is vágtat
Felém a bánat,..
Titkon, epedve,
Lágyan befedve -Barna nagy estén.

Isltol,dban.

Földrajzórán

Tanár: Melyik népek tartoznak a szláv
nvelvcsaládhoz?"Tanuló: A szláv nyelvcsaládhoz tartoz-
nak: az oroszok, lengyelek, csehek, tótok,
morvák, szlovének, horvátok, bulgárok,
szerbek,.. és a... a...

Tanár: Na még van egy.
Súgó: Vendek!!
Tanuló: Ide tartoznak még a ,,vende-

lek" is.
*

Tanár: Hol van a Szund-szoros?
Tanuló: A Szund-szoros összeköti

Azsiát Európávat.
*

Tanár: Miről nevezetes Sheífield angol
város?

Tanuló: ? ? ?
Súgó (mutatja a kését).
Tanuló: Sheffield bicska gyártásáról

nevezetes.
Franciaórdn

Tanár: Hogyan mondjuk azt tranciául,
hogy tanár?

Tanuló: Tanár franciául Pofaszőr!

Magyarórdn.
Tanár: Mi ölte meg Zrinyit, a költőt?
Tanuló: Kansas.

KözIi: Vad,os Géza
46{. R. őrsvezetó., Györ,

I(RÓNII{A

B,enű cserkés"ei,nele husaéüja,,

Délangliában, Kent gróíságban van ta-
lán a legjobb szervezete a brit cserké-
szetnek. A kenti testvérek legjobbjai
husvétkor eljönnek hozzánk, Ez alkalom-
ból érdekes megtudni, ,,vajh' kik ők és
mefre van hazáiuk?"

Erről legtöbbet azok a liúk - ma már
fiatalemberek - tudnak mesélni, akik

1922 nyarán Temesi Győzö parancsnokuk-
kal és a 18. Lóczy-csapat zenekarával
Angliában táboroztak. Ez volt az első
cserkészcsapat, amely a volt ellenséges
országok valamelyikéböl angol földre
tette a lábát. Spencer, a kenti cserkész-
titkár volt a tulajdonképeni vendéglátó.
Ugyanaz, aki ,,Daddy Spencer (Spencer
apó) néven a gróíság cserkészeinek örök-
ifjú barátja, a háború óta minden hus-
vétkör összeszed vagy százöh,enet közü-
lük és minden évben más-más országba
viszi őket, ő a magyarországi útnak is a
lelke. 1920-ban a franciaorszdgi harcte-
reken, a következő évben Belgiumban,
1922-ben pedig Hollandidban !ártak Kent

Heraadds, cserkészei,
1923-as husvéti útjuk a barátságos Dá-

niába vezetett. A dán király maga fo-
gadta a száznegyven angol fiút kézfogás-
sal és e szavakkal: ,,kenti cserkészek,
nagyon örülök, hogy jól fogadhatunk
benneteket Dániában!" A kenti cserké-
szek a dán íiúk előtt különösen a fegyel-
mükkel imponáltak és Lembcke íőcser-
kész ki is emelte, hogy teljes csend tá-
madt, amint vezetőjük jóéjt mondott.

1924-ben Surílc hegyóriásait mászták
m€8, 1925-ös turájuk pedig Olaszor-
szdgba irányult. A Piavénél egy cserkész,
akinek atyja és három bátyja ott veszett
el, megkoszorúzta a háborús emlékművet.

Csehországot keresték fel a következő
évben, l927 husvétján pedig Spanyolor-
szdgban jártak, ahol hihetetlenül pompás
fogadtatásban volt részük. Az angol
származásű királyné és a király külön
fogadta őket, Az angol kolónia cirkusz_
előadáson és díszebéden látta őket vendé-
gül. Egy angol hölgy a jelenlétükben
adott zászlót egy madridi csapatnak. Ek-
kor mondta Robartes madridi brit ügy-
vivő: ,,Az áItalános béke ügyében egy
cserkész íelér tiz diplomatával". Az an-
gol fiúk, akik ajándékokkal megrakodva
tértek haza, Spencer szerint, mint Anglia
követei mentek el, de mint Sp4nyolország
követei jöttek vissza. Gandara spanyol
titkárnak még a helyszinen átadták azt az
arany köszönetjelvényt, amit Martin -mint angol külügyi megbízott - küldött
neki a felejthetetlen fogadtatás előkészí-
téséért.

Á legutóbbi husvétot Ausztria c§erké-
szei között töltötték Spencer-ék és azok a
magyar cserkészek, akik már élvezhették
az oszírák testvérek, de különösen ,,Papa"
Teuber túláradó vendégszeretetét, azok
tudják csak elképzelni, milyen jó dolguk
lehetett !

Dr. Korompai meghívta az ötven Ro-
ver-t és a tiszteket a Pazmaneumba, ahol
ötven magyar öregcserkész, kékruhás,
cserkészjelvényes kispapok fogadták őket.
Magyar lélekből fakadó, szíves vendég-
látásban volt részük. Az angol íiúk azí
mondták, hogy ez a magyar vendéglátás
talán legszebb bécsi emlékük.

Á If a tl u cl t, C s erlt.és Bs B öu eűs ég1
r,l.ssges I:,ö a ponti hi.u ata,la,ina,k

Iliuatalas órdi:
:,:e,inkint d. e. 9-1-ig és d. u. 4-7-ig.

Penztár-órák: naponkint 11-1-ig, d. u.
-l--4ig, kivéve a szombat délutánt.

.{z országos elnök és az országos íő-
:.:tTiselők íogadó ideje:

\L'itz Béla országos elnök fogad: hétfőn
: u. 6-}'2S-ig, pénteken 5-7-ig.

Temesi Gyöző dr, országos társelnök

(ellenőrző) szerdán és pénteken d. u.
5--7-ig.

Faragó Ede országos vezetőtiszt szer-
dán és csütörtökön d. e. 9-1-ig és d. u.
4-6-is.

Major Dezsö dr. országos űgyvezető fő-
titkár mindennap 9-1-ig és szerda és
szombat kivételével d. u. 4-7-ig.

Borsiczky Sándor dr. országos ügyész
szerdán, csütörtökön és szombaton d. u.
5 órakor.

Kosch Béla gazdasági főtitkár minden-

nap, szerda és szombat kivételével d, u.
4-6-ig.

trIolndr Frigyes dr. külföldi ügyek fő-
titkára kedd, csütörtök 6-8-ig.

Vidovszky Kdlmdn a Magyar Cserkész
szerkesztője kedd d. e. 11-1-ig és szerda
d, tt. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.

Éri EmiI országos vezetőtiszt helyettes
kedd, csütörtök, szombat 5-7-ig.

Sztrilich Ptil országos vezetőtiszt-he-
lyettes hétfő, csütörtök, péntek 4-7-ig
(Cserkészház), szombat, vasárnap Cser-
készpark,
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Fogadta még őket azután Hainisch, az
államfő, voltak a Rax havasán, uzsonnáz-
tak a kobenzl-en, volt a tiszteletükre
Schubcrl-est. Teuber papa salzburgi rezi-
denciájában az ,,alpe§ este , hagybtt fe-
lejthetetlen benyomásokai, YégüI 

-is 
Kent

cserkészei ezzel hagyták el Ausztriát:
,,Ezentúl ép olyan barátai leszünk ennek
az országnak, mint ahogy eddig nem is-
mertük !"

Rajta kell lennünk, hogy husvétkor mi is
belekerüljünk a kenti cserkészek szivébe,

Hirdetmény. A Magyar cr.rr,e{) 
O§rE*

vetség Vezető Tiszti Testülete könyvgyüj-
teményébe vásárolna Farkas Gyula: ,,For-
rongó lelkek" I. kiadású könyvéből példá-
nyokat. Aki iIyennel rendelkezik, lelezze
az O. Y T. T.-nek, mely szívesen kicse-
réli. új kiadású könyvre vagy az árát meg-
terttl.

Térképverseny-tervezet. Az elmult év-
ben tartott 1érképtanfolyam végén verseny
is volt tervbe véve. melvre witz elnök úr
akkoriban számos díjat "is ígért, Ez azon-
ban akkor elmaradt. Az elnöki tanács fel-
hatalmazásából avt az idén rendezzük
meg. Ez két részből ál|ana. I. Minden
résztvevő kapna egy km' területet, me-
lyen a térkép alapián mindent gondosan
átnéz, a térkép netáni hibáit kiigazítja és
egy külön feladatot (keresztmetszet, me-
netidö kiszámítás stb.) megold. Csak az
bocsátható a tulajdonképeni versenyfe,
aki ezt a feladatát elíogadhatóan megol-
dotta.

II. A versenyzők a feltett kérdésekre
írásban válaszolnak; a feleleteket bizott-
ság poitozza s a legjobb 6-ot külön szó-
beli vizsgára bocsátja.

EIdöntendő kérdések:
1. Résztvehetnek-e öregcserkészek -esetleg külön csoportban - akkor t, i.

több díj kell.
2. Résztvehetnek-e tisztek és segéd-

tisztek?
3. Kimondható-e, hogy akinek próbáját

a bi4ottság'elfogadta (ha az első 6 kö'zött
nincsen is), az a térképes különpróbát
vagy az I. o. próba_,,térkép" pontját le-
tette?

4. Vidéki versenyzőknek egyszeri Buda-
pestre utazása fedezhető-e valahonnét?
(enélkül a versenyben alig vehetnek
részt). - Bpest, 1929 február 16.

Jamboree! Aki angolul, németül vagy
franciául szeretne levelezni a Jamboree-rajövő amerikai, német és angol fiúkkal,
írja meg a címét, korát, kedves foglalko-
zásait s azt, hogy milyen nyelven levelez
Tábori Pálnak, Bpest, VlIl., József-u. 16,

Turista hirek. Március 9-én, szombaton
este 7 órakor tart a Mária Terézia-tér
71. szám alatt a pedagógiai szeminárium-
ban III. em., 247. ajtószám alatt vetített-
képes előadást Zsembery Gyula: ,,A tu-
ristaság a Honvédelem szo|gálatában"
címmel. Belépődíj nincs.

Márcitrs hó 17-én, vasárnap tartja a
Magyar Turisia Egyesület 40 éves fenn-
állásának emlékére jubiláris díszgyűlését,
melyen Cholnoky Jenő és Zsembery Gyula
mondják az ünnepi beszédeket.

Két cserkésztestvérünk, Kuti Ldszló és
Tdbori Pdl 1929 március 10-én, vasárnap
este fél 9-kor tartják szerzői estjiiket a
zeneakadémia kistermében. kitűnő művé-
szek fogják műveiket interpretálni. Jegyek
ára2P és 1.20 P. Kaphatók Bárdnál és a
Zeneakad,émián. Szeretettel hívjuk fel min-
denkinek figyelmét két tehetséges, íiatal
cserkéSzműVéSz testvérünk estjéfe.

. Érdekes apróságok. |. A uiltig legnehe-
zebb témje. A világ legnehezebb íémle az

Osmium. Súlya az ólomnak 2-szerese, a
víznek 22.5-szerese. A lX. század elején
fedezte fel S, Tenaant angol tudós. Jel-
lemző az Osmiumra, hogy szilárd halmaz-
állapotban nem reagál sem a savak, sem
a királyviz oldó hatásának. Igen magas
hőfokot kibír s régente ezért a Tantal-
nummal és a Wolframmal világítási huza-
lok kés2ítésére használták fel.

2. Milyen méIy a tenger? Az óceánok
mély3{961 1B99-ben mérték a Csendes-
óceán Marian szigetcsoportjához tartozó
Gnam-sziget mellett 9636 métert. Eddig
ez a tengerekben található elfogadott leg-
nagyobb mélység. Járja ugyan az a hir ls,
hogy az ,"rtóbbi időkben egy norvég hajó
10.000 méteren {elüli m(lységet mért
volna, ennek azonban előbb alaposabban
utánajárnak, aztrtán lehet csak szó a hi-
vatalos elfogadásáról.

A vadállatok pusztításai Indiában. An-
go1 statisztikusok szerint Indiában, 1927-
ben a vadállatok 22.000 embeít öltek meg.
Egyedüt a mérges kígyók 19.724 életet ol-
tottak ki, níg a tigrisek á|dozatainak
száma l033, a iarkasok 465, a ltopárdokó
2,1 B, a krokodiloké l36. Utánuk a vaddisz]
nók következnek 85, azután a medvék
78, az elefántok 53 és a sakálok 4I halá-
los áldozattal. Ugyanebben az évben vi-
szont az indiaiak 57.116 kígyót, 4300 leo-
párdot, 2738 farkast és 1l]68 tigrist ejtet-
lek el.

Sajtóhibaigazítás! Február 15-i szá-
munkban Lévai Alajos: ,,A ma gyermeke"
cimű versébe értelemzavaró sajtóhiba'ke-
riilt. A kérdéses utolsó mondat helyesen
így hangzik: ,,S ha majd a kürtök íelvil-

Ilannak újra,
S a rab föld egyszer titkon megremeg,
...kinzott kezében kard, - ő lesz az első,
Amerre jár az ébredő sereg:
A mának .qyeímeke. . ."

A mult nyáron a festői íjordok félszi-
getén állt norvég nemzeti nagytábor leg-
emlékezetesebb napja az vo|t, amikor a
rádió közölte a hírt, hoglr a Nobile-expe-
dició MaLmgreen-csoporljáf megmentet-
tek, A sokezer íiú őszinte örömújjongását
azonban csakhamar igazi gyász váltotta
fel, mert megjött a cáfolat: Malmgreen
halott! félárbocra eresztették a zász|ókat
és mindenki részvéttel fordult a svéd cser-
készek tábora felé: Dr, Finn Malmgreen, a
tudós ugyanis közéjük tartozott és útnak-
indulása előtt közölte utolsó cikkét a
,,Scouten", a svéd cserkészújság. ,,Egy-
szer életében minden íérfinek cserkésznek
kell lennie" - ez volt a cikk mottója és
a svéd tudós, akinek egyik társa a nevét
kiejtve, zokogva volt kénytelen abba-
hagyni tudományos előadását - mindvé-
gig cserkész volt és cserkészhőssé lett.

Amióta shackleton cserkészekkel indult
trtolsó délsarki útjára, minden cserkész-
nek vágya volt résztvenni valami nagy,
valanri szép felfedező utazáson. Ameiika
cserkészei közül többen el is érték álmaik
célját és azokon kivül, akik az Ál|amok
még felderítetlen tájait járták automobi-
lokon, már régebben egész csefkészörs
vett részt a Borden-íéle északsarkvidéki

úton. Tavaly három válogatott cserkész
indult a Martin-lohnson expedicióval a
legsötétebb Afrikába azzal, hogy könyv-
ben íognak beszámolni kalandiaikról. Két
pasadenai cserkész pedig nemrég jött meg
a déltengeri szigetekről, ahol Zane Grey--
vel, a híres iróval ka|andoztak.

Az útleíró könyvek cserkészszerzői kö-
zül az első Marr volt, Schakleton kísérője,
a második pedig Palle Huld, a 15 éves dán
cserkész, aki 44 nap alatt körülutazta a vi-
lágot. Most Byrd Richdrdnak, a cserké-
szek eddig is nagysikerű óceánrepülőjé-
nek és sarkutazőiának pompásan felsze-
reit délsarki expediciójában vesz részt a
sokszáz jelentkező közül kiválasztott cser-
kész, Paul Siple. Az amerikai cserkész-
rádiótulajdonosok - akiknek száma csak-
nem egyezik az összcserkész|étszámmal -állandó kapcsolatban vannak az expedi-
cióval és íalják az újsághireket,, amelyek
a világhírre kapott Sas-cserkészt (a lég-
főbb rangfokozat Amerikában) dícsérik.
Az expedició tudósítója épen nemrég rá-
diózta meg a Newyork Times-nek: ,,Siple,a cserkész, remek matróznak bizonyult.
Ha cserkósztestvérei most látnák őt, amint
egy kötélen fejjel "lefelé kapaszkodik, ta-
lán nem is irígyelnék annyira. ő, azonban
mosolyog és dolgozik mindig." Dehogy is
nem irígylik! Persze, úgy cserkészmódra.

Amerikában egyébként most zajlott le a
cserkészek évforduló-hete. Ez mindig leg-
nagyobb eseménye a cserkészévnek. Feb-
ruár B-án este ugyanabban a percben fél-
millió cserkészíiú ismételte meg íogadal-
mát, annak az em|ékezetére, hogy 19 év-
vel ezelőtt iktatták be hivatalosan az
amerikai cserkészszövetséget. A cseíkész-
hét másik nagy napja február I2-e, Lin-
coln születésnapja, de a többi öt nap is
szakadatlan cserkészünnepségekkel telik
el minden évben. A hét minden napján is-
kolában, műhelyben cseíkészruhákat látni,
Alig ér véget a nagy hét, eljön február
22-e, amely nemcsak B.-P.-nek, hanem
Washington-nak is születésnapia. Ez az a
nap, amit mirrden amerikai fiú megünne-
pel, aki soha nem akar hazudni. A nagy
szabadsághős volt ugyanis az, aki gyerek-
korában baltájával belevágott atyja cse-
resznyefájába és nem tudott hazudni,
kérte a büntetését. Azóta február 22-én
az amerikaí íiúk apró baltát viselnek a
gomblvuktrkban.

Kansas City cserkészei próbamozgósí-
tást rendeztek, amelyről csak annyit tud-
tak, hogy melyik hónapban |esz, de más-
különben váratlantrl jött a riadó, hogy ki-
próbálja, résen vannak-e a városban élö
cserkészek? Egy este kiment az értesítés:
gyülekezés azonnal, cseíkészruhában, itt
és itt. Volt csapat, amelyik 9 perc mulva
már a he|yszínén is volt. Azután követ-
kezett a feltevés közlése és a sok csapat
egy képzelt vasúti szerencsétlenség teljes
mentési munkáját rövid idő alatt ellátta.

Herbert Hoover, az Ál|amok új elnöke
époly cserkészbarát, mint elődje, Coolidge
volt és abban is egyezik vele, hogy mind-
kettőnek fiai cserkészek voltak. Amerika
cserkészei előtt új elnöktik alatt korlátlan
lehetőségek nyilnak meg. Az ország óriási
méretei, a lakosság vegyes összetétele, a
legmagasabbíokú civilizáció és a legősibb
vadon váltakozva már nem sokáig lehet
akadálya annak, hogy Amerika nyolcmil-
liónyi cseíkészkorú fiúifjúságából teljes
egymillió cserkész legyen, Mire a mozga-
lom ott húszéves iíjúvá nő, ez a létszám
bizonyára meg is lesz. Eddig is közel hat-
millió polgára varr az Egyesült Államok-
nak, aki letette a cseíkészfogadalmat.

szinte elen vésző kis része Amerika
cserkészeinekj de mégis impozáns kül-
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döttség lesz az, amelyik talán ezer fővel
áthaiózlk az Oceánon a birkenheadi világ-
táborba. Annyi bizonyos, hogy a ml szám-
arányunk ennél sokkal jolrb lesz, de a
Park Avenue-n, Newyork legszebb utcá-
ján álló huszonhétemeletes felhőkarcoIó-
ban, a Boy Scouts of Amerika főhadiszál-
lásán háromszáz embernek is dolgot ad a
lamboree-csapat összeállitása. I. O. E.

Teuber Imre osztrák helyettes főcser-
kész az osztrák cserkészszövetség decem-
beri közgyűlésén lemondott összes tiszt-
ségeiröl, azonban ígéretéhez képest az
osztrák cserkészügyeket riem hivatalos
minőségben is támogatni fogja. A magyar
cserkés.zeknek ezt a nagy barátját tehát
mi sem búcsúztatjuk a cserkészettől, ha-
nem reméljük, hogy a jövőben nemcsak
az osztrák cserkészek, hanem a mi ügyein-
ket is ugyanazzal a barátsággal fogja to-
vább kezelni, mint ahogy eddig tette.

A világ iőcserkészének és nejének febr.
22-én vo|t közös születésnapjuk, mely al-
kalomból a Főcserkész úr és a Magyar
Cserkészszövetség az összes magyaí cser-
készek nevében táviratilag üdvözölte őket.

György angol herceg elíogadta az an-
gol cserkészszövetség vizicserkész-szerve-
zetének elnökségét. Eziel a ténnyel immár
az angol királyi család összes férfi-tagjai
valamilyen szerepet töltenek be az angol
cserkészmozgalomban. Igy V. György ki-
rály a fővédnök, a walesi herceg a walesi
főcserkész, a yorki herceg a londoni kerü-
let e|nöke, a gloutcesteri herceg a Glout-
cester grófságnak az etnöke.

Címlapunk elvesztette aktualitását. *
Azt hisszük, sok kedves olvasónkból váIt
ki derültséget, hogy a Magyar Cserkész
címlapján levő cserkész még mindig dide-
reg. De hát akkor, amikor nyomni kezd-
tük a lapot, még csikorgó tél volt. Hál'
Istennek azóta már tavaszodik. Reméljük
véglegesen elveszti minden téli képünk
aktualitását.

I. KERüLET.
A 32. Levente cserkészeknél ősszel

megalakult a viziörs. Tagjai szabadidejük-
ben kis csónakot csináltak már, most pe-
dig elméletileg és gyakori úszással ké-
szülnek a-nyári vizi életre. - Március
lGén d. u. 5 órakor ünnepélyt tartanak
a budai Pálffy-téri kath. körben.

A Budapesti Piarista Diákszövetség
öregcserkészcsapata 1929 március 3-án,
lasárnap d. u. 5 órakor a gimnázium tor-
natermében tábori beszámoló ünnepélyt
iart.

lV, KERüLET.
A 42. sz. Tuiul cs.-cs. (Győr, Reális-

kola) Az avatóünnepélyen február hó
2-án 18 cserkész és 4 öregcserkész tett
:, gadalmat. A jelölteket Bernard Gergely
i:titkár avatta. fel. A Kath. Kör nagyter-
nében megtartott ünnepélyen előadták
Koszteí atyának Palkó barátai című cser-
l:ész-szindarabiát. Az ünnepély műsorát,
Hofer ödön öregcserkésznek Szervusz Pa-
panek című tréfás tábori jelenetével kiegé-
szitve, másirap megismételték Koszter

február 4-én, d. u. fél 6 órai kezdettel,
műsorral egybekötött, zártkörű cserkész:
estélyt rendezett a Royal gobelin termé-
ben. A befolyt tiszta jövedelmet a fuvós
zenekar céljaira tordították.

t Cser Mihály, a 2BB. sz, Baross Gábor
cserkészcsapat tagja, 18 éves korábancsefKeszcsapat tagJa, rö e\
meglralt. Temetésén megjelenmegjelent Penser }la-

Ide tlézz öreglerrr,
az igazi cserkész csak ilyen cipőben iár.

Ne hagvd magad más cipőre rábeszélni,
mert isak a Ternóczkv-féle cserkész-
cipő a legiobb es legolc§óbb, mert l. rerrdű
anyagból- készül, barna bagaria-bőrből

magas szárral, bőrbéléssel, vízmentes
nve.'ivvel és burokkal, végig dupla- talppal és bokavédő c§attal e6,

Jótál l ás m e1l ett beszerezheted;
TEP,NÓCzt<Y JÁNos

,'BAR,OSS" cipőüzemében,
Brrdape§i, VIII_, Fesíeíics-rríca 4-

atva ielenléíében. A jó cserkészmamák,
PátkOhat< kedves játékaitól való megható
búcsúzását szívből megsiratták. A máso-
dik darab cserkésztréfái sok jóízű kacagást
fakasztottak. A darab írója méltán büszke
lehet a szép sikerre.

A székesfehérvári 98. ,,Előre" c§.-c§.
íebruár 9-én és 10-én nagysikerű far-
sangi ünnepélyt rendezett. A csapat meg-
mutátta, hogy méltó akar lenni azon nagy-
szerű multhoz, amelyet dr. Farkas Cyula
parancsnok úrnak köszönhet, kinek szel-
ieme iránvitia most is a munkában. A kö-
zönség aliariOO kacajjal és tapssal kísérte
végig az előadást.

Áz ünnepélynek, melyet a csapat az
intezet tornatermében tartott, az erkölcsi
mellett igen nagy an),agi sikere 

', 
ufrr.'.o.

A 35. sz. Jedlik Ányos cserkészcsapat
(Győr, bencés főgimnázium) öregraja

katholíhus cserkészek !
Lehetóleg tömegesen 11a pébringt egq-
szerre) rendeljétek meg és oluassdtok

P. OLASZ s. J.
,,EIÚ, nney EEREIro
című köngaét, melg a serdüló fiú ön,
műuelését tattalmazza. A hóngu bolti
dra 1.ó0 P. - Eggszene 10 példdnut
rendelue 1'- P. - Tómeges rendelést

csakis a kiadó:

,, 4 S Z Íír,í lt,i, ct, cL ó It,iu cl, t aL cl,,

Budapest, VIIL, Hotcínszhg-u, 20,
,bongolílja le a jelzett kedoezm. círon,

jos íőíelügyelő és a DSA. műhelyfőnökség,
továbbá a 288. sz. cserkészcsapat Büttner
Ferenc parancsnok és Saly József csapat-
tiszt vezetésével. Grell Ferenc cserkész-
társai ner,ében mondott búcsút a jóbarát-
nak, a DV. dalárda és zenekar pedig meg-
indító énekeivel és gyászindulóval rótta le
kegyeletét és szeretetét.

V. KERüLET.
A bácsalmási 579. sz. Tomori Pál cser-

készcsapat januári igazolása lázas munká-
ban találta a jelöltidőt a iegnagyobb ko-
molysággal,,szolgátó" cserkészeket. Az
iparos- és kereskedöifjak nagy felkészült-
séggel várják az újoncpróba idejét. Május-
ban nagy avatási ünnepél5,en mutatkoz-
nak be a községnek, Nagy hatást tesz a
falu népére a cserkészliúk ünnepnapi egy-
öntetű szentmisehallgatása. A heti örsi-
és csapat-összejöveteleken a jelöltek
szinte versenyeznek a pontosságban és
korrekt viselkedésben. Adja Isten, hogy a
megye első íalusi csapata majdan büszke-
sége legyen a magyar cserkészetnek! ...

IX. KERüLET.
A nyirbátori iparostanonciskola 956.

sz. Vásárhelyi Pál cserkészcsapaía már-
cius hó 3-án, műsoros előadást rendez,
melynek középpontjában Koszterszitz Jó-
zseí,,Nemzetközi asztaltársaság" című
vigjátéka áll. 

t

X. KERüLET.
A bajnai 942. sz. ,,Ottokár püspök"

cs.-csapát farsangvasárnapján vig far-
sangi előadást rendezett. A leleményes
cserkészrádió és a csapat zenekara arat-
tak különösen nagy sikert. A csapat |ebe-
lében, közeljövöben kezdődik meg- egy
tűzoltó örs szakszerű kiképzése.

Csapat-igazolás. Az O. I. B. 1929 ja-
nuár 16-án tartott ülésén a gödöllői ref.
egyház 943. sz. ,,Ráday Pál" cserkész-
c§ápatát igazolti.' Ez'a kerület 76-ik
tgazo|t csapata.

Csapatrnegszűnés" Az O. I. B. 1928
december 12-én a meg§zűnt váci hadi-
árvaház 927. számú cserkészcsapatát
feloszlatta,

Az O. l. B. ianuár 16-i határozatávaJ
a dunakeszi 109. sz. csapatnak a ,,Ma-
gyarság" nevét engedélyezi.

A 214. sz. ,,Ztinyi a költő" cserkész.
csapat gyásza. A 2l4. cs,-csapat egyik tö-
rekvő cserkésze, Metzler Mátyás de-
cember 21-én tragikus körülmények között
elhunyt. Villamo§on uIazott háza Csö-
mörre s a peííonon tartózkodó cserké-
szünk egyik kanyarodónál kiesett a kocsi-
ból, Hiá6á volt a mentőorvos minden ápo-
lása, összetört testű cserkészünk lelke fel-
szá|lt az egek Urához. A csapat parancs-
noka: Maurer Mihály és az elhunyt örs-
vezetője: Bitskey Gyula búcsúztátták el
cserkésztestvéreitől.

Morse-gyakorlatok. A rákospalotai
cserkészcsapatok május 2-án táv morse-
gyakorlatot végeznek Rákospalotáról ki-
indulva BudaIialász-Pomáz-Dunakeszi

-Fót-Rákospalota 
visszatérő vonalban.

Igy készülnek a pünkösCi országos tár,-
morsegyakorlatra. Kerületünk, többicsa-
patai: készültök-e?
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de az az érzésem, hogy ebben a mechani-
kával túltömött világban bizony akadt
volna egy huncut német, aki elcsípte
volna már előled eat az öt|etet - ha az
ötlet sokat érne. Mindenesetre jól teszed,
ha - mielőtt komolyabb lépésekre hatá-
roznád el magad - bizalommal fordulsz
Kilczer tanár urhoz. Hadd legyen neki is
egy nehéz napja. Elvégre a tizika tanár
urak kell, hogy törjék ilyesmiken a fe-

MAGYAR

jüket. 
- üi. I. D. 87. sz. Turul. Igazad

van! Csak egy kicsit túlságosan patheti-
kus az írásod. Egyébként erről már sok-
szor írtunk és fogunk is írni, Te pedig a
Te lelkes cikkedet szavald el a csapat
előtt, mert hidd el, hogy az ilyen nagy
páthosszal megírt felhívás jobban hat
szavalva, mint olvasva. - K. L. 857.
Nagyszerű! Hogy tudott az eszedbe
jutni?! Csak az a ba!, hogy egy kicsit
destruktív. A, mostani ,,slágerekért" ön-
ma§ukban sem lelkesedem, hát még ha
cseikész-szöveget húznak rá! Brrr... Mi
cserkészek dalóljunk csak magyar nótá-
kat és azokra csináljunk cserkészszövege-
ket. Hiszen így is rengeteg sok gyönyörű
magyar nóta van, amiről a íiúknak fogal-
muk-sincs. - Hervadás. Nem értem leve-

P. F.59. sz. Árpád, Szentgotthárd. Le-
veledre ta|án már meg is kaptad a vá|aszt
illetékes helyről. Én csak annyit fűzök még
hozzá, hogy csónaképítésre vonatkozó cik-
kek fognak megjelenni a M. Cs.-ben -P. K. 32. sz. Levente. ,,Sokoldalú" levele-
det kívánságod saerint intéztem el. -P. B. 109. sz. Magyarság. Köszönöm ked-
ves soraidat. A válaszomtól ne ijedj meg,
de nem tudok biztatóbbat írni: ha a sport
terén is csak olyan reménységekkel indul-
hatsz, mint amekkora reménységre a köl-
tészet terén feljogosít beküIdött versed,
akkor attól féIek, hogy nem sokszor fo-
gunk találkozni neveddel az olimpiai baj-
nokok §orában. Mert, hogy a Petőfik és
Aranyok sorába sem fogsz bekerülni, az
igen valószínű. De ez nem baj, emiatt még
csak egyetlen szomorú percet se szerezi
magadnak. Hiszen Te sem költő, sem
rekorder nem akarsz lenni, hanem derék
magyar polgár. Azért csak foglalkozz úgy
a sporttal, mint a költészettel sok szerú
tettel, hogy tested, Ielked egyaránt szépen
fejlűdjék, d,e azután többet ne is várj, ne
is követelj se a sporttól, se az irodalom-
tól. - Rózsabimbó. Most is azt mondom,
amit a multkor írtam. Gondolatod, érzé-
sed van, de egy kissé messze állsz még
az,igazi költői géniusztól, Azt tanácsolom,
hogy egyelőre csak olvass nagyon sok
szép verset. - N. L. 236. sz. Maróthi. Re-
mélem ezóta megkaptad a választ kéré-
§edre. - T. P. |47. sz. Petőfi. A köszö-
nési módnak az elintézése részben már
régen megtörtént, a további hozzászólá-
sok pedig a Vezetők Lapjába valók. A
M. Cs, ilyenféle vitáknak helyt nem adhat,
Ami a Te második esetedet illeti, hát az
bizony szomorú. Irok róla e szám vezető
helyén. Te is csinálj csak továbbra is
propagandát a jó ügynek azzal, hogy még
akkor is tisztelegj minden cserkésznek,
ha az eléggé udvariatlan ahhoz, hogy még
nem is fogadja. Végül mégis csak a kö-
szönő cserkészek lognak győzni. 

- Sz.
M. l84. Csaba. A naptár ügyében közben-
járok a kiadóhivatalnál. kár hogy kor-
szakalkotó találmánvod értékesitése terén
már nem rendelkezem sem megíelelő szak-
tudással, sem megfelelő összeköttetéssel.
Hanem Te Miska! Nekem az a gyanum,
hogy ez a találmány nem is olyan kor_
szakalkotó. Mondom, én nem értek hozzá,

A

C S E R K E S Z fii!fr".,_",,"öftJa§.if,í..,,ffi*íllti
san. A7i érzem, hogy beteg vagy, de mi

előfizetési tíra; bajod van? Tele ván írásód ii-minden

Neggecléure 2 l)engő, fi:'f';',J"i"i.'Í?',?ti19.í"li."?fli%-":i
féléure 3.6O nerwő. Is'ten, annak nem szabad ilyen komornak
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hiuatalos lapja a A reitvénveket köszönöm, Lehet, hogy
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u..?ioá J'Íi ffi §g.éÍsi
Szerhcszíóség: De nem tudom, hogy eredeti-e? vagy for-

s op ro n, s zen t I m re- Ib t t ég i u m, í=ililJ;j;íá§l"ilJ#'á5§"fj.11f,T"l''h1
Kiadóhiaatal: nem fordítás, vagy átdolgozás, akkor gra-

Budapesí, v., naiiá-i-utca 6. sz. it?áiÍ*5á:,#.*,{,íl',f"J?'"'o'*'§JJu:Íl(Cserhészház) veled. Keress fel egyszer.

Felelős szerkesztó: VIDoVSZKY KÁLMÁN,
Fetelós kiadó : KoScH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövebég.
Szerkesztóség és kiadóhivatal :

Budap€§t, v., Harnal-ítca 6. sz. (cseíké§zház.)
Megielenik minden hó l-én és l5-én.

rere

Elófizelési óra:
Iéléure P P. - Egése éure 4 P.
Elófizelni uguanúgg lehet, mint a

MAGYAR CSERKÉSZ-rel

A aonal mentén udgd hi és leu.-lapra ragasztua kűldd be a kíadóhiuatalnak.

A
,,ívíaggar Cserhész" t. Kiadóítiuatalcínah

Budapest, V.,

Hainal-utca 6. Cserhészhtíz,

Ezennel előfizeteh a Ahaggar Cserhészre -,:Ej!",;rr:* 1929, éai

hó naptól hezdódőleg. Az elófizetési

IIINDEN
JÓ I{öNvTr

IIAIIAR EOGY t
Erról tesz tanusdgot a
Maggar Cserhész 1929. éai

Cserkésznaptrira is.
§,rZ§§

elóíizetni a Maggar Cser-
hészre, ha enneh az értékes
kis lüzetnek még birtohdba
aharsz juíni. tVlert, ha nem
sietsz; nem lesz 1929.es

Cserkésznaptdrud.
íIasBnúld, fel, a, mell,ékelt

szeluényt !

d{jat o, 
",,u ",o"§íá!"i!!ífolt 

beí, tappat hüldöm. Kérem a féléui előfizetés-
neh megfelelően az 1929. éui Cserhésznaptdrat is.

Néa:
tMeg nem feleló módozat törlendó.

,,Élet" Irodalml és Nyomda Rt. Budape§t, l., Horthy Miklós-rit l5. - Igazgató: Lalszky JenÓ.
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