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_serl§ész,előadásra,
1-1s aIr a lünne p é lye Isi e

Kiválóan alkalmas a l*ülönféle ízleen kapható

Grrl§.rÍ)rpa§ZÍilla, valamint a Wrigley
féle rá9ógrrrnlllí es " íölíöíí
naraltcs- GSr()l§Oládé -lrocl*a
Csapatoknak gyári áron utánvét mellett, v. bizományba.

lfiagyaíor§zágl löterakat !

PULJE[!, J- Budapest, V., Garam-utca 25.

Kapható a ,,Cserlsészbolíban" ís!

Az egész világon ismerik és elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét.

Nem játék! Nem miniatür!
Hanem komo|y hordozható gép a

REMlNGToNPoRTABLt
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

tJgy . REM lNGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelIjeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek mellett, í8 havi

hitelre is.

Remington'lrógép Rt.
Budapest, Vl., Andrássy-út 12.
a Magyar Cserkészszövetség szál!ítója.

lrógéPeink kiválóságáról véle_ínényt adhat a
Magyar Cserkészszövetség Gazdasági Hivatala.

A Magyar lf|úságiVöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a cs erl§é szbolíIla.n van
V-, IIainal-rrtca 6- sz., cserlíészlr'áz-

Kézügyességek, kézimunkák, terítők, dí-
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek
stb. feltürIően olcsó áron kaphatók.

El,ső tlügaa,r ha,ngsaerg,ydr:

STOWASSER,
kir. udvari szállitó.

BUDArEST, II., r-ÁNcrrío-tJ. 5.
Általánosan elismerve a legiobb hangszerek.
Itúrok csak finom, megbízható minöségben.
Rorrrloíí hangszerek szakszerúen javíttatnak"

Áraránlaí ingyen küldetik,
Az eggedüli ffiaggar hangszergqdr az orszdgbant

Előíizeíőls íi g;relrn éXe e !
A ,rMa.gya,r Cserkésaft 1927 és 1928. évi évfolyamait
sikerütt több példányban, díszes kivitelben beköttetnünk.
Akiknek ezen évfolyamok hiányoznak, beszerezhetik a
kiadóhivatalnál (Budapesten, V. ker., Hainal-utca 6. sz.)
Féll:ásaon, 1O.- ,1lengő. Egésa aúszott, 72.- pengő.

Csapat-, rai-és örsi
Áraiántattal díimen-

tesen szolgál:

ZASZLOK. a legegyszerűbbtöl a legdiszesebb kivitelig.

oB E RBAUE R, A. UTÓD A23wl§í,"lxf"fi
.al-a.pírÁsr Évrsos. BUDApE sT, IV", vÁc1_UTCA 41. TEL.: AuT- 8s3-,14,
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FIÚK ! HUsvET A TI ÜNNEPETEI(.
ncs a keresztény világnak egyetlen egy ünnepe
sem, amely olyan nagyon, olyan igazán az iíjú-
ságé lenne, mint a husvét, Ez a szent ünnep
valahogyan egészen a serclülő ifjúság lelkületé-

hez, vágyaihoz, törekvéseihez símul. Hogyne volna hát
különösen kedves tinéktek, magyar cserkésztestvéreim?!

Már az ideje is olyarr nagyszerű! Tavasz van! A
hosszú, hideg, minclen szépsége és érdekessége nrellett
is megúnt tél után különösen vágyott időszak. Langyos,
iátékos szellő, meleg, kacagó napsugár, megújhodó ter-
nészet . . . nind, mind az ifjúság nagyszerű szimbóluma.
\lióta szemlél és al|egorizál az ember, azóta mindig
eg),ütt enlítette a tavasszal a játékos, kacagó, új életet
igérő ifjúságot. A husvét peclig a tavasz ünnepe. Csak
terrlészetes, hogy a ti legkeclvesebb ünnepetek.

De nenlcsak ideje, hanem rnég sokkal inkább tartalma
teszi a husvétot igazán az iíjúság ünnepévé. Husvét: fel-
tárnadás, a halál kudarca, az é|et diadala! Ki hinne benne
bizakodóbbarr, meggyőződés-teljesebben, ki újjongna
jobban evangéliumának, mint az életre készülő, az életet
szerető, az é|eten diadalmaskodó ifjúság?!

Csakhogy nem elég csupán lelkesedni a husvétért.
Különösen tinéktek nem, nagyar cserkészek! Méltóak-
nak is kell lenni e nagyszerű ünnepre. Hogyan? Erre
vonatkozőan szeretném én negindítani a ti beszélgetés-
teket, elmélkedésteket egy-két gondolattal.

A husvét tavaszához akkor lesztek nréltóak, ha nem-
csak szemlélitek, hanerl élitek annak minden szépségét,
áldását. Mit jelent ez? Azt, hogy a cserkész nem a szo-
bából gyönyörködik a napsugárban, nem az elhasznált
levegőjű otthonban beszélget a tavasz ezer örömér ől, ha-
nem boldogan veszi fel hátizsákját, körgallérját s neki-
vág a nlező,nek, erclőnek. Szenrbenéz a N?ppai hogy an-
nak perzselő sugara pirosra csókolja arcát,- dalol á-szel-
lővel, hogy_,öröme, mint boldog melódia szétterjecijen
me§§ze. vidéken, lehajol a kis ibolyához, Nap lelé-nyúló
kankalinhoz, hogy köszöntse a tavasz eliő kc;véteit.
öröm-tekintetével megsímogatja a fakadó rügyeket, a
színesedő. kopasz' fákat, aáelyek már kezdik Tiitraltáni
a nyőri táborok véclő sátorát, az égető rrapsugarai fel-
fogó lombokat. A kertben pedig ás, kapál,-gyómlál, ül-
tet, palántál a jó cserkész, mer{a tavasL muÁkára hivia,
igéretes, alkotó munkára.

Igen, így örül a cserkész husvét tavaszának. Kiélvezi
annak minden örömét, nrunkáját pedig odaadja, fel-
ajánlia, hogy minél gazdagabb legyen á tavasz-áldása.

Még inkább belekapcsolódik a csérkész a husvét tartal-
mába,,1ényegébe, diadalmas hitébe. Szívből újjong a fel-
támadás tinnepén, rnert ifjú lelke egész fanátizmusával
hisz az örökké diadalmaskodó életben. Ez a hit azonban
nem ninden. A cse,rkész nem lehet csak ünneplő, örülő,
hálásan imádkozó jámbor lélek. A husvét hité munkára
űzi, kiváltképen akkor, ha magyar. A cserkész nemcsak

hisz az életben, az örökkévalóságban, hanem csinálja is
azt. Mit jelent ez? Nagyon sokat. Egyenesen azt, hogy
a magyar cserkész Isten munkatársává magasztosul,
hogy az ő akarata szerint minden tevékenységével hir-
desse az éIet diadalát.

Hogyan történhetik ez? A cserkész mindenkelőtt
egészségesen é1, hogy már egyszerű megjelenése bizony-
ságot tegyen az é|et szépségéről, kívánatos voltáról. De

- bár a testi életet teljes mértékben értékeli - nem él
csupán a testnek, mert tudja, hogy ennél van nagyobb-
rendű hivatása is, Kiváltképen egészséges a lelki élete,
rner,t tudja, hogy különösen arra kell vigyáznia, az,t ke|l
tisztán tartania, amit egyszer majd visszaad Teremtőjé-
rrek, anrivel egyszer majd megjelenik ítéletre. Az életnek
ez a megbecsülése és szépségben, épségben, tisztaságban
tartása a legszebb husvéti hitvallás.

A cserkész nemcsak a maga életének folytatásában
hisz, hanem tudia azt is, hogy a nemzet élete hosszabb,
mint az ő pályatutása. Epen azért nemcsak magának él,
hanem azoknak is, akik majd utána jönnek. Már gyer-
rnek korában gyüjti a jövő számára való kincseket, ké-
szül, tanul, hogy majdan olyasmit is alkothasson, ami
tovább tart az ő napjainál, ami áldás lesz a következő
nemzedékre is.

Ezt a kötelezettséget kiváltképen a magyar cserkész-
nek kell éreznie, Tudnia kell, hogy nemzete most ő
benne él s ennek a nemzetnek csak úgy lesz továbbélése,
ha a mai nemzedékkel nem pusztul el, hanem épen a mai
ifjúság öntudatos munkája folytán, erősödik, izmosodik
a magyaí lélek. Csak annak van joga hirdetni a magyar
nelnzet fennnraradásába vetett hitet, aki tesz is valamit
a nagyar lélek fennmaradásáért, Minden magyar cser-
kész tehet valamit. Mert a magyarélet diadalát bizto-
sítja minden cserkész, aki keresi a magyaí szépségeket
nyelvben, irodalomban, dalban, zenében, aki érzésében,
gondolataiban, célkitűzésében magyaí, aki becsületes
törekvéssel készül jó magyar polgárnak.

Azt kérditek, mi köze van mindennek a húsvéthoz? Ez
a mi husvétunk lényege. Nenrcsak hinni és hirdetni kell
a feltámadást, hanem diadalmassá kell tenni az életet.
Magasabb színvonalra kell emelni, egészségesen, tisztán
kell megőrizni, komoly tartalommal, nemzeti jelleggel
kell megtölteni, hogy diadalmaskodjék az érzékiségen,
anyagiasságon; felü|emelkedjék a föld porán, hagyjon
örökséget a jövendő számára. Az ilyen élet ragyog már
a nulandóságban is, az ilyerr életekből tündöklő, évez-
redek felé néző nemzeti éiet kovácsolódik, az ilyen élet
diadalmas a földön, örökkévalóságba lendül a földi lét
után.

Ilyen élet a cserkészélet. Ilyen
nepe. Ezért kiváltképen a tietek
testvéreim !

életet kíván husvét ün-
ez az ünnep, cserkész-

kdlmdn bdcsi.
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HARANG.
Nem ldtonl;
hon,nan jön 

- nem tudom,
hallja mós is? nem kérdezem,
csak jön, ltullamzik,
mint inélyből fölbugó bús szinJónia
s én kiterítem lelkemet a szava elé,
Mint villamos szikra, dram, dtfutó"
ntely magávaL ragad, ha titjába dllsz,
vagy hullám az lsten kezétőI hdborgó tengeren
úgy üt keresztüI egyenesen.
Elótte dllok,
meztelen lélek kitdrotll magam, csak egyedül.
Most vizcsepp uagyok csak - eS!, - szdm, - senki mds,

vagy áram útjdban álló drótpardny
s tigy fut keresztül rajtam a har,angzugtis,
hogy minden ütése visz, hitz s megaláz .. .

Megyek.
S ha elhallgat -: csönd;
én megérkezettl,
mint aram, ha eltünik, |ény lesz: célhoz ért;
vagy hullcimcsepp: parthoz verődik s beissza a Jöld -tigy borulok aldzatosan,
porszemnél kisebben
Trónusod elé - ...

Kassa, 1928, Husvét. Arady Zsolt,

Él.lpr,r I{IRÁND ULÁsoI{.
.Ki-.a szabadba - mentől többet| Ezt halljuk minden

untalan. Csakhogy a legtöbb csapatnak nincs arra való
pénze, hogy ha székhelyének környékét már bejárta, ak-
kor messzi idegen területeket kalandozzon át és így tegye
érdekesebbé, változatosabbá kirándulásait.

Pedig a már jó1 ismert vidékeken'sem a térképolvasást
nem lehet oly jól gyakorolni, sem a nyári melegben nem
élvezet mindig ugyanazon utak porát nyelni és sokszor az
időből sem futja, hogy egyes csak kissé távolabb eső pon-
tokat egy napon belül nagyobb erőltetés nélkül keres-
sünk tel,

Ezen a gyakorlottabb cserkészek úgy segíthetnek, hogy
éjjeli'úttal toldják nreg a nappalt és tehetik nehezebbé,
szebbé, változatosabbá a kirándulásukat. Az ilyen éjjeli
vállalkozásokhoz szeretnék néhány gyakorlati megfigyelés-
sel segítségül jönni.

Első tapasztalatunk, hogy éjjel a menetgyoísaság ala-
csonyabb, a csapat szétszakadása és az eltévedés viszont
gyakoribb, mert a tájékozódás nehezebb, Nagyobb fe-
gyelem, több tapasztalat és jobb megfigyelőképesség kell
hozzá, különösen, ha nincs holdvilág, borús az idő, vagy
sűrű a köd. Gondosabban kell reá előkészülni, óvatosab-
ban elvégezni - de viszont kevésbbé íárasztóak, sokkal
tanulságosabbak és érdekesebbek.

Már holdtöltekor is egészen más a tájék képe éjszaka,
rnint nappal. Az erős árnyék mindennek megváltoztatja az
alakját, a távolságok becslése, a terepformák megállapí-
tása, a térkép és iránytú használata megnehezül. Minden
hang (beszéd, kutyaugatás, kakaskukorékolás) messzebb
hallik, az emberi közlekedés nyomai (kerékvágás, utak
jártsága, elhagyott papírszeletek, turista útjelzés stb.)
nehezebben láthatók, ellenben az emelkedéseket könnyeb-
ben vesszük és ha csendben megyünk, több erdei vadat lát-
hatunk és hallhatunk; a természet elhagyottabb, sejtelme-
sebb, szebb.

vagy mikor a hold nincs fenn
ez a fél éjjel így van) még ér-

járnak. Pedig a lámpa néhány

nréternyi körben jól világít ugyan, de idegen vidéken annál
könnyebb mellette eltévedni, mert vakító lénye mellett an-
nál kevésbbé látjuk a tájékot. Amíg tehát nem muszáj, ne
vegyük elő. ns ha már elővettük, inkább a villamos zseb-
lámpát vagy a tolvajlámpát használjuk, melyet eltakarha-
tunk, mihelyt nincs reá szükségünk. Csak vaksötétben,
esőben, vagy elkerülhetetlen szükségben világítunk vele ál-
landóan. A lámpa el is árul minket, elkényezteti a szemün-
ket, sőt zavarja is azokat, akik lámpa nélkül jönnek
rrtánunk,

Ilyenkor jó segitség a bot is, mellyel nagyszerűen lehet
az utat tapogatni.

A térképet ajánlatos az űt e|őtt gondosan áttanulmá-
nyozni (esetleg az utat színes irónnal berajzolni), hogy
mikor a hiányos éjjeli világításnál elővesszük: hamarébb
kiismerjük magunkat rajta. ejjel sűrűbben kell álláspont-
tunkat a térképen ellenőrizni, az órával a mentidőket mérni
és az elágazásokat figyelmesebben keil megállapítgatni,
,nkább csináljunk kerülőt, de komoly ok nélkül ne térjünx
le az útról, mert kövek, bokrok között botorkálni éjjel sok-
kal nagyobb fáradságot és időveszteséget jelent, mint nap-
pal.

Éjjel a rend, a menetlegyelem fontosabb. Különösen az
elmaradozás veszélyesebb. Nagyobb csendben mozgunk,
lassabban haladunk, gyakrabban meg-megállunk, a menet-
irányt rnindenki figyeli, mindenki csupa fül és csupa szem.
Elkényeztetett, elhanyagolt érzékszerveinknek ez kitiinő
gya korlat.

Ha a távolban világosságot látunk, vonatdübörgést,
autótülkölést hallunk, azonna| igyekezzék mindenki meg-
állapítani, hogy ez honnét jöhet. Ez a tájékozódást is elö-
segiti és arra nevel mindenkit, hogy ne csak mint egy
csorda, hagyja terelgetni magát, hanem szokja meg, hogy
mindig tudja hol van, hogy bármi adná is elő magát, tudja,
mi a teendője.

Akinek sötétben világító (foszfoszreszkáIó) órája és

iránytűje van, különösen, aki a Bézárd- vagy Lendvai-
félék használatához is érl, az nagy előnyben van a többiek
felett.

Ujholdkor, borús időben,
(első- és utolsó negyedkor
dekesebb minden.

Stlkan ilyenkor lámpával
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Ha derült az ég, gyakoroljuk a göncölszekér, sarkcsil-
lag és a hold szerint való tájékozódást, ha erős a hold ár-
nyéka, igyekezzünk aszerint ellenőrizni az űtirány válto-
zásait. Becsülgessük sűrűn a megtett úthosszat, idejét,
a távolságokat,figye ljük az erdei vadak zörejét, hangját;
bámulni fogunk, mennyivel többet lehet látni, hallani, ta-
nulni éjjel, mint nappal.

Ha aztán egyszer ködbe, esőbe kerülünk, akkor lesz iga-
zán férfias, érdekes, tanulságos az éjieli út. Itt nyerünk
önbizalmat, tapasztalatot, igazi önállóságot.

Csónakkal sohase járjunk éjjel. Kerékpárralr vagy mó-
torral is csak száraz műutakon.

Nyáron az éjjeli hike íelejthetetlen - még ha eltévedés
is a vége. Mert éjjel az eltévedés hamar megeshetik.

Például mege§ett, hogy a dobogókői menedékház egyik
igen gyakori látogatója Pilisszentkeresztről fel akart
menni oda a távbeszélőpóznák mentén. Még köd és hóvi-
har sem volt - és mégsem találta meg. Bokor tövében
aludt és reggel - 50 méternyire a háztól ébredt fel.

Egy másik télen 9 órát gyalogolt ugyanott, végre elíá-

fáradt és guggolva, összekuporogva, pihent néhány órát,
azulán felálli, meggérnberedett tagjait kezdte mozgatni,
helyben ugrálni, hogy felmelegedjen, nagyot nyujtózko-
dott -s - beütötte öklét a menedékház kerítésébe.

A téli tisztitáborban voltak olyanok, akik csaknem egész
éjjeli keresés után visszakerültek Pilisszentkeresztre -pedig régi cserkészek. És még sok más példát hozhatnék
fel arra, hogy a tájékozódás bizony éjjel, különösen köd-
ben, viharban, esőben, még ismert területen sem olyan
könnyű feladat, mint az ember hinné. Ezért is jó az éj-
jeli tájékozódá§t - megfelelő elővigyázat mellett
kat gyakorolni. Kis megfigyelőképesség mellett majd még
sok cllyan szabályra is rájövünk, amit itt leírni nagyon is
hosszadalmas volna.

A cserkész legyen jó cserkész, ügyes, megbízható, ön-
álló, ne csak a szobában, hanem künn, a terepen is, és
járjon ne csak szép, világos időben, ne csak nappal, ha-
nem mikor már eléggé edzett és erős, tapasztalt és gya-
korlott, még éjjel is - ki a szabadba!

Zsembery ayda,

Sötéten kong a töId alatt
A katakomba boltozat.
A hívekhez beszél a pap.

,,Pal testvérünknek jámbor lelkét
Az Ur, aki az éltet adja
Holnap magtíhoz hív ja ismét,
Mert ez a császdr akaratja.
A börtönajtó rakva őrrel,
A pap hozzri el nem mehet,
Az ur testét hozzd bevinni
Erőt ki érez köztetek?"

,,ó kérlek, ad jatok nekent

A kelyhet bizton elviszem,
Hisz énrdm s.enki nem gyanakszik
És lézuskdt tigy szeretem."

,,Az Ur erőt ad és vezérel
Tarsitius jó kis|iam.
A szent kehelyt ruhddba rejtsd el

Benn Krisztus, Krisztus teste van."

,,Csibécském hej, piciny gyerek
Adok cukrot, |inom |ügét.
E j no, hat meg sem ismered
A kedv es szornszéd-nénikét?
Hovtí sietsz tigy, e jnye htit?
No nézd a kis haszontalan! , . ,"

,,Sietnem kell, nagyon sietni,
(Hisz nálam Krisztus teste van.)"

TARSITlUS.*
,,Megállj fiam, jó hogy talallak,
Tarsitius tnost jössz velem,

Cirkuszban ,küzd ember, s vadaltat,

]óI fogsz mulatni, képzelem.
De hova mész ördögbe mdr
Tarsitius, ne légy olyan .. ."

,,Sietnem kell, nagyon sietni,
(Hisz nalam Krisztus teste uan".)

,,T ursitills, hé cimbora,
Nézd, kockgzunk nem dLlsz közébe?
Mikor te nem játszol ueltink,

Mindig verekedés a vége.

De mtftasd csak, mit dugdosol,
Mi az a fényes nagy arany?

,,ó jai, azt nem mutathatom
(ílisz abban Krisztus teste uan.)"

Mit, elszaladsz? de nem hagyunk am

Mutasd csak azt a f ényeset!
Mit, nem aaod, hdt majd elvesszük,
A Jalba verjük a Iejed.
Hisz gytiva vagy mint egy nyulacska,
Még szólni sem nrcrsz hangosan."

,,Jaj, hagyjatok, sietnem kell most,

Mert nalam krisztus teste van.

,,Hogy mondtad? Krisztus? Hdt te i,s

ínar
A csaszar ellensége vagy?

Ki embervért iszik titokban,
És éjjel uárost gyujtogat?
De innen élve nem kerülsz el,

A Jejed szétmegy a falon."
,,Ha megöltök, htit öljetek meg,

De Krisztus testét nern adom,"

,,Tarsitius uaj' hol rnarad?
Csak talán az úton baj nem érte.
Vagy nem taldlja az utat
Hogy vissza nem jött? Megyek érte.
FéIek nagyon, mert hogy gyerek rnég,

Eluették tőle biztosan.
A katontik neszét ha vették,
Hogy Krisztus teste ndla van."

Az út mellett, a vizmederbe'
Feküdt a holttest összeverve,
Görcsösen tartd akkor is még
KihüU melléhez drága kelyhét.

A nagy gonosz pogdny suhancok
Kezét hidba feszegették,
A pap csendesen, szép szelíden
Kivette, s diadalmasan
Fénylik a szent kehely kezében
És krisztus teste benne van.

Vaskó Andor.

* Ezt a szép aerset kordn elhöltözött tehet-
séges testoérünh, Vashó Andor, a cserhés?költó
hagg atékóból hözöljüh.
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szENT BENÉDEI{ A CsERl{pszpx NÖzÖrl.
A mi rajgyúléseinket különösen érdekessé teszik Szent-

királyi parancsnok úr előadásai.
A parancsnok úrnak valódi cserkészszeme van: mindig

nagy távlatokat lát s olyan összefüggéseket födöz föl tá-
voleső dolgok közt, amelye-kre az ember nem is gondol.

Tegnap is az otthonban köréje gyülekeztünk, ráemeltük
szemünket s kíváncsian lestük, mirő1 fog beszélni.

Lágy hangja most is megtalálta az utat szívünkhöz:

- Kedves fiaim, a nagy embereket úgy becsüljük meg,
ha életük értékeit átvisszük a mi életünkbe s újraéljük őket.
Az emberek legtöbbször megelégszenek azzal, hogy a hő-
söket, a bölcseket, az úttörőket szoborba faragják. A cser-
kész úgy ünnepli őket, hogy
önmagában megismétli éle-
tüknek a nagy mozzanataiti
átveszi s ön-szivébe oltia
akaratuk erejét, vágy.aik tü-
zét, céljaik tisztaságát.

Majd váratlan fordulattal
rátért a tárgyra:

- Ma szent Benedekről fo-
gok beszélni.

Rác Miki rácsodálkozott a
parancsnok úrra:

- Szent Benedek? Ha még
Szent Oyörgyről, a cserkészet
eszményképéről tetszene be-
szélni, érteném. De mi köze
szent Benedeknek a cserké-
szethez? Ha jól tudom, ezeí- \

négyszáz éwel ezelőtt élt...,

- Másfélezer év választ el
tőle bennii,nket vágott
közbe a parancsnok úr -,mégis ,meglepően közel áll a
magyar cserkészhez.

- Tudom,mire tetszik gon-
dolni - ugrott föl Kürty Ele-
mér -. A bencések voltak Szt.
István munkatársai az ország
rendezésében. Tanultuk a tör-
ténelemben, hogy az ő kolos-
toraik voltakaműveltség fész-
kei: munkára tanították a né-
pet. Voltak földmívelő, ipari,
kereskedelmi telepeik, műhe-
lyeik, iskolátk.

Szent Benedek (Giovanni Antonio Bazzi-től. XV. század.)

Bgnedeket a subiacoi barlangban. en majd beszélgetek
vele, ti mögöttem fogtok állni. Figyeljétek cserkészszem-
mel és cserkészfüllel Szent Benedeket s párbeszédünkből ti
magatok hüvelyezzétek ki a cserké§z-vonatkozásokat.

Már elmaradt a jelen: az évszázadok hullámai össze-
tornyosultak fölöttünk, süllyedünk a multba ezen a ideg-
zsongító csodálatos liften. Már elhagytuk a francia for-
radalom véres állomását, elhagytuk Mohácsot, a mohi
pusztát, Mátyás dicsőségét, Nagy Lajos korát, Istvánt,
Árpádot, s egy-ketiőre bent vagyunk a népvándorlás za-
varos korszakában.

Gépünk követi az északról dél felé zúduló népáramla-
tokat: a gótok, quádok, mar-
komanok, sarmaták, húnok

, alánok, vandálok zűgó ten-
gerárként nyomulnak előre,
ahol akadályra találnak, ott
véres örvény kavarog.

A barbár néptenger elárasz*
totta már Galliát, Hispániát,
Germániát, a Duna-Tisza
síkját, Kisázsiát és szörnyű
,,Sturmflut"-tá, örjöngő ro-
hanó forgataggá tömörült Itá-
liában, az Y. századbeli vi-
lág szívében.

Hagyjuk a föld színén höm-
pölygő seregeket: emelked-
jünk föl a subiacói barlang
magasába.

Itt vagyunk. Effide közelé-
ben, Subiaco iölött,hár omszáz
méternyire a völgy talajátóI
egy meredekfalu sziklaüreg-
ben. Alattunk az Aniő yize
zúg, fölöttünk a kék ég mo-
solyog, a sziklacsúcsok körül
sasok keringenek, a hegyol-
dalon mennyasszonyi ruhába
öltözött ták pompáznak.

A barlang bútorzata egy
lapos kő, egy szikla-kerevet s
a falon egy csupasz kereszt.

Alatta térdel egy tizenhat
éves ifjú. Arca sáppadt, sze-
mében 'Isten tüze lobog, ru-

- Igaz. A rablókalandozások zsákmányából élő ma-
gyarok a szerzetesektől tanulták meg azt az igazságot,
amely a társadalom s az ál|am éltető lelke: a szabad em-
ber munkdja lehet csak alapja a megélhetésnek s a va-
gyonszerzésnek, Hanem én most magáról Szent Benedek-
ről akarok beszélni. Az ő egyénisége cserkészegyéniség
volt s példája, szerepe valósággal erőforrása a vérbeli
cserkésznek.

A fiúk figyelme megfeszült s várakozással néziek Szent-
királyi parancsnok mosolygó arcáía. Az pedig folytatta:

- Tudjátok mit? üljünk föl Wells időgépjére s utaz-
zunk vissza az y. századba,

Rác Miki közbeszólt:

- Időgép? Hát ez mi?

- Wells egyik regényében szerepel -olyan gép, amely a
negyedik kiierjedés, vagyis az idő itányában utaztatja az
embert. Megnyomjuk a vékony elefántcsont billentyűt, a
finom szerkezet láthatatlan kerekei forogni kezdenek.
Hopp! Behunyni a szemet! Utazunk! Keressük föl az ifjú

hája durva zsák, kötéllel át-
kötve. Figyeljetek, megszólítom!

- Ki vagy te torzonborz itjű? Alig van emberi külsőd!
Az föláll s megszólal:

- Én a jó Isten búzája vagyok. Ez a bar|angsír a sötét
talaj, amelyben a bűza meghal, hogy kalász legyen belőle.

- Nincsenek szüleid, barátaid? Nincs hazád? A nagy-
ratörő ifjúnak otthon a helye: szüleit kell folytatnia, mun-
kát kell vállalnia abban a társadalomban, amelybe bele-
született. Mit keresel itt, a magány barlangjában?

- Vannak szüleim: gazdag patriciusi család sarja va-
gyok. Palotánk van Rómában, ott é1 hugom, Scholastica,
ott élnek hű cselédeim. Oda járnak szüleimet vigasztalni
barátaim. Nem panaszkodhatom, Isten meleg fészket adott
gyermekségem számára.

- S miért hagytad ott ezt a fészket? Nem volt jövőd
Rómában?

- Emberi szemmel nézve volt jövőm. Gazd,ag, szép
leánl.t szántak nekem feleségül, ,Róma társadalmában ké-
szen volt számomta az emelkedés létrája. S én mégis ott-
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hagytam Rómát, a hazámat, mert az én hazám meghait.
Nem hiszek a föltámadásában. s a haza omlása s rom-
lása az egyént is megöli: - megöli a lelkét.

- Hát a te hazád meghalt?

- iVleghalt. A római birodalom testét darabokra szel-
ték a barbár kardok. A Capitólium tetejéről lefeszegették
az atanylapokat. A filozófia fészkeit, az iskolákat meg-
rontotta a babona s a cinizmus, a fürdők, paloták, oszlop-
csarnokok romokban hevernek. Kardunk gót kezekben vil-
log; a bírák pénzért mérik az igazságot; a becsület szé-
gyenkezve elbújik s az erkölcstelenség fölütötte tanyáját a
pogány istenek templomaiban. Az elernyedt Róma megcsó-
kolja a barbár lábat, amely a mellére taposott. A római
büszkeség posványba fulladt. Egyesek - költők és filozó-
fusok - a régi pogány erkölcsök fölújításától várják ha-
zám föltámadását.

S ami még szörnyűbb, ebben a mételyezett légkörben
elfonnyadnak a kereszténység virágai is.

Róma társadalma kétfelé szakadt: az egyik, a pogány
réteg tobzódik, dőzsöl, borba, mámorba fojtja maradék
életét. A másik, a keresztény réteg Hunnerich, Odoaker,
Totilas katonáitól s az üldözésektől a félelem vagy a meg-
alkuvás íalai közé menekül.

Most már tudod, mi hozott engem e barlangba! Két ma-
lomkő őröl bennünket: két világ ütközőjében élünk. A nagy
birodalom szétesett, a régi világ összeomlott: - a romok
közt tanácstalan, dologtalan bujdosók iénferegnek,

- Nézd Benedek, még mindig nem látom tisztán: mr
haszna van a te elrejtőzésednek? Használ ez a te haldokló
hazádnak?

- Hiszem, hogy használ. Az emberi élet nagy kérdéseit
meg kell oldanom - önmagam szálnára. Amit nragamban
megoldok, az közkincs lesz.

- S mi az a bizonyos ,,megoldás"?

- Az én problémám ez: A törvény nélkül élő, dologta-
lan, tudatlan emberekből hogyan lehet a megrothadt tár-
sadalom helyett új társadalmat teremteni? Mi legyen az
összefogó abroncs, amely a szétesett elemekből úi orszá-
gokat ölel össze? A darabokra szabdalt birodalom testé-
ből új államok keletkeznek: -de ezek az új államok emberek=
ből állanak. Uj ország új embe-
rekből alakul. r,n ezt az űi em-
bert keresem elöbb önmagam-
ban, azután embertestvéreimben.

- S mondd, Benedek, megta-
láltad ,önmagadban ezt az em-
bert?

- Három éve élek itt a bar-
langsírban. Három évig beszél-
gettem Istennel, önmagammal, a
sziklaszirtekkel, a fák lombjá-
val, a szeltővel, a mosolygó vi-
rágokkal, a földön futó bogár-
ral, a zivatatral, esővel, a
mennydörgéssel. Ha a testi vá-
gyak lázadtak bennem, böjttel
és korbáccsal hajtottanr ki őket
véremből. S megtaláltam az úi
világ törvényeit.

- S mik ezek a törvények?

- Az első: a szellem uralma
a test íölött. A test pogány, a
lélek keresztény. A pogányság
és a kereszténység kúzde|me az
új emberben a lélek győzelmével
végződött. Csak úgy épülhet föl
az új világ a régi helyén, ha az

emberek idegei, izmai, csontjai engedelmeskednek a szel-
lem parancsainak.

A mdsodik törvény a csal(id törvénye. Rájöttem, hogy a
család az áí|am sejtje: belőle épül az ország élő teste.
A családi érzületek legyerrek az űj élet alapjai. Az rlj vi-
lágrend ne isnrerjen nemest és rabszolgát, csak testvért.
Ne ismerjen zsarnokot és leigázottat, csak atyát és gyer-
meket. A szolgálat legyen testvéri szolgálat s akkor nem
lesz terhes. Az engedelmesség legyen a íiú hódolata az
apa akarata előtt. Minden, ami történik, a testvéri egye-
sülés jegyében történjék.

A harmadik törvény a munka. Csak a lélek nemessége
s a végzett munka alapján szabad különbséget tenni em-
ber és ember között. Senki sem szüleiik nemesnek. A pat-
ricius is önön tehetetlenségének a rabszolgája, ha nem
munkával szerzi kenyeftt, Az új világrend nem ismer he-
nyéket.

A negyedik törvény a fegyelem, az a|ázatos engedel-
messég. Csak ez biztosítja az együttműködést, a nagy
céloknak közös erővel való elérését.

Az ötöd,ik törvény az imadság, amely megszenteli két
kezünk és agyunk munkáját.

A hatodík törvény a tehetségek fejlesztése. Isten min-
denkinek adott valami külön ajándékoi, különös kedvet
bizonyos munkához. Az embereket tehetségük szerint kell
dolgoztr+ni. Ez biztositla a néprétegek igaz alapon való
:lhelyezödését.

A hetedik törvény Isten |öldi orszdgdnak a rendezése,
hogy az embernek élete szép és változatos legyen. Meg keli
oldani az élet nehézségeit: ezért műhelyeket kell nyitni,
ehol ekét, ásót kalapálnak; erdőket kell írtani, mocsara-
<at kell szárítani, búzát kell vetni, kerteket kell gondozni
i megneme§íteni lsten gyümölcseit ügyes szorgalommal.
)tthonokat kell építeni a művészetek számára is.
A nyolcadik törvény: az emberszeretet töruénye. Sze-

retni kell a szegényt, a tanulatlant, a bűnösi.. .

Most elbocsátlak, mert szemem messze-országok és tá-
vo|i évszázadok távlatába fúródik. Isten paranc§a szívem-
ben, hogy a jövőt építsem . ..

.,. Az időgép zökken egyet,
a cserkészek szeme a parancs-
nok felé tágul s egy ideig ámulva
néznek körij] az otthon falai kö-
zött.

- Majd elhittem, hogy csak-
ugyan utazunk az időben -szólt mosolyogva Kürty Elemér,

- A parancsnok úr megbabo-
názott bennünket a szemével.

Rác Miki közbevágott:

- A parancsnok úr azt mond-
ta, hogy keressünk Szent Bene-
dekben cserkészvonásokat. Hát
én találtam egyet! S ez a csalá-
diasság! A cserkészek szobáját
,,otthon"-nak nevezik, a fiúk va-
lóban testvérek, a parancsnok
úr olyan, mintha az apánkvolna.
S minden cserkész-szívesség
testvéri szolgálat.

Mócsik Jancsi a kezét nyuj-
togatta:

- Kérem szépen, a munka is
cserkészies Szent Benedekné1.
A táborban nem számít a szár-
mazás, a gazdagság. Mindenki
annyit ér, amennyit aköz javára
dolgozik. S ilyen cserkészvonásAz építő bencések. Szent Benedel< épífómester is volt.
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a tehetségek fejlesztése is, meg a praktikus érzék.
Dódy Ede, fölugrott:

- Az emberszeretet s a természetben való élet is cser-
készvonás! szent Benedeket az vonzotta ki a subiacói
barlangba, ami a cserkészeket a táborozásra ösztönzi.

A parancsnok úr ránézett Edére s komolyan szólt:

- lgazad van, fiam! Szent Benedek a főváros ernyesztő
légköréből, a féljellemek, a megalkuvó, akarat nélkü1 há-
nyódó emberek társadalmából kiment a természetbe s a ,

rideg barlangban jött rá a megújhódás nagy igazságaira.
Dódy Ede szólalt meg ismét:

- Szent Benedek meg is valósította ezeket az igazsá-
gokat?

- Meg. Monte Cassino hegyén építette meg a mintako-
lostorát, amelyből a világ négy tája felé elszéledtek a ben-
cések. A monte cassinói kolostor mintálára számtalan más
kolostor épült s ezek erjesztő kovászai lettek az új orszá-
goknak, amelyek az elpusztult római birodalom helyén ke-
letkeztek.

- De hogy lehet egy kolostornak ilyen jelentősége?

- Egy-egy kolostor a kultúra fészke volt. A központi
épüietek körü| műhelyek, iskolák, vendégfogadó házak,
kórházak, később gyártelepek, nagykiterjedésű növényne-
mesítő kertek, szántóföldek, fűrésztelepek, malmok, ma-
jorok keletkeztek. Ebben a fejvesztett világban, az V, és
y|. században a bencések kolostorai nevelték munkára a
föld népét. Hogy egy-egy kolostornak mekkora volt a kör-
zete, arra legjellemzőbb példa a monte cassinói kolostor
,,Llralma alá" tartozó birtokok jegyzéke: (l321-ből való)
37 plébánia, 4 püspökség, 2 hercegség, 20 grófság, 250
várkastély, 440 falu, 336 majorság, 23 tengeri kiköiő,
33 sziget, 200 malom, 1662 templom, A kolostor ,,állam"
volt s mintája lett a nronarchikus államformának.

Mócsik Jancsi elgondolkodott s így fejezte be a meg-
beszélést:

- A magyar cserkészek csakugyan sokat tanulhatnak
Szent Benedektől. Mi is romok nemzedéke vagyunk s egy
összeomlott régi világ helyén kell új világot teremtenünk.

Radvdnyi Kdlmdn.

Wite Béla
Az egész magyar cserkészvildg nagy örömmel vette tudomd-

sul, hogy a mi szeretett elnökünk, Witz BéIa, legmagasabb kor-
mtinyzói elísmerésben részesült. A Kormdnyzó Ur őföméltósaga
ugyanis az ískolai cserkészet megszervezése és |ejlesztése körül
szerzett érdemeiért legmagasabb elismerését tejezte ki és az
ezzel jdró kitüntetést (signum laudis) adomdnyozta mozgalmunk
lelkes vezérének.

Mi, cserkészek, jól tudjuk, hogy milyen hatalmas munkdt vég-

kittlmtetése.
zett Witz BéIa, mily rendkivül sokat tett az egész nwgyar ifjú-
sdgért, természetes tehdt, hogy mi örüIünk legjobban ennek az
elismerésnek, atnely olyan méltó egyéniséget ért.

A szép kitüntetés ünnepélyes dtadása, az dprilis havi Orszd-
gos intézőbizottsdgi ülésen tog megtörténni. Erről az ünnepség-
ről annakidején be foguttk szdmolni kedues oluasóinknak. Most
csak röviden ennyit: őszinte örömmel és nagy szeretettel kö-
szóntjük a mi jó elnökünket az öt ért kitüntetés alkalmdból.

A LEGOLCSÓBB
Azt hiszem, hogy igen sok cserkészt {oglalkoztatott az olcsó

iényképlemez kérdése. Ezze| magam is sokat kísérleteztem, mert
szenvedélyes fényképész létemre igen sok pénzembe került ez
a szép íoglalkozás. Valaki azután azt a tanácsot adta, hogyha
már minden lemezfajtát drá- 1

gának találok, hát íotografál-
jak 

- papirosra,
Miért ne tenném? ! - gon-

doltam magamban. Utóvégre
a brómézüst papiroson is
ugyanaz a fényérzékeny réteg
van, ame|y az üveglemezen,
yagy a filmen. Talán jóval ér-
zéketlenebb, de fényerős len-
csével, meg kissé meghosszab-
bitott megvilágítási idővel si-
kerülnie kell a fényképezés-
nek.

Kísérleteim eléggé beváltak.
A háború ideje alatt, amikor
a fényképlemezhez nehezen ju-
tott az ember, kizáróIag papi-
rost használtam lemez helvett.
Isetnem ! Agía szinérzéi<,eny
lemez bizonyosan jobb anyag a
brómezüst papirosnál, dehát
azért sokszor kiváló szolgá-
latot tett a Iemez-pótló papi-
ros 1§.

Röviden elmondom tapasz-
talataimat, amelyeket a papír-
lemez körül szereztem.

FPNYI<PPLr,M.E.Z
ron, a déli órákban, nyitott tájkép megvilágításához 6.3 íény-
rekesz mellett: 1/25 mp-es megnyitás elegendő.

Az előhivók közül a legmegíelelőbb a netol-hydrochinon. A
papiros-negatívot igen erőteljesre lejlesztjük és nem ránézetben,

hanem átvilágításban ítéljük
meg. A fixirozás és a további
kezelés ugyanolyan, mint akár-
milyen más papirosnál, Szük-
ség esetén úgy erősítjük, mint
az üveglemezt.

Száradás után másolatot ép
úgy készítünk róla, mint a
lemezről. Celluloid papirosra
csak erős napsütésben másol-
hatunk, Brómezüst papirosra
azonban a másolás igen gyors
és kényelmes.

Papiroslemezről készült má-
so,lat lágyabb, mint az üvegle-
mtzről nyert kép. A másolalon
a papiroslemez szemecskéi kis-
sé érvényesülnek, amely néha
rendkívül kellemes hatást köl-
csönöz a másolatnak. Ha va-
laki a papiroslemezt áttetszővé
akarja tenni, akkor l rész ri-
cinusolaj és l rész tiszta alko-
hol keverékkel, vatta segítsé-
gével kenje be a papiroslemez
hátát. Ez azonban nem okvet-
len szükséges.

Olcsó. (Harmadrészannyiba sem
Fénlru6y2lranlar,
Kisterjedelmű és könnyű. Nem

nyelmes.

A papiroslemez előnyei:
kerül, mint a lemez.)

törékeny. Uton rendívül ké-

Retusálás szempontjából fölülmúlhatatlan, mert a papiros ol-
dalán bármilyen technikáva1 belerajzolhatunk, vagy belefest-
hetünk.

A papiroslemez teimészetesen nem pótolhatja az üveglemezt;
De a cserkész mindent megpróbál, amiből tanulhat valamit.

Papiroslemezzel ké§zült felvétel

Fényképezéshez alkalmas minden magasabb érzékenységű, vé-
kony, .síma, fénytelen brómezüst papiros. Egészen ki§ foimátu-
moknál nem ajánlatos. A 9X12-es terjedelriű papiros azonban
már kielégítő eredményt biztosít. A papirost minden lemeztar-
tóba könnyen elhetyezhetjük. Sokszor elegerrdő egy erős papír-
nemezJ amelyet a brómezüst papiros mögé illesztünk. Igen jó
szolgálatqt tesz az a pléhbetét, amely a sík-íilmex behelyezéséie
szolgál. Ezt készen is kapjuk, de házilag is elkészithetjük.

A megvilágitás tapasztalatom szerint négyizerese annak, ame-
lyet egy normális érzékenységű lemez kíván. Igy tehát p. o. ny{-
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Minden nép művészetének legfontosabb törekvése és célkitű-
zése a nemzeti stilus megteremtése..Ezt a célt pedig csak akkoí
tudja elérni, ha mintáinak keresésekor behatol a nemzeti mű-
vészet gyökeréig: a nép művészetéig és íelhozza mindazt, ami
abban értékes és számottevő. Igy van ez különösen a zenénél és
a képzőművészeteknél. illodern zenénk teljesen a népzene alap-
jára épül s a magyarság ősi tehetségét mutatja az, hogy Kodály
Zo|tán és Bartók Béla művészete révén rna vezető szeíepet ját-
szunk Európa zenekultúrájában. Ezt a nemzeti stílusra,való
törekvést találjuk még meg az építőművészet egyes irányai,ban
és különösen a díszítőművészetben. A magyar hímzések, csip-
kék és egyéb házlipari cikkeink diadalmasan járják be az egész
világot, motivumainak gazdagsága és ,szépsége révén.

Most, husvét ünnepének idején nem lesz talán ielesleges, ha
népművészetünk egy szerény kis ágáról: a husvéti tojások mű-
vészetéről és az ezekkel összefüggő népszokásokról megemlé-
keziink.

Már vagy egy héttel husvét előtt a gazdasszony gondosan
kiválogatja és félreteszi a nagyobb tyúktojásokat. A nagyhét
utolsó napjain,' rendesen Nagyszombaton azután megkezdik a
tojások festését, írását. A kész tojásokat elteszik husvét hétfő-
iéig, addig nem szabad feltörni egyet sem. Az ürrnep másod-
napján a falu íérfilakosságának apraja-nagyja felveszi ünneplő

ruháját és elindul az ismerősökhöz locsolkodni. Reggel hat órá-
tól a kilenc órai beharangozásig sorra járják a lány.os házakat,
az ajtó előtt megállanak, bekopognak és verset mondanak,
ill,enlorrnán például:

Jó reggelt, jó r,eggelt, kedves liliomszál,
Megöntözlek vizzel, hogy ne hervad,ozzál,
Nesze hái rózsávíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom,
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom.

Utána bemennek és tiszta vízzel vagy rőzsavizzel, meglocsol-
iák a_ l§ánynépei, Ez .termé.s.zete§en. nem.-megy mindig simán s
végül a leányokon nem sok száraz ruha maradt. Dehát ők
büszkék eíre s a legnagyobb dicsőség számukra az, minél több-
ször kell ezen a délelőttön száraz ruhát váltanioi<. A vendégeket
azután megkináliák szentelt étellel és búcsúzóul piros tojást
tesznek a iarisznyájukba.

Délután újra Ósőzejönnek a gyerekek1 mindegyik magával
hozza a délelőtt szeízett tojásait s kezdődik a tojásticcselés vagy
koc'cintás. Az egyik gyerek hegyes végévpl felfelé kezébe vesz
egy tojást, a másik pedig ráüt az ő tojásának ugyanazon végé-
vel. Utána ugyanezt megcsinálják a tojás tompa .végével , is.
Amelyiknek a tojása mindkét végén betörött, az a vesztes, Más-
hol egyikük tenyerébe veszi a tojást és a többiek filléreseket do-
bálnak rá. Ha a pénz íeltöri a tojás héját és megakad benne,
a pénz tulajdonosa lesz a nyertes, ellenkező esetben a pénz
(krajcár) lesz a tojás tulajdonosáé.

Husvét harniadnapján a leányok öntözik meg a íiúkat, de itt
már nem verselnek és tojást sem adnak egymásnak.

Ezek röviden .a legismertebb husvéti népszokások, melyekben

- mint láttuk - nagy szerepet játszik a piros vagy hímes to-
jás. Ennek eredetét nem ismerjük pontosán, Annyi bizonyos,
hogy., a tojás ajándékozása már jóval a kereszténység elött, a
Bógány_ tavaszünnepeken_ is szoká§os volt. A kereszténystg fellép-
tekor azután több hasonló népszokással együtt ezt is átvették
s mivel a tavaszünnepek ideje körülbelül egybeesett husvét ün-

nepével, ekkorra rögződött le a szokás maga is. A keresztények
azután a tojást a íeltámadás jelképének tekintették és így ma-
radt meg a szokás évszázad,okon keresztül.

A husvéti tojást Európában a román fajú népek (francia,
olasz, spanyol stb.) kivételével szinte mindenütt ismerik. A tojás
jellege, színezése, díszítése azonban mindenütt más és más, min-
den nép a maga művészetét kelti életre az általa festett tojáson.
Rendkívül nagy számban készítik őket és így a különböző díszi-
tések egész sorát ismerhetjük meg rajtuk. Művészi értéküket
még növeli, hogy minta nélkül készülnek és a belejezett tojá-
son javitani vagy igazitani már nem nagyon lehet. Igaz, hogy
a díszítések igy nem mindig szabályosak és pontosak, de viszont
feltétlenül őszinték és eredetiek.

A tojások neve a rajtuk levő díszítések szerint küIönböző.
Legközönségesebb a piros tojás elnevezés, amikor diszítés nincs
a tojáson, Ha díszítések és alakok vannak rajta, akkor írottvagy
díszített tojás a neve.Karcolt, ha a pirosra festett tojásra kés he-
gyével vésik rá a rmntát. A legszebbek a hímes vagy mustrás
tojások, melyeknek díszítése a himzéshez hasonlít,

A tojások színénél már megnyilvánul a nemzeti jelleg. A ma-
gyar hímes tojások alapszine csaknem kivétel nélkül piros, rit-
kán kék, barna vagy íekete. Ez utóbbit, ha a fekete alapon piros
díszítés vall, ,,magyar gyász"-nak nevezik. Általában a magyar
tojást az egyszerűség és ízlésesség jellemzi, ellentétben például
az oláhhal, ahol a diszítmények túltömöttek és egy tojáson 5-6,
sőt még több szin is előfordul.

Az irás nyers vagy főtt tojáson történik. A tojásnak teljesen
száraznak és tisztának kell lenni, zsíros vagy vizes kézzel nem
szabad hozzányúlni. Edényben viaszt olvasztanak íel és azt egy

- a végén pár szál lószőrrel ellátott - ecsetforma fapálciká-
val rákenik a tojásra arra a helyekre, amelyek íehéren marad-
nak, vagyis megrajzolják vele a mintázatot. Ha a viasz már
megszáradt, a tojásokat berakják egy festékkel megtöltött új
tazékba. Minden színt más és más íestőanyagból állítanak elő.
A legíontosabbat: a pirost a minden kereskedésben kapható
berzsenyfa íorgácsából készítik. Cserfahéjból, vö,röshagymahéj-
bót vagy sáírányból kapják a sárga színt, lencséből a kéket,
gubacsból a íeketét. A festéket közben higítják és így nagyon
szép színárnyalatokat tudnak előállítani. A kész tojást fakanál-
lal kiveszik a festékből és óvatosan tiszta vászonnal letörülik.
A tojás így mindenütt színes lett, csupán a díszítés maradt fe-
héren, mert ott a viasz nem engedte át a festéket,

Térjünk most át a tojásokon látható díszítésekre. Ezek nenr-
csak népíajok szerint, hanem vidékenkint is változnak. Más a
magyar és más az oláh tojás díszítése, de különbözik egymás-
tót az erdélyi és az alföldi is. Általában a magyar tojások kö-
zőtt az erdélyiek a legszebbek. Ezeket mint már említettem, a
piros szín jellemzi, fehér díszítésekkel. Képeinken tehát a fe:
kete vonalak a valóságban íehérek és ami itt tehér, az a tojáson
piros, Az árnyékolt rajzú tojásokon többszínű a díszítés vagi,
egy szín többíéle árnyalatban fordul elő.

A tojások diszítő motívumai rendesen a növényvilágból ered-
nek: virágok, levelek, gyümölcsök. Állatok nagyon ritkán íor-
dulnak elő: pillangó; csirke; '.emberalak sohasem, Ellenben szí-
ve.sen íelhasználják a különböző madártollak, madárlábak, ki
gyódíszítések motívuniait. Ezek a díszítések azonban nem a
természet rnásolatai, .hanem mindig erősen stilizáltak, elosztá-
suk a-tojás feliiletén pedig szigorúan szimmetrikus.



136 MAGYAR CSERKÉSZ 7, szám,

_ Vessünk egy píllantást raizainkra. Ezeket lehetőleg úgy vá-
Ia§ztottuk, ho§y a motívumok minél több fajtáját be tudjuk raj-
tuk mutatni, Áz 1., 3. és 10. számú tojások tulipánosak, a 2. sz.
tulipános búzafejjel, míg a B. sz, virágos díszítésű. Gyakori még
a fróvirág, rózsa (íejléc 4. sz,), liliom és gtánátvirág felhasz-
náíása.

Leveles a 4. sz, tojás, leveles és ágas az 5. sz., míg a 9. sz,
fevél §éometriai alakzatokkal ékes, a 11. sz. pedig öves és ágas.
A levéldíszíté§gknél rendesen a cserfa, akác, nyáría, íűzfa, eper
és rirálna le,ireléit alkaímazzák.
A gyümölcs motívumok közül legismertebbek a makkos,

mákíejű, kalászos, búzafejes (2. sz.), szőlőfürtös motívumok.
Állati formák utáni elnevezések: galambos, tollas, sárgarigó-

fészkes (fejléc 5, sz.), pávatollas, szárnyas (fejléc 6. sz.), pillan-
§ós stb.

Egyeb tárgyák után: gerebtyés, lapátos, kantáros (fejléc 3. sz.),
nyerges, kapcsos (7. sz.), öves (11. sz.), újjas (12, sz.), rácsos,
kockás, táblás, napos, holdas, csiílagos (fejléc 2. sz.), pontos

(6. sz-), körös, fogas (fejléc l. sz.), gyürűs, keresztes, címe_
res stb.

Ezek a díszítések természetesen nemcsak magukban, hanem
csoportosan is előfordulnak: levelek ágakkal (5. sz.), levelek
gyümölccsel, virágok gyümölccsel (2. sz.). A geometriai alakok
pedig kiszámíthatatlanul sok változatban szerepelhetnek.

Mint látjuk, csupán a szerény kis husvéti hímes tojás is meny-
nyi különböző, igazi magyar diszitő motívummal iSmerteti még
a vizsgálódót. Ha ezeket összegyüjtjük és hozzáíérhetővé tesz-
szük, akkor művészetünk és műiparunk sok olyan területét meg
tudjuk hódítani a magyar nép díszítő művészete számára, ahol
eddig a néplélektől teljesen távolálló, idegen minták uralkodtak.

A magyar cserkésznek komoly hivatása, hogy mindenütt ke-
resse a nemzeti jelleg megnyilatkozását. É,szre kell ezt vennie a
husr,éti tojáson is s épen azért - ahol erre mód van - a csa-
pat számára gyüjteményt kell összeállítani a hímes tojásokból.
Gyönyörű, jellegzetes dísze volna bármelyik otthonnak egy üveg-
szekrény, eredeti, néptől származó himes tojásokkal megrakodva,

úlagg rrínnK
Az angol táborparancsnokság most adta ki a jambo-

reera vonatkozó összes előzetes közleményeinek összefog-
|aló íüzetét, mely 24 oldalon két térképpel és egy nagy
méllékléttel tájékoztat mindazokról a körülményekről, me-
lyeket a jamboree előtt tudni kell, valamint a jamboree
szervezet csoportjainak beosztásáról és vezetőiről.

EZekből a közleményekből már sok megjelent a Magyar
Cserké§z hasábjain. Itt csak röviden azokről nyujtunk tá-
jékoztatást, melyek még nem jelentek meg.

A jamborée táborban táborozók tábori jelvényt fognak
kapni, ámely egy kis, ingre varrható angol zászlóból és
azon egy aranyozott nyílból fog állni. (Arrowe : nyíl.)

A tábor 8 táborra fog oszlani, melyek mindegyike
3-4000 cserkésznek a tábora lesz. Minden 50 főből álló
égység 25X25 yard nagyságú területet kap, melyen saját
ízlése szerini rendézkedhetik be. (Kopenhágában 22X22
yard volt a terület.) iVtegvan a lehetősége annak, hogy egy
némzet vagy grófsá§ egy nagy közös táborterületet foglal-
jon ei, melyet azután a saját izlése szerint.rendezhet be.
Minden ilyen 3-4000 főnyi altáborban angolok és kül-
földiek vegyesén lesznek.

Kiemeli a táborparancsnokság; hogy a legnagyobb előre
riem latbtt akadály az angolok törneges jelentkezése. Az
angol csapatok ugyanis, midőn a részükre fenntartott
15.000 hely betelt, rigy segítették magukon, hogy a kör-
nyéken választottak ki táborhelyeket. Viszont a jamboree
maga olyan óriási forgalrhat jelent a vasutaithak és köz-
utaknak, hogy kénytelenek a legerélyesebben fel§zólítani
a csapatokat; hogy három inérföldnyi (kb. 5 km-nyi) kör-
zetben a jamboree tábortól ne t'áborozzanak. Ezzel szem-
ben biztosítottak két hatalmas táborterületbt owerchruch
mellett 9.000 személy részére és egy másikat Upton mel-
leit id.ObO szbnrély részére, áhol mindazokat elhelyezik,
aklk a jariiboree táboron'kivi.il óhajiziliák táborozni.

'ANGLIÁBÓI.

A kísérők (szervezőtestületi tagok) részére egyelőre
3.000 szálláshelyet biztositottak Liverpoolban és Birken-
headban és a környező tengeri fürdőkben. Azonban ez a
szám kb. már be is telt.

A cserkészek nagy felvonulása alkalmával, mely előre-
láthatóan augusztus l0-én lesz, 1.650 skót cserkész skót-
nemzeti táncokat íog bemutatni.

A tábor területén levő tóban megtiltják a fürdést, azon-
ban West-Kirby és Hoylake tenger-fürdőkben íürdőlehető-
ségek lesznek és gondoskodnak az ide-oda szállításról
aránylag csekély összegért.

Július 29-ike és augusztus i3-ika között a vasárnapok
kivételével The Daily Arrowe címen tábori napilap fog
megjelenni.

Prizmás látcsöveket, fényképezőgépeket, órákat és ze-
neszerszámokat a vámhatóságoknál élőszóval be kell val-
lani. Ebben a.z

esetben vámmen-
tesek.

Alkohol, dohány
bevitele tilos.

*]

A Jamboree-
irodában jelenleg
folyamatban van
azoknak az érte-
sítéseknek szét-
küldése, melyek-
ben tudtul adják
a csapatoknak,
hogy a Felvételi
Bizottság kiknek
a jelentkezését
{ogadta el. A salonikii cserkészek romantikus oith<jiia.
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|rta: dr, Réaész Erich.

Távoli vidékeken jártunk, idegen tájakon, ahol még nem
lobogtatták meg magyar cserkészek a liliomos zászlól.
Körülöttünk zsivajgott, kavargott színes áradatával egy
idegen világ élete. Rikoltó színek szemkáptáztató forga-
taga, zűrzavaros idegen hangok, lassú melódiájú keleti
zene valami különös hangulatba ringatott. É,rdekes pont-
ján álltunk Kelet és Nyugat keveredésének. A török íürdő
kecses mór ivei alatt villanykörték égtek, a rosszulköve-
zett úton autóbusz döcög, álmosszemű orosz papok száll-
nak le róla - a faerkélyes minaret tetején pédig egy
buzgó müezzin énekli a Korán esti szuráját.

Alkonyodott. Mindenki sietett, hogy még a teljes sötét
beállta előtí hazaérjen, mert olyankor csak az Isten lám-
pása: a Hold világít errefelé. Igaz, hogy mára szép hold-
fényes este igérkezett.

Kint a nagy cserkésztáborban annál vigabb volt az élet.
Messze elnyúlt a levegőben az éledező tábortűz szürkés-
fehér füstje, a főtéren pedig már a nagy esti mulatság
előtt végnélküli gyors forgásokkal járta nemzeti táncát,
dobbal és csörgőkkel kísért sivitó dudaszóra a vig fiatal-
ság. Magunkra maradtunk, kis nyugati embersziget, a sok-
színű keleti sokaságban.

A mellettünk táborozó német csapat parancsnoka átjött
hozzánk látogatóba. A pár napos együtttét-ala-tt nagyon
megszerettük a vidám, szőke O. Waldemárt, aki tele volt
érdekesebbnél-érdekesebb történetekkel, melyeket hosszú
ázsia\ .utazásai alatt szedett fel.

- Jöjjön a parkba - mondta nekem -,-már 
nem bí-

rom ki ezt a|ármát - mutato,tt,enyhe bosszankodással a
völgy felé. Valóban előttünk egy konstantinápolyi nem-
zetközi csapa| ödébb két görög, majd néhány sátoralja le-
vantei és ki tudja még hány fajta egyéb vig csoport, űzte
nem épen csendes foglalkozását.,, ,. , , ,

A park kis domb tetején volt egészen a közelben. Sötét-
zöld ciprusok őriziék az egykori vár romköveiből épült kis
kápolnát, melynek csontkamráj ában tizenÁyolcezer orosz
katona porladozik. Leültünk egy ,hatalmas bronzágyú tal-
pazatára és jóideig hallgattunk, Innen be lehetqtt lálni a
völgyben elnyúló egész tábort. Csendes szemlélődésünk
közben lassan feljött a hold. Egyszerre a bokrokon túl
nesztelenül közeledő alakra lettünk figyelmesek; Mint egy
szellemárny jött egyre közelebb, léptei semmi zajt nem
okoztak a kavicsos úton. Azok járnak ilyen zajtalan biz-
tonsággal, akik sokat kénytelenek ily módon óvatosan, lo-
pózkodva járni.

Elég közel volt már, mikor megismertük: egy örmény
cserkész volt, a messzi magas hegyek fia. Szép szabályos
arcú, tizenöt év körüli fiú lehetett.

- Pssszt, maradjon csendben - suttogta a német, meg-
szoritva kezemet -. Az ágyú árnyékában voltunk, a fiú

nem láthatott bennünket. Lassan körülnézett, majd oda-
lépett a kápolna előtti kereszthez. A hold teljes fénnyel
világitotta meg most az arcát, különös sáppadtságot köl-
csönözve annak. Meglepetve láttam homlokán egy hatal-
mas sebhely nyomát.

A fiír imádkozott. Hosszasan, némán, a legbensőbb oda-
adással. Kért, vagy hálálkodott, nem tudom, - de máf
szégyelni kezdtem, hogy így beleselkedtem - habár aka-
ratlanul is - titkos ielki világába. Viszont most már nem
adhattam életjelt magamról, nehogy ezze| zavarba hoz-
zam. Végre befejezte az imát és ép oly nesztelenül, mint
jött, eltávozott.

- Látta ezt a derék, hös fiút? - kérdezte Waldemár
barátom.

- Persze, hogy láttam - feleltem kissé dühös€í -,csak nem képzeli, hogy aludtam ezalatt?! Hanem azt lá-
tom, hogy derék fiú lehet, de miért hős? Talán valami ösz-
szefüggés yan az és a homlokán lévő seb között?

- Eltalálta! - bóliniott a német. - Ha akarja, elme-
sélem. Én is véletlenül tudtam meg.- Kis ideig hallgat-
tunk, majd Waldemár mesélni kezdett:

,,Emin - mert így hívják aíiűt- Goláresben élt. Hatal-
mas hegyek közt van ez a kis hely, a távoli örményföld
legvadabb részén. Egy bánya- és fakitermelő társulat volt
ott, s annak a vezetője egy honfitársam volt. - Mert
tudja, úgye - tette hozzá |eplezetlen büszkeséggel - mi
németek ott vagyunk és vezetünk mindenhol, szerte e vi-
lágon. És minden emberünk egy-egy előretolt örse a mi
kultúránknak. .. érdekeinknek. Igy volt ez az Ahren is a
vállalat ottani ügyvezetőie, aki családjával együtt kültö-
zött oda az európai kultúrától bizony nagyon is távoleső
helyre. De ezen az elhagyatott helyen is jól érezte magát
családja körében. Vele volt a feleségén kíviil két fia, a
tizennégy éves Kurt és a valamivel fiatalabb Walter.

Nagyszerű életük volt a fiúknak a gyönyörű vidékeIl,
rnert kényük-kedvük szerint sportolhattak, vadászhattak,
kirándulhattak. Nem is hinné, milyen pompás vidék ez a 

.

cserkészet számára. Mert az is van ám itt: cserkészcsa-
pat! Meghatő nézni ezeket a derék fiúkat, akik már kora
hajnaltól talpon vannak, dolgoznak, segítenek, íáradoznak,
élik a vadon életét, mint kis bányászgyerekek vágy pász-
torfiúk, hogy estefelé, a mogreb imája idején összejöhes-
senek a bányaiskola szűk kis termeibe s a vekil (tanító)
bölcs oktatásait hallgathassák. És itt vannak köztük is
cserkészek, akiknek ugyanaz a törvényük, mint nekünk,
ugyanúgy lendül tisztelgésre a karjuk, ugyanúgy énekel-
nek, örülnek, imádkoznak, mint mi.

Itt volt cserkész a mi Eminünk is, aki nagyon jó barát-
ságba keveredett Kurttal és Walterrel, noha azoknak apja
a bányavállalat igazgatója, az övé pedig csak egyszerű
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. ., lehasalva kúszott a hang irányába.

őr volt. Ott laktak Eminék egy kis őrházban a magas Te-
teven-hegy oldalában, ahol egész nap a kővel és érccel
megrakott vascsillék gördültek egyenletes gyorsasággal a
iényesre csiszolódott csikorgó sineken.

Az igazgató gyermekei gyakran jártak erre sétáik §orán,
vagy mikor elmentek a nagy tisztásra, ahol csodaszép
azaleákat lehetett szedni. Ha arra mentek, a őrháznál
Burdán, Emin apja, a!ázatos hajlongással üdvözölte őket,
a fiúk pedig szívesen elbeszélgettek vele érdeklődve paj-
tásukról.

De egy este, mikor szokott sétájukról jöttek hazafelé,
nlár messziről durva kiáltozás, lárma ütötte meg fülüket.
Sietve igyekeztek a kis őrházhoz, aho| bizony szomorú
látványban volt részük. Felfordulás, pusztulás nyomait
mutatta a ház. Két hivatali ruhás ember - nyllván az
adószedők voltak - dúltak a házikóban Az egyik épen
akkor vágott még néhányat az előttúk fetrengő rongyos,
véres alakra, melyben a fiúk a szegény Burdánt ismer-
ték fel.

- Mért vered azt, az embert? - kiáltotta Kurt magá-
ból kikelve.

- Nem fizette meg az adóját, s mikor el akartunk vinni
egyet-mást, szembeszállt velünk, a kutya! - dörmögte
bosszúsan az egyik.

- Kik vagytok?

- Mi a hatalmas és nemes Hassim emir hivatalnokai
vagyunk - morrdta büszkén a másik.

- Hatalmas és nemes az Emir, de a szolgái kőszívűek

- nyögte a megkorbácsolt ember a földön. - Hiába kö-
nyörögtem egy kis haladékért, elviszik az utolsó takaró-
mat is ezek!

nles sikoltást hallottak. Ebberr a percben ért oda futás-
tó| ziháló mellel Emin, odavetve magát szenvedő apja ke-
belére. Gonosz mosolyra torzult a harácsszedő arca s újra
ütésre emelve korbácsát lesujtott. De nem azt érte ütése,
akit akart. A kis Walter testén vágott végig a durva kor-
bácsütés, amint odaugrott barátja védelmére. Ott állt kín-
tól összeszorított fogakkal s karjait védőn terjesztette ki
az üldözöttek fölé.

- Jöjjetek le a telepre, apám majd megfizeti Burdán
adóját - esengett Kurt.

Jól van, gyaur fiú, úgy látszlk sok pénzetek van -mondta ggykedvűen a török. -. Mehetünk.

§ietve megindult a kis csoport lefelé, hogy még a lombok
közt leselkedő sötétség beállta előtt leérjenek a telepre.
A kunyhóban ott maradt a nyöszörgő, megvert ember. A
fia pedig, az ajtóhoz támaszkodva könnyes szemmel né-
zett sokáig a távozók után ...

Telt-mult az idő. Beköszöniött az őszi évszak s a zord
hegyek között elcsendesedett az élet. Egyre ritkábban jár-
tak kirándulni, sétálgatni a fiúk. üvöltő hideg szelek fúj-
tak, mily jó ilyenkor megpihenni a védett, meleg szobák-
ban! De ez nem mindenkinek jut osztályrészül. Emin is
egy hüvös őszi délután a bányavasút keskeny sínpárja mel-
lett haladt. A pálya egy részét, mely az apja őrházának
körletéhez íartozott, ilyenkor estefelé ő szokta végigjárni.
Meg kellett vizsgálni a váltókat, a kitérő sínpárokat, jelző-

, póznákat, hogy nincs-e valahol baj.
Amint szokott útját végezte s már utolsó kanyarodónál

járt, vékony kis füstsávot látott a fák sűrűjébő1 felszállni.
Alig-alig lehetett észrevenni az a|kony szürkeségében. É,r-
deklődve nézte Emin a füstöt: csak idegenek gyujthatták
a tüzet, mert a vállalat munkásai errefelé már hetek ótat nem dolgoztak és semmiféle őrház vagy tanya nincs itt a
közelben. Valani ösztönös kíváncsiság sarkalta, megtudni,
kik ezek. óvatos megközelítésükhöz fogott. A völgy leg-
vadabb részén volt ez a hely. Egyrészről meredek, óriási
fáktól ledett hegyoldal, másik oldalról hatalnras sziklafal
szűkíti össze a völgyet. Az őserdő mélységes csendje
hallgatott köröskörül. Amint nesztelen lépésekkel iparko-
dott a fiú a tűz íe|é, beszédfoszlányok ütötték meg a fülét.

- Tehát többen vannak _ gondolta s még nagyobb
óvatossággal, most már lehasalva kúszott a hang irányába.
Csakhamar rnegpillantotta a tüzet s a körülötte ülő ala-
kokat. Vad, marcona emberek ültek a tűz körúl, egy ha-
lomba rakva fegyverek hevertek, hátrább pedig, a kis tisz-
tás szélén öszvérek és lovak legelésztek. Cseppet sem volt
bizalomgerjesztő ez a csoport, amikor pedig a beszédet
is megértette, egyszerre torkába szökött a szíve. - Bár
nem beszéltek hangosan, mégis eléggé biztonságban érez-
hették magukat. Vezetőjük most épen egy tervezett rabló-
támadás szerepeit osztogatta ki. Emin, legnagyobb ijedt-
ségére csakhamar megtudta, hogy a támadás a bánya-
igazgatóság, illetve Ahrenék ellen készül.

A jótevőim, akik apámat megmentették, veszélyben van-
nak. , . ez a gondolat cikázott át a fiú agyán. Azonnal hírt
kell adnom nekik!

Egyszerre fáidalmas {itést érzett a feién.
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Visszavonuláshoz kezdett, de izgatott volt s rálépve egy
száraz galyra, az nagyot reccsent lába alatt.

- Valaki jár a fák köztt. - kiáltotta az egyik.
Fegyverre kaptak. Emin kétségbeesetten körülnézett, s

látta, hogy a két őr, akik mellett úgy látszik észrevétlenül
elosont, figyelmesek lettek a zajra és elzárták a menekülés
útját visszafelé.

A fegyveresek a bokrok közt csörtetve indultak feléje.
Legokosabbnak |átta, ha megadja magát sorsának, ezért
felállt és pár lépést téve szembeállt a férfiakkal.

- Ki vagy? - kérdezte az egyik sötét alak.

- A bányához tartozom - mondta nyugodtságot eről-
tetve hangjára Emin - és látva tüzeteket, idejöttem.

-... és kihallgattad a beszélgetést! - acsarkodott fél-
hangosan egy másik. - Suttogó, izgatott szavakkal iana-
kodtak, hogy mitévők legyenek. Vajjon meghallott-e va-
lamit ez a fiú, vagy csak véletlenül került oda, mitsenr
tudva 

- erről folyt a vitatkozás. Senki sem mozdult a két-
ségbeejtően feszült csendben, mikor egyszerre Emin fáj-
dalmas ütést érzett a fején s eszméletét vesztve össze-
rogyott. 

*

órák telhettek el így kábult ájulásban, nrikor végre halk
sóhajtással magálloz tért. Sajgott a feje a hatalmas ütés-
től s érezte, hogy valami nedvesség szívárog halántékán.
Végig akarta simítani homlokát, de nem tudta a kezeit sem
tnozgatni, meg volt kötözve. Oldalra fordult a bokor tövé-
ben, majd felült hallgatózni.

Oly csendes vo|t az erdő, hogy pillanatok alatt meggyő-
ződött róla: támadói, a hegyi rablók már nincsenek a kö-
zelben.'Iparkodott kusza gondolatait rendezni s lassanként

eszébe jutottak a történtek. Megpróbálta kezeit kiszabadí-
tani, s mivel csak úgy hevenyében dobtak rá egy hurkot,
ez elég hamar sikerült is neki. Megtapogatta zúgó fejét:
a nedvesség alvadt vér volt. Ugy látszik puskatussal ütöt-
ték le. Pár lépést tett tántorogva, majd kilépett a bozótból,
Első pillantása a csillagokra esett: magasan iártak már.
órák, drága órák tel,tek el azalatt, míg én itt feküdtem -riadt fel kétségbeesetten a fiú - s ezalatt ki tudja, mit
végeztek a gazfickók!

- Walter és Kurt veszélyben vannak...! - ez a gon-
dolat szinte szárnyakat adott Eminnek.

Azonnal tájékozódott s íutva indult a sínek felé. Nem
érezte az ütésokozta fájdalmat, nem érezte gyengeségét,
csak rohant előre. Pár percnyí futás után ott csillant meg
előtte a vasúti sín acélteste. Jól ismerte a pályát, tudta,
hogy csak egy kicsit emelkedik a kitérőig, onnan aztán lej-
tősen halad egészen a telepig.

A kitérőt kell mielőbb elérnem, ha ott találok üres ko-
csit, hámarosan lent leszek - gondolta. - Tovább futott
kitartó szivóssággal, pedig most felfelé kellett haladnia,
Végre váltókat látott maga előtt s erről tudta meg, hogy
itt a kitérő állomás: örház itt nem volt, de csakhamar fel-
fedezett az egyik mellékvágányon egy üres kocsit. Fék
sincs rajta, de azért jó 1esz! . . . azzal nekiállt, hogy áttolja
a szabadonálló fősínpárra.

Hanem a súlyos kocsival nehezen boldogult. Kétségbe-
esetten erőlködött, hogy meginditsa helyéről, míg végre
lassú csikorgással sikerült megmozdítani és átgördíteni a
váltókon. De még tovább kell tólni innen. Ziháló szívvel
erőlködve húzta-vonta a kocsit.

(Folyt, köv.)

xőnösr csoMA sÁNDoR
|a7a4. Iv. 4._la42. tv. 11.)

Ha a sztrájktanyák vezére volnék, megállítanám ma a vona-
iokat, villanyosokat, letétetném a szerszámokat. Ha a Nagyúr
lennék, megszólaltatnám az ágyúkai, Ha egyházfő lennék, meg-
húzatnám a harangokat, kizökkenteném a magyar közömbös-
séget a mindennapiságból, hogy alvajáró akarata felébredjen,
óljen, Keletre figyeljen. Miért? Mert Székelyországban, Három-
szék Körös falujában a székely magyarok ma feketébe öltöz-
nek, székelv anvák beszédesek lesznek. Gvermekeiket ölükben
ringatva, kipiruIt arqcal csodás mesét regtlnek. BeviIágítanak
tágranyilt kis szemükbe a magyaí üstökös fényével, mely falu-
jukhan kel{ fel és eltűnt a Himalája tövében, Melengetik fázó
lelküket a magyar szalmalánggal, melynek hamuja ma megéled,
rászáll megalázott fejükle, rászáll sirásóink fejére s nekünk is,
nekik is csak annyit suttog: memento! Dacos székely magya-
rok, kik azt vallják, valahányszor egy magyar meghal, az égen
egy-egy csillag feltűnik: ma hajadonfővel állnak a csillagos éj-
szakába s mint a magyar jövő prófétái mondják: Tu nos ser-
vabis in aeternum, ienntartod emlékünket a világ végéig,

S igazat beszélnek, Dardzsilingben, a Himalája tövében íön-
séges komolyságú hindúk zarándoko|nak el az ő Sekunder bég-
jük sírjához, hogy imádják Brahmát azért a fehér emberért, ki
nem a gyémántjukat, nem a mesésen gazdag földjüket, hanem
a letküket szerette meg. Odamennek a világ kalmárai, az ango-
lok is, hogy babérkoszorújokat elhelyezve Alexander Csoma
de Kőrösi sírjánál, az angol nemzet nevében áldozatot mutassa-
nak be a magyar Géniusznak. Miért?

Azért, hogy 1784 április 4-én kiíakasztott a magyar élet fáján
eg},emberbimbót, ki 1842 április 1l-én lehullott. A Tejútról jött,
hoi Csaba vitézei vívják másfélezeréves harcukat lajtánkért.
Anyja altató meséi is a Tejútra terelték a királyíihoz, ki mindig
Keletre tekint és mindig vár. ,,Hát megnézem, hová tekint!" -tökélte el magában a tizenötéves íiú s bement a nagyenyedi is-
kolába. Szolga lett, hogy tanulhasson. Szegénységénél csak ön-
érzete volt nagyobb, mely nem engedte hogy érezze szegény-
ségét. Egymásután lett a latin, görög, német és francia nyelv
ura. Teológus lett, hogy tovább tanulhasson. Göttingában a
hittudományok mellett elsajátította az angol s arab nyelvet s
történelmi meg földrajzi ismereteinek kibővítése után hazajött,
hogy a szláv nyelvek megismerésével örökre búcsút mondjon

árva hazájának 1819-ben, 20 évi előkészület után, 35 éves ko-
rában. Gyalog, kocsin, a hullámok hátán. Szíria forró homokján,
megaszalva Mezopotámia Szamiel-szelétől, mindig csak azt sut-
togta: előre! Nélkülözések, életveszélyek közt jut el Perzsiába,
hol magyar és angol támogatás mellett, angol közvetítéssel a
perzsát s perzsáéval a tibeti nyelvet megtanulja. Ily kiművelt
fővel érkezik meg Indiába.

Az angolok rögtön megérzik, hogy ennek az akadályokat,
földrajzi távolságot nem ismerő tudományszomjnak, fanatizmus-
nak messze kiható gazdasági s politikai előnyei is lesznek és
rögtön a hóna a|á nyúlnak. É,s így Kőrösi Csoma Sándor eljut
Tibetbe, Háromszor tűnik el az emberek szemei elől. Most már
tudjuk, hogy óriási hidegben, íűtetlen szobában sózott-faggyús-
teával élt négy lábnyi szobájában, egy alkalommal négy hóna-
pig eltemetve a hófúvástól. De testi fájdalmai lelki gyönyörré
váltak, amikor tibeti szótára,4600 szó tibeti nyelvtana s tibeti
irodalomtörténete napvilágot látott 1834-ben.

Híre szétíutott a világban. Mindez nem változtatott életén.
Csak akkor csillant fel a szeme, amikor távoli hazájából hozott
hírt a pósta: a Magyar Tudományos Akadémia tagiává válasz-
totta s kutatásai támogatására 2OO aranyat, szülővárosa 450
aranyaí, Eszterházy herceg l42 íont sterlinget juítat hozzá. -A pénzt visszaküldi a bazai szegény diákok támogatására s el-
indul utolsó útjára, hogy'eljusson a magyaí őshazába, meg-
vigye a késő unokák hódolatát. Ekkor elébe toppant a legna-
gyobb földi hatalom, a szuverén demokrata, a Halál. Dardzsi-
lingben löldelték el. Emléket állított íöléje az angol Azsiai Tár-
saság; márványtábla hirdeti azóta:

,,ltt nyugszik a magyar születésű Kőrösi Csonra Sándor, aki
nyelvészeti.kutatások végett Keletre jött s évek íolytán, melye-
ket olyan nélkülözések közt töltött, minőket ember ritkán szen-
vedetf és a tudomány ügyében való fáradhatatlan munkálkodás
után a tibeti nyelvnek szótárát és nvelvtanát készítette el; ezek
legszcbb érdeáei, MunkálkodásánaÍ< folytatása végett'Lassa
felé való útjában meghalt e helyen 1842-ik év április 11-én."

Tehát még most is hangtalan prófétája a magyar jövendőnekl
ubi esf, mors, victoria tua? A halál nem tudott diadalmaskodni
raiÍa' 

Csaba lenö dr.
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rcópÉ GyuRI
NEVEZETES MÚZEUMA,

(Megs zíuíelend ó példakép.)

Kópé Gyuri csapatdnak
A kasszdja koppon dll,
Hanem ayuri új pénz|orrdst
Hamarosan kompondl.

Megnyitja a múzeumdt
A paptíknak, mamdknak,
Hol is sok-sok neuezetes

Ritkasdgot taldlnak.

persze mindezt illendően
Beléptidij fejében.
Haltjatok csak: milyen eszmék
Keltek Gyuri fejében.

ott ltithltó először is
két deszka közt az a rés,
Amelyen a cserkész mindig
É,lue-halua tillni kész,

Ottavilágföcserkésze
Kalapjdról :- mdsolat:
Egy hiteles" egy vatódi
Pörge kis cserkészkalap.

Kanderstegi gyöztes si-nek
Egy rokona ldtható,
M ellétév e, me golv as ztva
Egy üvegben tiszta hó.

A babérból, mit arattak,
Egy lepréselt kis levél;
Aszalt jég, amelynek hdtdn
A cserkész mindig megél.

M é rf ölde s cserkészcip ő r ől
Kicsinyített mdsolat,
Amellyel a cserkészet a
Nagy viltig körül halad.

Napsugarak f orró ti.ij e,

Téli hideg vasfoga,
Melyek elől a jó cserkés:
Nem hdtrdlhat meg soha.

Azafejsze,mitacsapat
Mindjdrt egy nagy fdba vdg,
Mikor nyart,a tdborozni
Szdnta végre el magdt,

Egy doboz mélyén bezdrv,t
Az egyiptomi sötét
Áll, amely gyakran riasztja
Tdborőrök éjjelét.

Itt van munktínknak ,,gyiimölcse"
(Alma, körte és be|őtt,
Amelyeket a mgmdktóI
Kuny ordltunk azelőtt. )

Latható az a szabod tér.

Mit a tehetség taldl,
H a igazi cserkészszíuv eL

A mi sorainkba dll.

Az idő sebes szdrnydhól
Van tovtibbti egy pehely,
s különben is nevezetes,
Régi emlék ez a hely:

Mert a talaj, melyen dllunk
Még hon|oglalds-kori,
Rajta jdrtak, rajta éltek
Nemzedékeknek sori.

Itt e gy cse rkéi szet-fur|angi

tó kis kalapdcs is till,
Mellyel mindig minden szöget
A cserkész íején taldl.

Kópé Gyuri még sok ityen
Eszmecsirdt ötle ki,
Múzeumtít ldtogatni
Bizony jöttek is neki,

Ha nem csurran a pénzttírba,
Mégis szapordn csepeg,
Publikumot csalogatja
Plaktit és rikkancsgyerek.

És a múzeumnak végén
Látható - ami a íő -Mindenek csoddlatdra
Egy hatalmas sziklakő.

Ezen kőtől könnyebbült meg
A pénztdros kebele,
Amidőn a csapatkassza
Lassan mégis megtele. Mikroszkóp.

A MAGYAR CsERKÉszSzövETspc lavrBoREE-MATINÉI.
A Magyar Cserkészszövetség a tavasz folyamán több ízben

rendez a fővárosban matinét, amelyeknek az a céljuk, hogy a
nagyközönség figyelmét lelhivják az ang|iai jamboreera. Ezeken
a matinékon az Angliába menő cserkészcsapatok íogják bemu-
tatni midazokat a dolgokat, amelyekkel reprezentálni akarják
az egész világ.szeme előtt a magyar cserkészmozgalmat. Ter-
mészetesen e bemutatásokon kívül más tanulságos és érdekes
számok is logják gyönyörködtetni a közönséget."Az a nagy ér-
deklődés, amely a jamboree iránt széles rétegekben megnyil-
vánul, úgyszintén az a szeretet, amellyel a tnagyar társadalom
övezi cserkészetünket, biztosítja a matinék sikerét, Mindamellett
széretettel hívjuk fel a csapatok figyelmét ezúttal is a matinékra,
elvárván kiváltképen a budapesti csapatoktól, hogy mindent
megtegyenek annak érdekében, hogy a cserkészet iránt érdek-
lődő egész társadalom tudomást vegyen cserkészetünk kétség-
kívül igen kedves megmozdulásairól,

Folyó évi április hó l.én délelőtt l1 órakor lesz a Royal Apolló
mozgóképszinházban az első matiné, amelynek érdekességét
emeli az, hogy ezen jelen lesznek, sőt szerepelnek is az akkot
Budapesten tartózkodó kenti (Angolország)' cserkészek is.
A husvét másodnapján tartandó előadás műsora a következő:

1. Nyitány. Előadja a Ganz és Társa Danubius rt. 174. sz.
,,Canz" cserkészcsapatának fúvószenekara.

5. Dalok. Előadja a Magyar királyi Államvasutak Gépgyára
13, sz.,,Ezermester" cserkészcsapatának énekkara.

6. Egyszer egy királyfi... (Árnyjáték.) Előadja a budapesti
kegyesrendi főgimnázium 2. sz. ,,B. K. G." cserkészcsapata.

7. Angol cserkészénekek. Előadják az angol Kent grófság
cserkészei.

8. Cserkészbemutatások. A 3. sz. ,,Regnum Marianum" és a
12. sz. ,,VIII. R." cserkészcsapat.

9. A tíz cserkésztörvény. (előkép.) Bemutatják a kispesti
95. sz. ,,Lehel" cserkészcsapat tagjai.

10. Cserkészinduló. Előadja a 174. sz. cserkészcsapat fúvós-
zenekara.

Jegyek (80 íillértől 3 pengőig) elővételben a Szövetség köz_
pontjában, a budapesti -és pestkörnyéki cserkészkerületek titkári
hivatalaiban,'a cserkészcsapatok parancsnokságainál és a,,Cser-
készbolt"-ban (V., Hajnal-u. 6.) kaphatók.

Figyelem! Folyó évi május 5-én délelőtt l1 órakor tartjuk
ugyanitt nrásodik Jamboree-matinénkat, melyen új szereplőkkel,
a kiképzés íolyamán tökéletesedő számok kerülnek bemutatásra.

2. Beyezető beszéd. Mondja Vidovszky Kálmán, a ,,Magyat
eserkész|' szerkesztöje.

3. Az 1924. évi dániai
Kísérő zenét szolgáltatja

4. Víg szavalat.

nemzetközi cserkész Jamboree filmje,
a |74. sz, zenekar.
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MEGFIGYELÉSEIM A MAJMOI{RÓL.
A "Magyar "",uu,í;eí3ii,&::í;"?fl(:::,,#i',rf;,^í:í:i^Afrikakutató 

és vadász,

. A maiom szokásai, turpisságai és ,,be§zéde". is tud rá haragudni. A jó falatokat és a simogatást, ciró-
gatást bámulatosan meghatott hangon tudja megköszönni,

Minden Afrikába érkező európainak első szerzeménye már t. i. az ő módja szerint: különféle árnyalatú mako-
egy kis majom. Alighogy afrikai partra teszi az ember gással.

Hízel gő majom, gazd,ájáv al.

charlestonozni tudjanak.

a lábát, mindun-
talan beleütközik
egy-egy benszü-
löttbe, aki megvé-
telre kínália
rendesen a feje
búbján ülő-maj:
mát. Ha észreve-
szik, hogy a por-
téka érdekli az
utast, jó §zere-
csen szokás sze-
rint, először hor-
ribilis árat kérnek
érte - legalább
is 50 frankot -,de rövid alkudo-
zás után l frank-
ért is odaadják.
Az ,,intelligenseb-
bek"-nek termé-
szetesen néhány
frankkal maga-
sabb az árfolya-
muk, de ezektől
megkövételik,
hogy legalább is
bukfencezni vagy

Nincs mulatságosabb látvány, mint egy ilyen kis majom.
Egy percig nem ül nyugton. Folyton izeg-mozog, ugrál,
rendetlenkedik, makog. Ha véletlenüt kis tükörhöz jut,
órákig elszórakozik vele. Érdekes, hogy nem ismeri meg
lnagát benne. Azt hiszi, egy másik majom van a tükör
mögött, folytonosan azt keresi és kapkod utána.

Addig, amíg ilyen ártatlanul szórakozik, mindenki él-
ve2i a kis csibészt,'de ha egyszer olyan kedve támad, hogy
lámpán végezze bravuros mutatványait, vagy a poharak-
kal, meg csészékkel íootba|lozzék, ez már egy kicsit drá-
gább mulatság. őkelm_e ugyanis egyáltalában nem této-
vázó természetü. Mielőtt az embet még nyakoncsiphetné,
az említett,,játékszerek" darabokban hevernek szanaszét
a padlón. A vége persze az ő számára is tragédia, mert
a végén mégis csak elcsípik és jól kiporolják a bundáját
a drágának, áztán pedig láncraverik. A láncot azonban a
derekára kell kötni, nem a nyakára, mert különben félóra
sem telnék bele, máris felakasztva csüngene. A láncnak jó
erősnek kell lennie, hogy kibírja azt a kitartő csavargatást,
amellyel bilincsét mindenáron szét akaria törni. Kötéllel
nem lehet megkötni, mert azt vagy elrágja, vagy kibo-
gozza.

A majonr nenl szereti a fogságot. Nagyon unalmasnak
találja, azért ha már meg nem szabadulhat, minden turpis-
ságot kieszel, hogy legalább 'toglalkozzanak vele. Gyakran
éktelen sivalkodással - mintha bántaná valaki - magá-
hoz csalja gazdáiát, hogy a következő percben boldogan
a fejére ugorhasson. A szeretetnek e gyengéd megnyilvá-
nitása után nagy buzgalommal fog a zsebek kiforgatásá-
hoz, hátha cukorkát találna bennük. Mindezt olyan ügye-
sen és kedvesen csinálja a kis ravasz, hogy az ember nem

Aki szereti és figyeli az á|latokat, az meg is érti beszé-
düket. Beszéd alatt természetesen csak egyszerű mako-
gást-nyafogást kell érteni, amely azonban egyazon érzés
és érzelem kifejezésekor mindig ugyanaz. A csodálkozást,
félelmet, veszedelmet, megelégedést, örömet, haragot, fáj-
.dalmat stb., sokféle árnyalatban tudja kifejezni.

Az állatok beszédének tanulmányozása nemcsak sok
örömet okoz, hanem haszonnal is jár. Cserkészeten nagyon
gyakran a vadász legjobb segítő társai maguk az állatok
és a madarak. Ismerik az erdő minden zegét-zugát, tudják,
hol rejtőzik nagy ellenségük, a vérszomjas leopárd. Hogy
megszabaduljanak tőle, különös viselkedésükkel m;6r*rá . ,
vonják a figyelmet s ezzel egyenesen rávezetik u{a§iuLa ,. :
cserkésző vadászt. sok minden más öröm és hanbií mel-
lett így is jutalmat nyerhet a természetkedvelő íáffiozása, .

melyet az állatokkal való foglalkozásra fordít. ii:* '

iii",
,,Cuki" fogsága, szabadulása és háláifl,,.::, 

_

Volt nekem egy végtelenül kedves kis majmom,q.Cttt<i.. '

Külsőre olyan volt, mint a többi, de bohóság, t<edv\t6,g_ .-l
dolgában felülmulta mindegyiket. Nem csoda, ha nagyon'---
is elkényeztettük. Ennek aztán az lett a következménye,
hogy folytonosan ölben akart lenni, a láncot pedig vég-
kép nem bírta elviselni. Ha megkötöttem, úgy ordított,
sírt, hogy az embernek megesett a szíve rajta. Nem volt
lelkünk láncon tartani, így hát csaknem állandóan szaba-
don járhatott a kis betyár.

Eleinte még csak türhetően viselte magát, de minél job-
ban nőtt, annál gonosszabb lett. A kerti virágokat mind
leszaggatta, megszagolta, aztán eldobta. A répát, hagy-
mát kihuzgálta a földből, beléjük harapott, aztán gtthagyta
azokat. Az állatokat pedig folyton cibálta, pofozta, kí-
nozta. A jó dolgától nem fért a bőrébe. Határozottan
rosszindulatú lett. Egy napon a vele játszadozó néger
gyerekeknek is nekik esett és egy pillanat alatt csunyán
összemarta őket. Betelt a pohár. Büntetésből láncra ver-
tém, de olyan kétségbeesetten ordított éjjel-nappal, hogy
végre is megsokaltam a dolgot és kivittem a legközelebbi

,Kéretik barátságos arcot vágni!'.,
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őserdőbe, hol szabadjára engedtem. Igen ám! ... de nem
akart megválni tőlem. Többszöf visszafutott hozzám, s
úgy csimpaszkodott belém, hogy alig bírtuk leszedni ró-
lam. Csak nagy-nehezen sikerült megszabadulni tőle.

evek multán egyszer ép abban az őserdőben cserkész-
tem, ahol Cukit elengedtem. Egy sebzett vadnak üldözése
közben valahogy belekerültem egy szinte áthatolhatailan
sűrűségbe. A tájékozódást teljesen elvesztve, reményielen
helyzetemben segítséget kérő lövéseket adtam le , . . semmi
válasz. Epen azon töprengtem, hogy mégsem igaz a köz-
mondás, legalább is az őserdőkben nem, hol legnagyobb
a veszély, ott legközelebb a segély(' - 2pift61 valami a
tlyakamba zuhant. Még mielőtt fegyveremet használhat-
tarn volna, váratlan vendégemben Cukit ismertem fel. Mi-
után átestünk a viszontlátás örömén, mindeniéle jelekkel
Cukit kértem, segitene ki nehéz helyzetemből. Mintha csak
megértett volna; lassan megindult s mind-
untalan hátra tekintve ,,hívott" maga után.

Valóban exotikus vezetőm nagyszerűen
ismerhette az őserdő iáratlan utait, mert fél-
óra sem telt bele, máris kint voltunk a fő-
úton, ahonnan csekélység volt haza találni.
Elválásunk előtt szerettem volna megciró-
gatni hálám jeléül, de nem sikerült elérnem.
Bizonyára féltette szabadságát, vagy - ki
tudja? - talán már nyugtalanul várta egy
a ,,papáért" aggódó majomcsalád valame-
lyik távoli faóriás tetején s ezért nem akart
megválni az őserdőtől.

Részeg majom a háztetőn.

Közismert dolog, hogy a majom minden-
ben utánozza a gazdáiát. Azért, ha bármi-
lyen komplikált produkcióra akarják is meg-
tanítan| ahhoz sem kell más, csak türelem
és kitartás. Nem szabad megúnni a szünte-
len mutogatást. Egyszerű dolgokat azonban
nagyon hamar megtanul. Az etiketszerű
evést és ivást kiváltképen akkor sajátítja el

igen hamar, ha kedvenc ételeit, italait adjuk neki. Ilyenkor
elemében van.

A majmok a szeszes italt nagyon kedvelik s maguktól
is rájönnek arra, hogy a snapszot - bár kupicából szok-
ták inni - egyenesen az üvegből is lehet élvezni. Ha vélet-
lenül pálinkás üveghez jutnak, csunyán be tudnak csipni.
Illuminált állapotban egészen úgy viselkednek, mint a ré-
szeg emberek, azzal a különbséggel, hogy a beborozott
ember sokszor négylábon, a becsipett majom pedig fő-
ként ilyen állapotban, kétlábon botorkál. Jókedvében sze-
ret ,,énekelni", duhajkodik és kikezd mindenkivel. Persze
ő húzza a rövidebbet. Pár nyakleves észretéríti. A veréstől
kétsúgbeesetten menekül biztosabb helyre, lehetőleg fel a
háztetőre. Hihetetlenül mulatságos látvány egy részeg
majom menekülése. A háztetőre menet, előbb a csatornán
végez nyaktörő mutatványokat. Egyensúlyát gyakran'el-

veszti, ilyenkor félrelép, de valamelyik 1á-

bával az uiolsó pillanatban mindi4 sikerül
megkapaszkodnia. Egy kis ideig függve ma-
rad, pihen, aztán egy lendülettel újból fel-
tornázza magát. Természetesen az efféle in-
gyen színháznak rendesen nagy nézőközön-
sége van, többnyire néger gyerekek, kik
mozi és cirkusz tttlán az ilyen olcsó, amel-
lett valóban izgalmas látványért nagyo|1
hálásak. Nem mulathatnak az én kedves
magyar cserkészbarátaim a leghumorosabb
filmen sem többet, ott a fényes mozikban,
mint amilyen szívből megkacagják ezek a kis
félmeztelen szerecsen gyerekek a becsipett
majom minden bohóságát, minden íura, gro-
teszk mozdulatát. De itt sem tart olyan so-
káig , mint a gyerekek szeretnék. A ,,mű-
vész" végre is teljesen kimerülve végig fek-
szik aháztetőn s jótékony, kijózanító álomba
szenderül. - A közönség pedig - mit te-
het egyebet? - szerte oszlik, ábrándozva a
legköze|ebbi humoros esetről, amelynek, ha
szerencséje van, elég gyakran lehet kacagó
tanuja.Egy híres "iszákos" majont.

TOKMAG TONI TOLVAJT FOGOTT,
Töknrug Tóni cserkész vala
rs ditik is még amellett,
Többek között unokaöccs
Egy derék nagybticsi mellett.

Gy ttszi bdcsi különösen
B ardtkozott tnostan v ele :

Volt ugyanis a bticsinak
Valahol egy fatelepe.

NappaL nent jól ment az üzlet,
Anndl jobban minden éjjel:
A telepről fogyott a fa
V al ó sti g gal s ze nv e d élly el.

Csak ép ott volt a bökkenő,
Hogy akik a |tit elvették,
Nem rendelték meg előre,
S meg|izetni elfeLedték.

Mindezekhez Tónikanak
Tán semmi köze sem vóna,
Ha egy este a nagybácsi
Hozzcija nem ekkép szólna:

,,Hallod Antal, így nevezlek,
Mivelhogy már neín vagy gyerek,

Vol,na egy kis nagyon fontos
Megbeszélni ualótn veled.

l51en lopjók mdr a frítnat,
Állj be fiam hozzdm őrnek.
Ne legyen a teLepemen

Hijja többé egy szál szőrnek.

Hallottant, hogy a cserkészek
Mesterek az őrködésben
Mutasd meg, hogy mit tudsz |iam,
Lég7 a |atelepen résen,"

Dictunt-f actum a cserkésznek
Kedvére vol.t ez a szerep,
Egész hosszú napon dltal
Tolvaj ellen fegyverkezett.

]1:s atntt nap délutcinjdn
Kivonult az őrhelyére
Me gf ogadta: a telepra
Egy tolvaj sem jön be élve.

Elkísérte a nagybdcsi,
S megnyugodva tére haza,
Este ltitja: nála maradt,
A bejdrut nagy lakata.

Nosza indul tntisodszor ts

Vissza|elé a telepnek"

Hogy a fontos nagy lakatot
Odoadja a gyereknek,

De a kapu közelében
Nagyot botlik mcir a ldba:
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,,Kakas csipje, holmi drok
Ttintadt itt az éjszakdba!"

Árok uttin vékony drótba
Gabaly odik mind jtírt bele,
Azutdn e gy v ízsugtirral
Lesz az orra-szdja tele.

Kapuhoz kap: a kilincsbőI
Nagyot üt a villany-óram
Mdshonnan meg f énysugarak
'T 

ör nek elő ketten-har mcn.

Kiáltana: de a nyakdt
Holmi kigyók fonjdk körül,
Kapu felett egy bősz ingo
rp a Jejéhez pöndörül.

Főld megnyilik ldba alatt,
Szikra tdncoL orra tajan,
Víz süvöltöz a szemébe,

Viz hatol be rémült sztijtín,

Mind e csodak tetejébe

Csengő berreg, lrurang kondul,

-^_..u.<:l E

ffifos.L.

Egy kalapdcs is dörömböl,
Iszonyatos vad bolondul.

Tóni meg a kalibában
örvendezik igen nagyon,
Szentül hiszi: a csapddban
V alóságos tolv aj uagyon.

Nem btijna ki egy vilagért,
Míiködteti a sok gépet,
Hogy milyen jó eredménnyel,
Kérdezzétek nleg a képet.

Mikroszkóp.
)-o-o-É\Éo

A ,,YIJCCA" ÖR,s.
A cserkészéletben elég gyakran szükség van a munkameg- Felszerelése: Kisebb szerszámok, 4 pokróc, l darab kétszemé-

osztásra, de talán leginkább a mozgótáborokban. lyes sátor, köté|, nagy fejsze.
A mult évben jelent meg az Amerikai Cserkészszövetség ki- 2. íiú. S. örsvezető. Felügyel a 4., 5. és 8. fiúkra. Az ő felada-

adásában Givard Green-nek ,,The Yucca Patrol ldea" c. füzete, tuk a főzés és a belső nrunkák elvégzése. A s. örsvezető a fő-
mely a legapróbb részletekre is kiterjedő örsi munkamegosztást szakács.
tarta|mazza, Felszerelése: Konyhaí eszközök, íőzőedény, asztalterítő, kötél,

A ,,Yucca-rendszert", amelyről a íüzet szól, először az ame- cserkészbalta.
rikai ,,Fenyöfa"_örs alkalmazta ebben a formájában egy 1923-i 4. fiÚ. Sztillúsmester. Felelős a száraz élelmiszerekért. Vásá-
mozgótábora alkalmával, A rendszer bevált. Green szerint nem- rol a parancsnok felügyelete alatt. A táborban gondoskodik a
csak a táborban, hanem a cserkészélet más vonatkozásaiban is. főzésről, konyhafelszerelésről, tűzheíyről. Segít főzni. Nála van:
A ,,Yucca"-beosztás lényege a következő: liszt, só, bab, rizs, dara stb., ezenkívül: ásó és cserkészbalta.

í. !iú. örsvezelő. Felelős örséért a parancsnoknak, de első- 6. fiÚ. A szabadban jar,tas, A romlandó élelemre van gondja.

sorban a 3., 5. és 7. fiúk munkájára ügyel fel. ők négyen keze- Felelős a tábori vízellátásért. Ismeri az erdei és tűzrendészeti

lik a sátrakat, vernek tábort s a külső munkákat u.grik. szabályokat. Felelős a tűzétt és azt el nem hagYhatja, míg el-

Felszerelése: Nemzeti- és csapatzászló, 1 darab kétszemélyes oltva nincs'

sátor, 4 darab pokróc kürt és messzelátó. Felszerelése: HÚs stb,, asztalkendők, lámpa, ásó, cserkészbalta,
. 8. fiú. Erdész. lsmeri az erdei életet. Természetismerő. Jól

3. fiú. Irnok. Az örsi naplót vezeti. Ismeri a ha|,ászati, u.adá, kezeli a baltát. Nála vannak a fűszerek, zsír, folyadékok (olaj
szati, erdei törvényeket, amennyiben összeíüggnek.a. kirándu- stb.), lámpa, kötél, nagy fejsze.
lással.ŐamentŐ, jólismeri amadarakat,helyettesi.lldÓ..., Ez abeosztás. Ezenkívül részletesen letárgyalja a,,Yucca,,_

Feiszerelése: Térkép, zsebkönyv, 4 darab pokróc, 1 darab két- tűzet az egyes fiúk hátizsákjának csomagoláiát, bemutat egy
személYes sátor, mentőkészlet, ,,Ytrcca"-tábort, hozza a,,Yucca"-vezényszavakat is és a rend-

5. fiÚ. leladÓ. Felelős az örsi küldetésekért jeladásért, rendezi szer egy-két formáját is bemutatja (Yucca az otthoni cserkész-
a tábortüzet, kivilágítást, ért jót a nyomolvasáshoz, a fény, füst életben, yucca 2 ember számára stb.).
stb. jelekhez. kétségtelen, hogy a túlzott munkamegosztás nem felel meg

Felszerelése: Gyuía, 4 pokróc, 1 darab,kétszemélyes sátor, a cserkészelgondolásnak, de rlémely esetekben nagyon jó szol-
jelad<i-készlet, cserkészbalta. sálatot tehet. A ,,Yucca"-rendszer, ha nem is alkalmas a teljes

7. fi{t Utdsz. Felelős a tábori építményekért, csomóz, gon- lemásolásra, jó minta arra, hogyan dolgozhatunk ki célszerii
douza a szerózámokat. mtlnkamegosztást, ha a köriilmények esetleg megkövetelik.
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}IELYIK A LEGALKALMASABB sÁronr
(Válaszok körkérdésünkre,)

A cserkészszellem fejlődésével párhuzamosan kell halad-
nia felszerelési eszközeink technikai tökéletesbülésének is.
A csapatnak talán legnagyobb kincse a háza, a sátra. Az
első lépés tehát csak az lehetett, hogy az eddigi tapasztala-
tok alapján a sátrainkat próbáljuk tökéletesíteni. Ezt a
célt szolgálta az a körlevél, amelyet a csapatokhoz in-
téztünk azza| a kéréssel, írják meg, melyik sátortípust
tartják légjobbnak?

Mindenekelőtt köszönjük a csapatok készségét, arnely-
lyel a hozzájuk intézett körkérdésre nagy gonddal és kö-
rültekintéssel igyekeztek feleletet adni. összesen kb. 400
körlevelet küldtünk ki, amelyekre az a|ant felsorolt 62 csa-
pat küldött választ:.

l4. sz. Holló.
15. sz. Bethlen Oábor cs. cs. Budapest.
31. sz. Kossuth cs. cs.
49. sz. Berzsenyi cs. cs. Szombathely.
10. sz. P. Á. R. cs. cs.
5. sz. K. E. G. cs. cs, Budapest.
7. sz. Verbőczy R. G. cs. cs.

39. sz. Rákóczi cs. cs.
44. sz. Rákóczi cs. cs.
50. sz. Hunyadi cs. cs. Szombathely.
55. sz. Batthyány cs. cs. Körmend.
62. sz. PálIy cs. cs. Sopron.
66. sz. Báthory c§. cs. Sopron.
79. sz, Festetich cs. cs.
95. sz. Lehel cs. cs.

l0B. sz. Baksay Sándor cs..cs.
l09. sz. Magyarság cs. cs.
l10. sz. Bethlen G. cs. cs.
ll2. sz. Hunot< cs. cs. Hódmezővásárhely.
1I4. sz. Szt. István cs. cs.
|28. sz. Thököly cs. cs.
154. sz. Dobó István cs. cs. Eger.
l57. sz. Damjanich cs. cs. Baja.
l58. sz. Árpád cs. cs. Budapest.
167. sz, Törekv€s cs. cs.
169. sz. Magor cs. cs. Ujpest.
178. sz. P. V. G. cs. cs.
197. sz. Baross cs. cs. Budapest.
198. sz. ,,Pál" evangélirrmi cs. cs. Rákospalota.
2O8. sz. Szt. László cs. cs.
223. sz. P. L. Sz. cs. cs.
237. sz. Mátyás király cs. cs.
246. sz. Bocskay cs. cs. Kaposvár.
248. sz.,,Vass" cs. cs. ózd.
25O. sz. Hangya cs. cs, Budapest.
26l. sz. lrinyi János cs. cs.
28O/ö- sz. Szt. Imre cs. cs. Kaposvár.
284. sz. Szt. Korona cs. cs. Budapest.
288. sz. Baross Gábor cs. cs. Székesfehérvár.
29l. sz.,,Zsolnay" cs. cs.
294. sz. Eszterhi2y cs. cs.
297. sz. báró Eötvös József cs. cs. Budapest.
304. sz. Körösi Csoma Sándor cs. cs.
334. sz. Apáczai cs. cs.
336. sz. Bulcsu vezér cs. cs.
36l/ö. sz. Szt. Hubertusz cs. cs.
555. sz. Csajághy Sándor cs. cs. Szeged.
556. sz. Szathmári Pál cs. cs. Makó.
564 sz. Árpád cs, cs.
662. sz. Kissólyom Kis cs. cs.
665. sz. Turán cs. cs. Dombóvár.
667. sz. Dombó Pál, Dombóvár.
75O. sz. Nagy Lajos kir. cs. cs. Diósgyőr.
75l. sz. lV. Béla király cs. cs. Járdánháza.'/55. sz. somsaly cS, cs.
76l/ö. sz. Telekesi J. cs. cs.
763. sz, Sztáray Mihály cs. cs. §árospatak,
767 sz. Lévay József cs. cs. Miskolc.
850. sz. Kunok cs. cs,.
926. sz, Vasvári Pál cs. cs.
928: sz. Ócsai ,,!.rŐ" cs. cs. ócsa.
957. sz. Wesselényi M. cs. cs.
Tanulságos volt a beküldött feleletek áttanulmányozásá.

E tanulságot közkinccsé óhajtjuk tenni azzal, hogy külön-

böző szempontok szerint csoportositva ismertetjük a beér-
kezett jelentéseket.

A felvetett kérdések között a legfontosabb volt annak
megállapítása, hogy melyik sát<_rrtípus vált be legjobban
mozgó- és állótáborban? A beérkezett válaszok közül 43 a
jelenleg forgalomban levő nagyobbított sátorlapot tartja
a legalkalmasabb típusnak mozgótáborban, állótáborban
pedig a B. típusú sátrat jetenti ki legjobbnak 4l felelet.
Heten szavaztak a kis sátorlapra, heten a ,,Hangya" tí-
pttsú sátorra, még a régi katonai 30 személyes sátorra is
jutott öt szavazat. A sátrak jelenlegi színét 30-an találják
megfelelőnek, de mindegyik a zöld színt kívánja, s igy
igyekezni fogunk a jövőben csak szintartó zöldszinű satrat
be szerezni.

A hibák felsorolásánál a legtöbbje (számszerint 13), a
sátor rudazatát kifogásolta. Kilenc csapat pontosan meg-
jelölte, hogy a tetőrúd összeilleszté§e erősítendő meg va-
lami módon. Egy az eresz meghosszabbítását, három pedig
az oldalfal emelését kívánja. (Pénzkérdés.)

Közérdekű kívánságok a következők:
A sátrakhoz egy zsák vagy láda'szerkesztendo, hogy a

szállítás könnyebben legyen eszközölhető. - A sátor fája
erősebb anyagból készítendő, hogy a törés kiküszöböl-
hető legyen-Ei-ugyanezen célból a sátoria görcsnélküli le-
gyen és szálban fusson. A sátrakat bővíteni kellene, hogy
l0 gyermek kényelmesen elférjen és, hogy rossz idő ese-
tén is benn lehessenek egész nap a cserkészek anélkül,
hogy a szalmazsákokat egymás tetejére hánynák. (Pénz-
kédés.) Az egyik csapat felveti azt az eszmét, hogy kísér-
letezni kellene deszkaházakkal is. E csapatnak várjuk a
közelebbi és részletes propozícióját. ,

Nagyon megszívlelendő az a tanács, amely a téli rak-
tározás gondos keresztülvitelét ajánlja. Némelyik csapat
drágálja a sátrakat. Erre csak az a megjegyzésünk, hogy
a Gazdasági Hivatal a rendelkezésére álló legjobb típust
a legjobb anyagból és a lehető legolcsóbban szetzi be
nagyban és beszerzési áron adja tovább a csapatoknak.
Olcsóbb sátrat könnyen lehet vásárolni, de az olcsóság
csak a tartósság rovására mehet. Az egyik csapat arról
panaszkodott, hogy a katonai sátorlapok mint takarók
jobbak voltak a most szállított sátorlapoknál. Sok szem-
pont szerint választottuk ki a lehető legjobb anyagot, de
ez a szenpont azt hisszük, hogy nem lehet a jövőben sem
ir,ányadó a sátoranyag megválasztásánál.

A kérdés alapos megvitatása és megbeszélése után a
Gazdasági Hivatal megállapíthatja, hogy az eddigi lapasz-
talatok a Gazd. Hiv. álláspontját igazolják, amely szerint:

1. a sátrak kózpontilag szerzendők be, mert így lehet
a csapatokat jó sátorral olcsón ellátni;

2. egységes típust kell lnegállapitani, s erre a legmeg-
lelelőbb a beérkezett válaszok szerint a 250 cm-es sátor-
lap és a B. típusú örsi sátor;

3. a sátrak anyaga a lehető legkisebb súly mellett a le-
hető legnagyobb szilárdságot és vizellenállóképességet
reprezentáljon;

4. a ía anyag lehetőleg száraz és görcsnélküli keményfa
legyen, az összeillesztésnél teljesen megvasalva. (Erre
vonatkozólag az egyik csapat aluminiumot ajánlott, azon-
ban ez könnyen törik és a forrasztása nehézkes, így nem
lehet figyelembe venni e kívánságot.)

Kérjük a csapatokat, hogy a táborozás utáni észleleteik-
ről értesítsék a Cazdasági Hivatalt, mert csak igy érhető
el az a közös cél, hogy egy tökéletes sátortípust alkossunk
meg közösen, amely a táborozás minden kívánságának
megfeleljen. Gazdasdgi Hivatal,
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EzERME,STEft.
A l,tl,boraüóriunt, S"zerszámokró|, bútorzatr.Ól többet már nem logok beszélni,

A ,,D,, csőre (lásd M. cs, 5. sz. 90. oldal) ráhúzzuk a g?z.- |'.-"Tlj:'L#?1*'r*§*t"uT'iil:Hl"*3i.'.Ti':?i,tt.11".í"lríÉi:
vezeték gummicsövét és a ,,C" csavaron ler,ö bádoglaplt fgl- rítani.
csávarluk-, úgy hogy egészen'a csonkakúp alján feküdjón.Ezután Most elkezdjük a kísérletezést.

rl, Jbra

,l5,áUra l,

Drótból készítünk egy karikát nyéllel, (16. ábra.)
Átmérője 3-4 cm leg.-lien. Belemártjuk iűrű srap-
1lanoldatba, ekkor v&ony hártya" marad raJt'a.
E hár.tyá,ra kis.cérnahurkoi teszün"k, melyet előzőieg
szintén belemártottunk a szappanoldaíba. AzutáÁ
hegyesre sodort itatóssal a cérnahurok közepén a
hártyát átszúriuk, mire a cérna szép, szabálvos kör-
alakot vesz fel. (Miért?) (l6. ábia. b,)

II.

meggyujtjuk a gázt. Ha most a bádoglapot lassan lecsavarjuk
lejjé66-ieijebb, a kezdetben kormozó sárga láng átalakul hal-
ványkék fúvó-lánggá, amely az üveget megolvasztja. E csavar-
ral a láng magasságát szabályozzuk.

Ha üvegcsövlt hailítani akaiunk, egyik végét dugóval bedug-
juk, a lángon (csavarás nélkül) meglágyitva a kívánt alakra,
haliitjuk, s a be nem dugott végén óvatosan, de elég eósen bele-
fúiunk, hogy a hajlásnál se lapuljon be. (14. ábra I.)

Ha az üvégcső tigyik végét beforrasztiuk és vörös izz,tisig ie-
vítl'e a szaba1 vOgén tetet-ttjunk, gömb képződik. (14. ábra..II.)

Két üvegcsövet"úgy forraóztunk-össze, hogy mind a kettőnek
egyik-egyik végére nagy gömböi fújunk s azután letördeli_ük,
hÓ§y aiiővége-ken csali'egy-egy perem maradjon (_1{. áb_ra III.)
s Önél fosviforrasztiuk aiokat össze. (14. ábra IV.) A forrasz-
tás helvén"ísv eev kid kidudorodó perem keletkezik, amit - ha
valakin"ek il}Ósmiben nagyobb gyai<orlata tan - forrasztással
el lehet ugyan tüntetni, íe ez ném lénl,eggs dolog, mivel csak
egy kis szépséghibát okoz."i4inden, 

iÍyen" módon alakított üveget sárga, (kormovó,),.Já:lc-
ga1 bekormo2unk, hogy a korom alatt hűljön le, mert különben
ismételt íelmelegítésnél elpattanik.

Ahol nem áll.'rendelkezésünkre gáz, ott meg lehet próbálni
lorrasztólámpával, vagy fujócsövel. (15. ábra.)

Fémmegmirnkálő szérszáÁ a kalapácson kivül a reszelő és a
íogó. Féfiiúrót, vasfűrészt szerezni i-rehéz, mert drágák. Ha .vé-koiy réz, vágy vaslemezbe kell lyukat ütnünk, azt szeggel is
megtehetjük.

Segner kerék.

Szerzink egy üveghengert, pl. gázlámpa-üveget (cylinder),
vagy még jobb a petróIeumlámpa üvegcilindere, Ennek véko-
nlrabb végét dugóval bedugjuk, amely dugót két helyen átfúr-
trrnk és egy-egy olyan alakúta tormázott üvegcsövét teszünk
bele, mint a 17. ábra mutatja. Szélesebb peremére enyvvel cér-
nát ragasztunk (a) s az egósz készüléket íelakasztjuk, Ha az
üvegbe vizet öntünk, a készülék a víz kilolyásával ellentétes
irányban kezd el forogni.

III.

Permetezö.

Két db. üvegcső kell hozzá, egyik tetszésszerinti hosszú, a
másik 7 cm. Mindkettőnek átmérője d :5 mm. Mindkettőnek
egy-egy végét kihúzzuk íorrasztóláng föIött d : 2 mm vékonyrá.

Ezután hengeralakú parafadtrgóból kivágunk egy darabot a
18. ábra szerint (a) és a kivágás függőleges ía|án a 7 cm-es,
a vízszintes falán a másik cső számáta fúrunk lyukat s ezetet
valamilyen vízben nem oldható ragasztószerrel a l_yukakba tte-
ragasztjuk (b). A hosszabb csövet folyadékba mártva, ha a
l,izszintes csőbe erősen belefuiunk, a folyadékot a sebesen
áram|ő levegő szívóhatása a függőleges csövön át felemeli és
szétportasztja . (Foly.t. köv.)

Daru.Szeged.

Pútyúzat, l,euel,eaől,ap teraeBésére,
Megirtuk már legutóbbi számunkban, hogy az angl.iai iam,

boreera új, eredeti levelezőlapokat akarunk kivinni. E levelező-
lapokkal az a cé|unk, 

'hogy bemutassuk rajtuk a magyar cser-
készéletet, azoknak művészi kivitelével pedig a magyar cserkész
alkotó képességét s a magyar ipar fejlettségét bizonyítsuk,

A levelezőlap-sorozatra pályázatot hirdetiink. Beküldhető ko-
moly vagy humoros tárgyú, a magyar cserkészétetet jeliemző

rajz, színes tajz, vizíestés stb. Pályázhat a Magyar Cseikész
minden olvasója.

A kívánt színvonalat megütő pályamunkákat megvesszük,
még pedig egy legjobbat 50 P-ért, kettőt egyenként 30 F,ért,
hdrmat pedig egyenként 10 P-ért. Ezeken kivül is díjazunk min-
dcn olyan pályaművet, amely sokszorosításra kerül.

Beküldési határidö folyó évi április hó 15.

1l,abv6
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ÉigÉsiÉrÉi : l RTA veuósv ELEK

- Ezért a kis 1ótedünkért hamar megkaptuk a tizet-
séget, Ferke! Nyomon vagyunk és mától íogva kissé a
körmére nézünk Dávidkának. Azt hiszem, bajosan íog ő
bennünket az uj!áta csavarni. Inkább attól félek, hogy
előbb-utóbb Gyémánt_csiszolás lesz a vége. Egyelőre azon-
ban hallgatás legyen. Ne izgassuk ok nélkül a kedélyeket.

Ezze| vált el a két jóbarát.
Mi többiek mit sem sejtettünk a fejünk fölött gyülekező

viharfelhőkről és teljes lendülettel hozzá|áttunk a fészek-
rakáshoz. Bajos és talán a távolabbállók számára unal-
mas is lenne, ha elmondanám azt a sok tanácskozást, töp-
rengést, próbátgatást, szánrolást, ami a végleges tervet
megelőzte. Csak azt ne gondolja valaki, hogy mindaz nap-
lopássat járt.

Ezt a szót Andris nem ismerte. Az volt az elve, hogy a
megfizetett időt becsülettel fel kell használni, megbeszélé-
sekre csak munka után kerülhet a sor. Valamennyien úgyis
csak estefelé jöhettünk össze. Eleinte különösnek találtam,
hogy Andris munkaközben szigorúan megtiltotta a feles-
leges beszédet. Kijelentette, hogy a műhely nem kaszinó
és fecsegésérí az üzem nem fizethet. Később beláttam,
hogy tgaza van, csak nekünk szokatlan egy kissé ez az
amerikaias szellem. Ugyancsak nem tűrte munka előtt a

,,nekikészülődést". A munka reggel hétkor kezdődött, te-
hát háromnegyed hétkor mindenkinek ott kellett lennie. A
napos már hat órakor szellőztetett, letörölie a port, meg-
rakta a tűzet, ha aznap enyv€zés volt - úgyhogy a villa-
moscsengő jelére mindenki ott á1lott a munkája mellett,
nem piszmogott, nem keresgélt szerszámot, munkakötényt,
gyufát, - miegymást, hanem úgy végezte a dolgát, mintha
már órák óta csinálná.

A fiatal műhelyfőnök erélyes intézkedéseit senki sent
vette rossz néven: Hiszen mindennap ő volt az első az ér-
kezésnél és az utolsó a távozásiál. A lélektan rejtelmes
dzsungeljében tapasztalt cserkésznel< bizonyult, bár so-
hasenr.tanulta. Azonnal ,megérezte, ha valakinek nem tet-
szik a rábizott munka. Mert hát igaz, hogy a cserkész jó-
szívvel engedelmeskedik a munkaadójának is - ezt a ió
óreg Bi-Pi külön hangsúlyozza - mégis, a fiúk még nem
szokták meg, hogy a mindennapi munkájukat is szorosan
a tíz törvény kaptájára húzzák. Andris nem türelmetlen-
kedett. Szó nélkül, mosolygó szemmel odalépett a duzzogó-
hoz és annyi természetes közvetlenséggel segített neki a
kellemetlennek vélt munkában, hogy az illetőnek örökre'
elment a kedve a lázongástól.

Legelső dolgunk volt, hogy megrendeltük az egy vagón
fahulladékot a Barabás-gyárban. Andris állandóan mint
első vagónről beszélt róla. Kezdetben még ezt az egyet is
sokaltam, nemhogy még újabb szállítmányokról mertem
volna álmodozni. Slajmit a költség bántotta erősen. Mikor
az első szekérről behordták az anyagot, pattogott is
nagyon:

- Ezért a szemétért ugyan hogy is tudoit pénzt elvenni
a Barabás!

- Barabás tir! - helyesbítette András nyomatékkal. -Ehhez te nem értesz, Slaj ! Csodadolgokat készítünk ebből,
meglátod. Mennyi benne a keményfa! Mintha csak kivá-
logatták'volna. És hány nagyobb deszkadarab...! íiam,

az üzlet és a raktárberendezés nagyrésze kikeriil az első
vagónból.

- Első? Ilát hányat al(aísz nrég venni? Hiszen a fétud-
l,ar így is tele van. Félek, nagyon félek . . ,

Bezzeg lecsitult a tisztelt pénztáros úr, amikor néhány
nap mulva pénzt hozott a postás. ,,Kis János, Budapest -olvasta a szelvényen -- az inascserkészek táborozási alap-
1ára". Az összeg, no hát az összeg pontosan akkora volt,
mint a mennyit az egy vagón hulladékéri fizettünk.

- Kis János... Kis János.,.? Ki lehet az? Pláne Bu-
dapesten! Hát ki tLrdja Pesten, hogy mi is vagyunk a vi-
lágon?

Hiába való volt minden találgatás. Bartók főkönyvelö és
titkár úr szívhezszóló köszönőleveleket szerkesztett, el is
küldte szépen, Vissza is kapta harrriadnapra azzal, hogy a
címzett ismeretlen.

András csak nevette őket.

- Kár volt a portóért, öcskös! Azt a levelet elvihette
volna Imrác vagy Ferke is, A Barabás-gyárban biztosan
megtalálták volná azt a Kis Jánost, akit a jó Isten meg-
á ld jon.

Slajmival ,azonban még volt egy kis harcom, míg meg-
érttettem vele, hogy ez a pénz nem az üzlet jövedelme, ha-
nem a csapaté, amit legfeljebb kölcsönképen használhat-
nak, addig, amíg a táborozási előkészületeket meg nem
kezdj ü k.

András ezt egész természetesnek találta:

- Amiért nem dolgoztunk meg, az nem a mi keresetünk.
Az iparos nem adományokból él, hanem a munkájából.

Rövidesen beállítottLtk a négy gyalupadot és máris meg-
indult az alkotó munka, A terveket csöndes éjszakákon
már elkészítettük. Eközben újabb tehetséget fedeztünk fel.
Rác Sanyit, aki Isten-adta ügyességgel kezelte a raizoló-
szerszámokat és mint asztalos, olyan szakszerű munkater=
veket rögtönzött, hogy azok aLapján gyer-ekjáték volt'az
egyes darabok kiszabása és megmunkálása. Eleinte kap-
l<odott egy kissé, de András figyelmeztette:

- A raizolástól ne sajnáld az időt| Háromszorosan be-
hozzuk azt a kidolgozásnál, Csak csigavér,' Sanyi, csak
ha lvér.

Ment is a munka, mint a karikacsapás. Egész nap sikol-
tozott a gyalu, harsogott a fűrész, gyűlt a forgács, Barta

Alig győzte Palkó a forgács eltakaíítá§át,
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Palkó alig győvte'azt a'magacsinálta tolókával a műhely
végébe továbbítani, Vékonypénzü legényke volt, valószí-;
nű|eg azért osztotta be András könnyebb munkára. El kell
ismerni, hogy jól végezte a dolgát. A műhely állandóan
tiszta volt, a padokról, padok alól macskaügyességgel ko:
torta ei a huiiadékot, kilesvéri a pillzrnátot, mikor nem za-
varja vele a munkást,

Rövidesen elkészültek a válaszíalák, amelyekkel a he-
lyiséget több részre osztottuk. A könnyebbség kedvéért
bemutatom a mi kis királyságunk tervrajzát:

Először a raktári polcok készültek el, azután egy heve-
nyészett rajzasztal, amiért Sanyi nem győzött eléggé há-
lálkodni. Továbbá az ö|tózőbe néhány pad és fogasok.
Ezt András sürgette, mert nem tűrte, hogy a fiúk az utcai
ruhájukban dolgozzanak.

- Ha belepi a fűrészpor, alig lehet azt kikefélni és ha-
mar tönkremegy. Pedig hát nenr függ öthat rendbeli öltö-
zet odahaza a sifonyérban. Ez egy! Másrészt szokjatok
te a bő ruhákról. Maholnap itt lesznek a gépek s akkor ez
mind veszedelmes jószág. Tessék csak ,,kékbe" öltözni.
Akinek még nincs munkaruhája, annak beszerzi a vá|la-
lat. Majd a hetibérből letörlesztitek az átát.

- Mert a cserkész takarékos és vigyáz a testi épségére!

- Szavalta valaki a nrűhely végéből.

- Egyes! - vágott vissza Andris. - De jobban ien-

- Ránát - utca -néd, ha azokat a léceket szegeznéd és kevesebbet beszél-
nel. Gyerünk. gyerúnk, mcrt este lesz!

A fürdő létesítését magam szorgalmaztam. Hiszen a víz-
nelegítés majd semmibe sem fog kerülni, mert a kályhá-
ban állandóan fűtünk: vagy enyvet, vagy pácokat kell íőz-
nünk, vagy a deszkaanyagot szárítjuk, S a fürdést ma már
lgazán nem nevezhetni fenyűzesnek. Egész nap izzadnak a
iegények az erős munkában, a szállongó por belepi a tes-
iüket: alapos lürclés, ztthanyozás nélkül egy-két év mulva
.ikehesednek szegény jó fiaim. Hiába, a fürdőt nem enged-
tem. A Kis János pénzéből épen kifutotta a fürdőszoba be-
rendezése. A szerelést ,,házi kezelésben" végeztük. Volt
szerelőnk kettő is, A szép fehér kád olyan hívogatóan csil-
lr,gott, a nikkelezett fogantyuk, csövek tündököltek. Eleinte
mégis nehezen barátkoztak meg a fiaim ezze| a nedves
,riulatsággal. Sebaj, később nrár életszükséglet lesz szá-
munkra. Az L-alakú helyiség legvégében helyeztük el a
konyhát és az étkezőt. Már régebben, kiránduiásokon meg-
iigyeltem, hogy a fiúk gyöngén és észszerütlenül táplál-
i,jznák, Holott ugyanennyi pénzétt nagyobb tápértéket is
. ásárolhatnának.

Tóih Rudi édesanyjára gondoltam, mikor az étkeztetés
;sinyját-binját alaposan kiterveltem. Rajta is segítek, meg
a csapat is jól jár. A konyha költségeit természetesen a
közösség viseli, az üzem csak előlegezi a nagybani vásár-
láshoz szükséges összegeket.

Slajmi, a folytonosan űzlet után szimatoló Slajmi már
tol,ább ment:

.- Parancsnok úr kérem! volna egy tiszteletteljes javas-

Tóth Rudi édesanyia vezette a konyhát.

latom, Azt hiszem, hogy Tóth néninek majdnem egyre
megy, akár httszunknak tőz, akár negyvennek.

- És mi legyen a másik húsz porcióval! - kérdezte íei-
csillanó szemmel Bartók.

- Ne félj, nem neked kell megenned! - hütötte,le
Slajnli, az örökké éhes főkönyveiőt. Akad itt a környéken
elég egyszerű ember, aki szívesen átveszi. Valami kis hasz-
not természetesen ielszámítunk nekik s a fölösleggel vagy
az étkezést tesszük olcsóbbá, vagy pedig az üzletbe íek-
tetjük azt is.

- Jól van Slajmi! Ezt jől kifundáltad, Senrmi kifogásom
ellene. Csak Tóth nénivel kell megbeszélni. Ha ő vállalja a
munkát, megcsináljuk. De pontos elszámolást kérek, gye-
rekek, mert ezen nem akarunk sokat keresni.

- Húsz százalék nem lesz sok?

- Dehogy nem! Az önköltségen felül csapjatok hozzá
10 százalékot és örüljetek, ha ennyivel is olcsóbb lesz az
ebédetek.

Az üzlethelyiség berendezését hagytuk a legvégére. Elég,
ha októberre elkészül. Hiszen úgyis csak karácsony előtt
kezdjiik meg az árr-rsítást. (/,otut. köu.)

eÁr-yÁza:T.
Mi minden történt§áprilisban ?

:3-án l853. Tompa Mihályt a hadbíróság ezíll a l1apo11 nlellti
fel 8 heti rabság után egy'költeménye miatt, Mi volt e költe-
rrróny címe?

4-érr 1784. X/ielyik világhírű utazónk és kutatónk szi,iletett

"tsiaÍ i6f3."-il.inet 
"erérletével 

és hol nyernek,döntő csatát e
napon honvédeink.

10-én 1739. A klasszikus irány egyik ítttörője született ezen
a napon Baróton. Ki volt az?

16-án 1830. A legnagyobb magyar drámaköltő halt meg ezen
a Ilapon Kecskeméten. Ki volt az?

16-án 1858. Ezen a napon született a buclapesti Honvéd- és
Andrássy-szobor atkotója, Ki volt az?

18-án 1660. Ki volt L kákóczi György íelesége, aki ezen a
napon halt meg?

26-án 1925. Ezen a napon leplezték le a Kerepesi-temetőben
Papváry Elemérné síremlékét. Mi íűződik nevéhez?

28-án 1796. Melyik hírneves regényírónk született ezen a na-
pon Tordán.

30-án 1671. Kiket végeztek ki ezen a napon Bécsrijhelyen?
Beküldési határidő április 20.
Díjak, mint rendesen.

műhe/y
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Reitvény kisebbek tészére.

felsál V. T.;;:í
Megfejtési határidő: április 20, Díjazás a rendes.

Pótlóreitvények.
Ha a betűket helyesen pótoljuk és azokat függőlegesen olvas-

suk, akkor a husvéti ünnepekkel kapcsotatbán két időszeríí szót
kapunk.
2, *ar 3, -og_de 

-rő
-ag' -aP
-rö- -ép
-or -rú_ab
-ró -Y
-éo -Ko_ői -at
-ke .--ttó

-úr*§ő -9'
-Ok 

_á|

-éí,
Megíejtési határidő: április 20. Dijazás a rendes.

,,Mit nem látott még Tihamér ?'.
(Mult számunkban közölt pályázatunk kiegészítése.

Lapunk.legutóbbi_számában közöltük a Tihamérék házatájá-
lqk ggy téli-reggeli képé_t. A kör,etkeztetők gárdája nem nagybn
jetentkeznek azóta, Egy kis mankót adunk imegfeitésre vaévOk
hőna alá,. amikor az alábbiakban közöljük Tinaméi megfejéét.

.A megindulás tehál,itt van. Tinéktek-csak arra kell íe*Ieliretek,
mit nem látott meg Tihamer?
.Rajta tehát_ Vegyétek elő a mult számot s küldjétek be fejtö-

réstek eredményét dprilis nó ll-ig.
A megíejtes egyéb feltételei a iégiek.
lme Tíhamér megfejtése :
,Egy kerékpáros. jön ?z úton jobbról. A lámpánál lerrgrik, a

gepet a.lámpaoszlopnak támasztja, hogy valarii hibát [ijaúit-
son; a.hiba nem volt_ kijavítható, ezért eiitán tólja a gépet. Ámíg
a.kerékpáros a gépével bajlódik, megjelenik jobbróieev talics]
kás ember, a lámpánál megáll és néZégeti a 

-kerékpárÓ§t, 
majd

balra tovább megy; cipői loltozottak. -
.. eg.v]ag{ koldus falábbal, két botjára támaszkodva, csoszogó
léptekkel balrót elmegy a lámpa eloit. Kövér asszony'jön balr?l
kosárral. Ezt leteszi a hóta, megajándékozza a ko|duét-és jobbra
tovább megy. A koldus még minitig pihen.
. Autó_jö1 19bblóI, megáll a házk-a§u előtt. Egy lrölgy ós egy
úr,,.szá|l ki. Előbbi rögtón bemegy á házba, ml§ az "ti"r kitirÖii
előbb a soffőrt és csak azután kóileti őt. Az autó balra elmegy.
. Jobbról teherkocsi jön, először lépésben, majd ügetésben fr'á-
lad.

Háromemberes katonai járőr jön jobbról. Egy gyerek kíséri
őket.. Az .l,t közepén.Iexahyaroáik és bemegi abtja a házba,
melyben Tihamér lakik.

A szemközti házból nő jövet, keresztezi az utat; kutyát veze!
melynek egyik lába sebes,-meri be van kötve és eire c§ak ritkáí
§9 8vengéden lép. A kutya először a hölgy jobb, majd bal olda-
lán ment.

Balra lent három lábnyom látható, melyeket egy féríi hagyott
hátra,.kí egy aztán eld'obott papírból, inorzsá[át szórt [i A
morisákat 99y veréb és három galamb szedegeite. A kerékpá.
ros felriasztotta a madara*at.

,rMi történt március hónapban ?'.
pály ázatatk eredménye.

A ,,Magyar Cserkész" niárcius l-i számában közölt ,,Mi tör-
t,erit _március hónapban?" cimű pályázat helyes megiéitése a
következő:

1817. rnárcius 2. Ezen a napon született Arany János.
1858. március 3. Bajza Jó)sei haláiának naillá.
1814. március 8. E rlapon született a magy:lr-népszínmű meg-

tererytője: Sz.igligeti Ede.
1879. március 12. A §zégedi nágy átvíz nap:ja.
1848. március 13. Ezen a napon szüIetett rnég Petőfi Sándor

,,Nemzeti Dal"-a.

933. március 15. A Zsolt vezér kalandoló ma.gyariai a Riade
mellett vereséget szenvednek L v, Madarász Henriktől.

t457. márciús 16. V. László kivégezteti a budai Szentgyörgy-

'ul'Ö.:HÍi.ll,r'i3:'g';"" a napon halt meg Kossuth Lajos az
olaszországi't urinban. (Torino:)

l915. március 22, E *apon adja fel Przemysl várát Kuzmanek
Herman,

1C00 (?) március 27. Il. Szilveszter pápa koronát küld lstván
lejedelemnek.

Hell,es megfejtést küldtek be a következők:
Ábrahám István 98. sz. Előre cs, Székesfehérvár. Ágner Oyula

231, sz. Hunyadi cs. Rákosliget, Ágotai Zo|tán 861.- sz. Józsel
Nádor cs. Jászberény. Árvay István 348. sz. Balaton cs. Balaton-
lüred. Ausch üyorgy 653. sz. Somssich cs. Kaposvár, tsojkó
G_yörgy 27O sz. Hajnal cs. Budapest. Bakosy Józseí 264. sz. Hu-
nl,adi cs. I{ákosliget. Balkányi Gyula 92. sz. cs. Ujpest. Bejczy
Cl,ula 460, sz. Karácson dr. cs. Győr. Bédi Árpád 33. sz. Turul
cs. Ujpest. Béldy Dénes 223, sz. P. L. Sz. cs. Budapest. Berinkei
László 935. sz, Szent László cs. Rákospalota. tsernát Ben-
iámin 294. sz. Eszterházy cs. Eger. Bodóczi Miklós 254. sz.
.\1inta cs. Budapest, Bolyky Miklós 294, sz. Eszterházy cs. Eger,
Borsi István 550. sz. Baross cs. Szeged. Briski Alajos 64. s;z,
Asztrik cs. Sópron. Csató Imre 294.- sz. Eszterházy cs. Eget.
Dobó Illés 550 sz. Baross cs. Szeged. Dobó Szilveszter 550.'sz.
Baross cs. Szeged. Doehner György 14. sz, Holló cs, Esztergo,rn.
Domán István 294. sz. Eszterházy cs. Eger, Dudás István 14. sz.
HolIó cs. Esztergom. Eöry Ferenc 67. sz. Deákkuti cs. Sopron.
Forrai Miklós l39. sz. Fazekas cs. Debrecen. Füld,p lstván 72.
sz. Bocskáy cs. Za|aegerszeg. &ílos Rezső 460. sz. Dr. Kará-
cson cs. Cyőr, Gárdonyi István 72. sz. Bocskay cs. Zataeger-
szeg. Cyenes LászIó l57. sz. Damjanich cs. Baja. Harkay Pál
118. sz. Turán cs, Kecskemét. Hóbor Károly l98 sz. Pál cs. Rá-
kospalota. Iij. Iloll Jenő, Sopron. Hornung Bél'a264. sz. Hunyadi
cs. Rákosliget. Horváth Dénes 67. sz. Deákkuti cs. Sopron. Ke-
mény Béla 33. sz. Széchenyi cs. Ujpest. Keresztes János 400. sz.
Dr. Karácson cs. Győr. Kertész Ernő, Szeged. Kiss György 43.
sz. .&1unka cs. Detlreceri. Kocsis lózsef 28. sz. Szent István cs.
Pesterzsébet. Kollár Gyula 556. 

-sz. 
Szathmáry Pál cs. Makó.

Koszorits József 460. sz. Dr. Karácson cs. Gyfl1. Kováts Sándor
460. sz. Dr. Karácson cs. Győr. Kötél László 72. sz. Bocskay cs.
Zalaegerszeg. Krafft Walter 146. sz. Révai cs. Tata. Kranauer
Endre 169. sz. Magor cs. Ujpest. Kránik Lász|ó 4ffi. sz. Dr. Ka-
rácson cs. Győr. Krarsóf János 254. sz. Minta cs. Budapest, Lám
Károl1, 9l1, sz. Szent Imre cs, Rákospalota. Ludescher Lőrinc
3. sz,'R. M. Rákospalota. Madarassy lván l9. sz. Bükk cs. Mis-
kolc. ,\'Iadarasi Antal 3. sz. R M. Budapest. Madovi Ferenc 953.
sz. Szent László cs. Rákospalota. Martin István 3, sz. R. M. Bu-
dapest. Maschke Ferenc 254. sz. Minta cs. Budapest. Mauritz
Sándor 88. sz. Szabolcs cs. Nyíregyháza. Mészáros Sándor 2O3.
sz. Bocskay cs. Kisújszállás. Milassin Jenő. Mohácsi Gyula 14.
sz. Holló cs. Esztergom. Negyedes Józset 72. sz. Bocskay cs.
Zataegerszeg. Németh Árpád 9ll. sz. Szent Imre cs. Rákospa-
lota. Németh Ferenc 460. sz. Dr, Karácson cs. Gvőr. Pálinkás
József, Baiatonfüred. Pásztor Lajos 118, sz, Turáh cs. Kecske-
mét. Pongrácz Ferenc 67. sz. Deákkuti cs. Sopron. Pontyos Imre
48. sz. Rákóczi cs, Szombathely. Reén Máriusz 83. sz. Attila cs.
Vecsés. Remetey Ervjn 254. sz. Minta cs. Budapest, Rosenberg
Ede és Gyula 92l. sz. cs. Ujpest. Sikter László 9s5. sz. Szent
László cs. Rákospalota. Szabó Menyhért 550. sz. Baross cs. Sze-
ged. Szabó Sándor 911. sz. Szent Imre cs. Rákospalota. Szpe-
r,ák József 294. sz. Eszterházy cs. Eger. Sztermen József 760.
sz. Pyrker cs. Eger. Sztrezsó Józset 14. sz. Holló cs. Esztergom.
Szűcs István 298. sz. Lehel cs. Jászberény. Tóth Béla 14. sz.
Holló cs. Esztergoni. Tóth Jenő 216. sz. Aiany János cs, Nagy-
körös. Tóth M. lstván 254. sz. Minta cs. Budapest, Tomkó László
171 sz. Erd6si cs. Debrecen, Tusjak György 180 sz. Kárpát cs.
Szarvas, Ulbrich Rezső 3. sz, R. M. Rákospalota. Varga György
46O. sz. Dr. Karácson cs. Győr. Varga János, Baja, Vidó György
236. sz. Maróthy cs. Gyula. Iíj. Vörös János 10. sz. P. Á. R.
cs. Pécs. Zimmeimann Antal 33. sz. cs. Ujpest. 67. sz. Deákkuti
cs. I. örs. Sopron. 264. sz. Hunyadi cs, Fecske örs, Rákosliget.
264. sz. Hunyadi cs. Sólyom örs, Rákosliget.294. sz, Eszterházy
cs, Turul örs, r:ger. 653. sz. Somssich cs. Fecske örs, Kaposvár.
911, sz. Szent lmre cs. Turul örs, Rákospalota. Sümeghy István
67. sz, Deák Anti es. Sopron. Szabó György 72. sz. Boeskay-cs.
Zalaegerszeg. Szabó H. Gyula 653, sz. Somsich cs. Kaposvár.
Szabó Ferenc 935. sz. Szent László cs. Rákospalota.

Első díjat nyert: Forrai Miklós l39. sz. Fazckas cs, Debre-
cen, Kossuth-u. 4. sz.

Második díjat nyert: Ulbrieh Rezső 3. sz. [t. M. cs. Rákospa-
lota, Szentkorona-u. 11,. sz,

Harmadik díjat nyert: Lám Károly 9ll. sz. Szent Imre cs.
Rákospalota ötvös-u, 34,
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L a, B e a, - Alt a, d,é muí a,.

.A következőkben két lazsálási alkalom-
mal egészítem ki tanácsaimat. Ezenkívül
befejezésül összeállítottam a |azsa-tör-
vényeket és magy.a.rázatot írtam hozzéiluk.
Eredetileg tíz törvényt terveztem, azon-
ban nemrégiben az7al gyanusítottak, hogy
én magam igen részletesen leírom, hogyan
kell lazsálni, mindenki meglanulja, s asze-
rint cselekszik. Viszont én magam egyál-
talában nem aszerint cselekszem. Ezért
kénytelen voltam a tíz törvény másik felét
ellazsálni. Remélem ezzel bebizonyítottam,
hogy ,még most is a régi vagyok.

Nagyon kiadós lazsálás a versenyre
való készülés. Engern például, amikot
rnofse_veísenyre készültem, az örsvezetőm
leültetett, kezembe adott egy morse-ábé-
oét :és azt ketlett egész nap tanulnom. _
Most újból mqggyőződhettern arról, hogy
mennyire át tudia érezni egy ö. v., hogy
rnilyen,élvezet.a lazsálás. Hiába: a tapasz-
tala,t. T,ehát ]og}rszer végre le hagyott ülni
és ,ha jól emlékszem, aznap szerencsére
szo}gálatban voltunk. Azt mondta, hogy
addig,ne merjek telállni, míg ki nem hall-
gat.és magas rnegelégedésének kifejezést
nem ad tudásomról. Magától ,értetődőleg
kikötöttem, hogy evés és fü,rdés kivétel,
mert akkor nem tudok tanulni. Kénytelen
volt engedni, mert lha nem, hát nem in-
dulok a .versenyen és akkor - Isten ke-
gyelmezzen a Farkasoknak.

T,ermészetesen egész nap nem tudtam
megtanulni (amiben nagy szeíepe volt
a,Balatonnak és a jó kajának), csak késő
este. És hogy m.égsem tudtam az össze§
jeleket (.amint a versenyen kisült), annak
úgy,gondolom Temesi az oka, mert (amint
az -ö. ,v--nek mondtam) valószínűleg nem
tette bele mind a könyvébe. A történeti
hűség kedvéért mqgjegyzem, hogy este
épen annyi jelet tu.dtam, mint reggel, de
legalább közben pihentem egy napot.

, 
Végül. elmagyarázom,.,hogyan kell a

sátorárokásásnál dolgoznr.
Az árok ásásánál szó sem lehet arról,

hogy ássunk. Azonban többek közt szó
lehet arról, ,hogy mindig az ellenkező ol-
dalon ,legyünk, .mint az ö. v. Ily,enkor
mindketten azt hiszik, hogy a ,m:í,sik dol-
gozik. Hogy mindkettő léved, azt talán
nem ,is kell mon_danom. Arra viszont,ae-
künk kell vigyáznunk, nehogy valami el-
tévedt szellő (néha tiszt) leliebbentse a
fátyolt, azaz a lebernyeget, mert ilyenkor
csúnya dolgok sülhetnek ki és be, ugyanis
a sátron kivül és belül. (Lehet szó arról,
hogy a felásott gyeptéglák után maradt
föIdet - terpészetesen egy olyan fiú ál-
tal íelásott földet - kell kihányni, akiről
biztosan tudjuk, hogy a lazsatörvényeket
betartja. Legbiztosabb ilyen esetben az
örsvezető.) Tehát most elmondom, hogyan
kell dolgozni. Nyugodtan le kell ülni az
,árok" szélére, már előbb szerezni kell
valahonnan egy kisásót (lehetöleg hango-
san, hogy az egész csapat hallja). Ezen
előkészületek után szép lassan belecsúsz-
tatjuk az ásót a porhanyó löldbe és ott
pihentetjük. Visszafelé állandóan lassuló
mozgással. húzzuk ki a iöldből és itt újra
pihentetjük (mármint az ásót). Ezt a hasz-
nos művelqtet elvége2zü!, v48Y tizszer.
Természetesen az ásót mindég ugyanarra
a helyre kell dugni. A íöld ilyetén meg-

munkálása után szemenkint kihanyhatjuk
a homokot. Közben nem szabad eltelejt-
kexni arról, hogy azt, aki a gyeptéglákat
ássa ki előttünk, állandóan gyorsabb mun-
kára buzdítsuk. azonkívül célzásokat te-
gyünk arra, hogy minek jönnek a táborba
olyanok akík lazsálnak. Még a sátorárkot,
ami pedig a legrontosabb kelléke a jó tá-
bornak, még azt sem ássák lelkiismerete-
sen, Olyan lassan mászik az ásójuk, mint
a csiga stb. Arról is gondoskodnunk 'kell,
hogy mlndezt az örsvezetőnk is meghallja
és ha ezeket az intézkedéseket megtettük,
akkor megalapoztuk már a táboroi,is el.]
jén a jó hírnevünket az egész csapatban.

Lazsa-törvények.
1. A cserkész egyenes és nern hajol le

Semmiért.
2, A cserkész és a munka két össze ,nem

íérő dolog.
3. A cserkész örsvezetöjét vakon követi.
4. A cserkész a táborba csakis aludni

megi.
5. A cserkész a sátrat csakis felverve

láthatja.

Törvénymagyarazat.

1. A cserkesz egyenes és nern hajol .le

semmiért. Egy cserkésznek sohasern §za-
bad annyira leereszkednie, hogy pl. a tá-
borban eldobált szemetet, mégcsak vélet-
lenségből is felemelje. Az nem kifogás,
hogy úgy van szokva. Ha a cserkész tá-
borba megy, minden régi rossz szokását
még a vasúti kocsiban kell hagynia. Eset-
leg meg is találja, ha hazate|e indul, Va-
gyis: a táborban olyan dolgot nem sza-
bad elvégezni, amihez le kell hajolni. Ha
az ö, v. ragaszkodna hozzá, igen könnyen
lehet orvosi bizonyítvánl,t szerezni, amely
minden olyan munkát megtilt azon egy-
szerű okból, hogy röntgen-lelet alapján
csont van a hasában.

2, A cserkész és a munka két össze nem
íérő dolog. Ha tehát a cserkész valailol
munkát lát, ott őt nem látiák, Ez nagyon
egyszerű és világos. Ha netán mégis le-
kapnák, amint épen hátat fordít azoknak,
aklk dolgoznak, ilyenkor úgy kell lazsálni,
hogy azt higylek, dolgozunk.

3. A cserkcsz örsvezetőjét vakon köve'.i,
Az örsvezetőnk mindig tapasztalt cserkész,
ilár sok tábort végiglazsáIt, akár mmt
cserkész, akár mint örsvezető. Ezért va-
lószinűleg jobban tudja mint mi, hogy m;-
ként kell lazsálni. Tehát egész nyugodtan
rábizhatjuk magunkat. Ahol ő van, vagy
ahova ő megy, az a hely biztosan a leg-
messzebb van mirlden olyan helytől, alrr,l
dolgozni kellene.

4. A cserkész táborba csakis aludni
megy. l!1ár mindenki tudja, hogy a leg-
nyugalmasabb dolog a sátorban való al-
vás (nappal). Azonban itt hozzáíűzőrn,
hogy nem muszáj épen a sátorban aludn,.
Erre senki sem kötelezi a cserkészt Na-
gyon nyugodtan lehet egy árnyas bokor
tövében is pihenni. Főleg amikor a sátor-
ban meleg van és egy hóbortos segéd-
liszt az egész csapatot dolgoztatni akarla.

5. A cserkész a sátrát csakis felverve
láthatja. A sátor felállításánál igen kitűnő
módok vannak arra, hogy ezen törvényt
lelkiismeretesen r,égrehajtsuk. Igy nagyon
hasznos segiteni egy másik örsnek, ahol
már enélkül is sokan vannak. Mivel azon-
ban a sátor íelverése egy pár percig tart
(az összedűlése még rövidebb ideig),
azonban nehéz az árokásás (az árok
tudomásom szerint arra való, hogy a pil-
lanatnyilag nélkülözhető dolgokat tartsuk
benne), azért különös gond fordítandó
arra, hogy mi a sátorárkot már csak mint

a iátizsákunk tartalmával íelava.,{ott sze-
métgödröt lássuk.

Ezzel végleg be.fejeztem a LazEa-akadé-
miát és jó la2sáíást kívrin mindenkinek a

i|Iaximus Lazsdtor.

HARSONÁZÁS HUSVÉTHAJNALON.

Hahó! Hahó! Fúvom a h_arsonát . . .

A Halállal ma szembeszállok
É,s meg nem ejt ma semmi átok.
Hahó, haláí!
É,n víg poétagyerek
Ma legyőztelek!

Tompa, lomha köd száguldhat
Víg tavaszi paripákon,
Zúgó, roníó szél zenélhet
Má.rciusr.a éb.redt fákon:
Enyém az á|orn,
Enyém a dal, eny,ém az Élet!
A szívem ma .tűzben lángol,
Szemem is tüzet világol
S hi,ába sok-sok köni'yes könny:
Ma Llennem kae.ag
s benne,m is rnarad
A tavasz-öröm!

settenghet már körülötte,m,
,Meg nem tör a bortrs bánat;
Mert én ma a szívr,uhámat
!ángcs§kosra,
Festettem.
(Ma a Mester lelke lobog
Lelkeme.n .)

Ma ravatalát raktam a könnynek,
s most dalolok az örömnek . .

Hahó! hahó, Halál!
É,n vig poétagyerek
Ma legyőztelek! Gdsz Istvdn.

HU,SVÉT REGGEL.
Husvét reggel - örökszép álom,
Harangok búgnak s a nap már
Nevetve kél az izzó hatá.ron,

Husvét reggel - örökszép álom,
Most, most egyszer légy csak
Nekem is feltámadásom.

Érdekes apróságok:
A viltig Iegnagyobb embere. Az iroda-

lomban ismert legmagasabb ember A. Ca-
jannis nevű finn állampolgár. Testimagas_
sága megütötte a2 m 83 cm-et. Utána egy
winkelmeier nevű 20 esztendős osztrák
következik 2 m 78 om magassággal Az
ilyen óriás termetű emberek rende§en rö-
vid életűek, mivel ez a rendkívüli növé-
sük rendszerint valami káros behatás kö-
vetkezménye, pl. infantilizmus, acrome-
gallia.

A vildg legnagyobb édesvizü tava. É,.-
Amerikában a kanadai ontario és Michi-
gan államok közt a tenger színe felett
192 m magasságban terül el földünk leg-
nagyobb édesvizű tava a Felső-tó. Legna:
gyobb hossza 590, szélessége 260, kerü-
lete 2800 km, területe 8300 km'. Legna-

Her,vadós.
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gyobb mélysége meghaladja a 300 m-t.
A Felső-tó a nagy tavak közül a leg-
északabbra fekvő tó. Ennek dacára a ió
vize eltekintve egyes kisebb öblöktőI egé-
szen nem tagy be soha, s a mélyebb he-
lyeken is megtartja állandóan 10-13' évi
atlagos hőmersékletéL

A raluszovetseg gazdasági tanulmány-
Útja olaszorszagba. }\ Falusicivetseg husz
napoS gazdasagi tanulmányutat l-endez
majus 4-tót 22-19 erdekes eS tanulságos
programmal. A tanulmányut célja az ol,asz
mezógazdasági 

_ 
ipari, szövetkezeti gyü-

mölcstermelest ágazatok és a vete fogial-
kozó intezmények tanulínányozása. A ta-
nutmányúton csak 45-en venetnek részt,
akik majus 4-én rndutnak 1rlesten át No-
varába, ahoi a hires fizstermelo rnezóket,
aZ öntóZest és csatornázást tog]ák megte-
kintei, Utána rv}ilanó és körn}eken revó
gazdaságok és üzemek megtekrntése a
programm egyik sarkalatos pontja, össze-
kapcsolva egy haJouttal, veglg a r,-romoi
tavon. Majd uenova, Róma, rlrenze, tjo-
logna, Paclua környekl mezugazoasagok
es tprri teiepek megtekintese utan a pun-
kösdi iinnepeket Veneziába töltrk. ltomá-
ban a tanulmányút résztvevőit fogaclla a
pápa, Mussotrnr, továbbá a tasclsta páít
tötrtkára, 'l'uratr és Martelli fóldmívetes-
ügyt miniszter. A tanujnrányút résztvevóit
tóbb helyen a városok és gazciasági in-
tézményex vendégül |átják. az egesz uta-
zás Budapesttól-Budapestig Il. osztályú
gyorsvonaton történik. tlszáttásolás a leg-
jobb hotelekben. Ilészvételi dij az egesz
húsz napra 470 pengő, amelyben benrog-
laltatnak a ll. oszt. gyoísvonati jegy, szar-
loda, etkezési dijak, borravalók, a társa-
ság és a podgyasz vasútra oe- és klszál-
litasa. Jelentkezési határidő április l5. A
jelentkezéskor 250 pengő tizetendő be, a
többi legkésőbb április 16-ig a Faluszö-
vetség kózponti pénztárába.

Minden erdeklödőnek részletes íelvilá-
gosítással szivesen szolgál a Faluszövet-
ség (tsudapest, lX., üllói-út 1. 11. em.).

U§erkészmatiné programmja. Az öreg-
cserkészet készül a június elején tartanoó
országos értekezletre és a nyári nagy mun-
kára, amelyekre előkészító megbeszélést
tartottak 1929. március 7-én a Cserkész-
házban dr. Zsembery Gyula, dr. Borsiczky
Sándor jelenlétében, Faragó Ede vezete-
sével az I. és X. kerület öregcserkész ve-
zetöi. 36 csapat képviseltette magát 54
résztvevővel. Jó munkát, öregek!

A c§erkésztí§zti olvasó és társalgó ré-
szére már iárnak azok a lapok, ametyeket
az.O. l- B. engedélyezett. Könyvtára nap-
ról-napra szaporodtk, csak olvasók nem
jönnek még! Nagyon kérjük a cserkész-
tiszteket, es segédtiszteket, továbbá id.
vezetőket, hogy használják lel ezt az al-
kalmat, amelyet a Szövetség továbbkép-
zésükre és ismereteik kiegészitésére nyujt.
szeretettel vár mindenkit a cserkésztrszti
társalgó.

A MOVE a nyár tolyamán két vitorlázó
sportrepülő tanfolyamot nyit. A MOVE
igen érdekes és a magyar sportfejlődés
szempontjából nagy jelentőségű kezdemé-
nyezéssel lépett újból a nyilvánosság elé.

Megalakította sportrepülőosztályát, s
mdjas 15-én és augusztus 1-én elmélett
kiképzéssel kapcsolatos gyakorlati sport-
repiilő tanfolyamot indit meg, amelynek
kebelében a vitor|ázó spoítfepülésben
gyakorlati kiképzést nyujt a jelentkezők-
nek.

A MOVE-nak ez a kezdeményezése je-
lentős. azért is, mert a yitorlázó spoítre-
pülést valószínűleg a legközelebbi olym-
piai uersenyek sportprogrammjdba beil-
lesztik. Ha ez a terv megvalósuli joggal

remélhetjük, hogy a mag},ar fiúk ebben a
sportágban is öregbiteni iogják a magyar
nev dicsőségét.

A vitorlázó repülés tár,olsági rekordja
75 km, a megszakitás nélkiili időtartam
világrekordja pedig lJ óra.

Hazánkban a vitorlázó repiilés. első tan-
íolyamát Petróczy lstr,án n1,. repülőezre-
des, a lVlOVE orsz, iigvv. alelnöke szer-
vezl; kiképzői pedig a legkiválóbb hábo-
rús repülők soraiból keriilrrek kL

A lvlOVE maius hó 15-en kezdödő első
/s attgaszltts hó l -en ktzclödó másottik
tanfolyamd.ra a jelentkezés határideje: dp-
rilis hó 10. A tanfolyamok tartama: B hét.

A tanfolyamokkal kapcsolatos minden-
nemű kérdésben felvilágosítást nyujt: a
MOVE repülőosztálya, Budapest, Vl. Pod-
maniczky-utca 45. (telefon 228_34. auto-
mata) és vitéz Hefty Frigl,es tábori pilóta,
Mátyásíöld, repülőposta.

kenl cserkészeinek köztiink való idő-
zése alkalmából felidézódik az emlékeze-
tembe, amit ,,Ulli" barátom (Dr. Walter
Erich Ullmann), a bécsi cserkészek egyik
híres vezetője irt nemrégen. Ulli ugyanis
annyira megszerette i|I. Spencer cserké-
szeit, hogy ellenállhatatlanul fel kellett
őket keresnie szűkebb hazájukban, A lá-
togatás ,,Daddy" Spencernek szólt és az
ő háza ormán egy héten át a piros-fehér-
piros osztrák zászló lengett. Ulli szerint
a vendéglátók szivessége ,,egészen oszt-
rák" volt, aminél szebb jelzőt ő nem tu-
dott találni. Megállapította, hogy a cser-
készet egészen megváltoztaíía az angolo-
kat. Lassankint eltünt belőlük a tartózko-
dás, amit sokan gőgnek veltek és a he-
lyét nagyszerű humor foglalta el. Udva-
riasságtrk nem külsőséges már, hanem be-
lülről, a lélek mélyéről jön. A háborúról
nagy tárgyilagossággal tudnak beszélni.

Amikor egy csapatot meglátogatott,
minden cserkésszel balkezet kellett szorí-
tania Ullinak, de az újoncok hátrahúzód-
tak. Nekik nem járt ki még a kézszoritás,
ami így tehát megtiszteltetesszámba megy.

ulli látta a kenti cserkészek ötödik évi
marathoni kerékpárversenyét. Ennek az
évi eseménynek az ötlete, mint annyi más
jó ötlet, szintén Spencertől származott. A
jubileumi versenyen kétszáz team indu|t,
egyenként három résztvevővel. A cél a
grófsági cserkészmegbízott-helyettes, Ge-
witt úr kastélya volt, amelyet 24 órán be-
liil kellett elérni. Az út mindössze 42 ki-
lornéter hosszú volt, de számos feladatot
kellett megoldani és részletes jelentést
hozni. Az ősrégi várudvaron csaknem ezer
vendéget íogadott a kastély ura. Egész
Kent ott volt hogy lássa a célba órkező-
ket. Az ünnepi vendégsereg hatalmas au-
tóparkot állított fel. Tribün is épült. Az
ünnepi beszédet az alsóház egyik tagja
mondotta és valóban ünnepélyes volt. A
szónok lelett az osztrák zászló lobogott
és az Union ]ack, a brit lobogó szeré-
nyen megvonult. Szónokolt még a várúr
és a várúrnő, mind a ketten cserkészru-
hában, azután Ta.sse/ bíró, a lőcserkész
megbizottja. Ezüsthajír trrdósfeje érdekes
ellentétben állt íiús cserkészruhájával.
l(eveset beszélt -a marathoni kerékpárútt-

ról; magasabb dolgokról szólt: Anglia és
Ausztria barátságáról.

Ezt mondta:

- Kenti cserkészek, husvéti ausztriai
utazástokkal ti többet tettetek, mint
amennyit a Népször,etség egy .óv alalt
tesz !

Franciaorszagban erőteljesen fejlódik
a cserkészet. különösen a katolikus §coals
de France szövetség ér el nagy sikereket,
A legutóbbi évben létszámát tizenkétezer-
ről huszonegyezeríe emelte!

prdekes futó pillantást vetni egy fran-
cia cserkészcsapat életébe. Itt van például
a maconi Lamartine csapat. Cserkészek
száma: 24. Kiránduláson megjelenők át-
laga: 15. Kirándutások, összejövetelek
száma az utóbbi évben: 71, Nagy éjjeli
cserkészjátékok száma: B. Táborban töl-
tött éjszakák száma: 23. Minthogy a csa-
pat szervezőtestülete a t ouring Club, a
cserkészek résztvettek a nagy francia tu-
ristaegyesület nagygyíílésén Cluny-ben.
Mitttán meglátogatták a világhires apát-
ságot, az egybegyűlt turistasokadalomnak
bemutatták egy.l9 cserkészből álló kerék-
páros tábor tel- és leszerelését. Tíz perc
alatt állt három sátor körülárkolva és kész
konyhával. Ez a csapat nagytáborát az
Annecy tónál tartotta, gyakori hegyi vi-
harok közepette. Egy éjjelen megmásztak
egy magas csítcsot és alkalmuk nyilt egy
nagy jótettre is. Egy alpinista rosszul lett
és a sziklakéményben nem bírt se fel-,
se lemászni. Felesége tartotta nagy ügy-
gyei-bajjal, míg segélykiáltásaira három
cserkész lasszót vetett a turisia hóna,alá
és így sikerült őt kiszabadítani veszélyes
helyzetébőI. A cserkészek a nevüket se-
hogysem akarták elárulni és végül, a
kényszernek engedve totemneveiket
mondták be !

A §. d. f. cserkészeknek az idén három
nag}r eseményre is kell készülniök. Május-
ban Orledns-ban fogják ünnepelni annak
az őtszázados évíordulóját, hogy a tizen-
hétéves Jeanne d'Arz,-aki' rrehány éve
avatták szentté, felszabadította városát.
Augusztusban a birkenheadi világtábor
várja a francia cserkészeket és azután za-
rándoklat indul Rómába, az Egyhází Al-
lam fejéhez. Olaszországban most ugyan
tilos a cserkészruha, de a Vatixánban nem.

!o e.

I. KERüLET.

Közgyűlés. Az L kerúlet 1929. évi már-
cius hó 10-én tartotta közgyűlését Szuko-
váthy Imre dr. elnöklete alatt. Sándor Já-
nos ü. elnök beszámolt a kerület 1925 óta
végzett munkájáról, Junger Imre iőtitkár
a kerület ügyvitelét ismertette. A kerület-
nek jelenleg 102 igazol,t csapata van (7
íőiskolai, 18 gimn., 2 reá|., 12 polgári, 10
elemiisk., l. siketnéma int., 12 kat. egy-
házi, 10 prot. egyh., 17 egyesületi és 10
iparos). Állomány (márc. 1.): 236 tiszt,
3li ideigl. vez., l37 s. t., 875 ö. cs., 5579
cserkész, 303 kiscs. (össz. 7l63). Ebből
iparos cserkész 225O. A ker. vez. tiszt, az
ellenőrző és a főpénztáros jelentése után
Major Dezső dr. és Temesi Cyőző dr. szó-
laltak fel a központ részóről. Rajtuk kíviiI



7. szám MAOYAR CSERKÉSZ l51

Zsembery orsz. társelnök is résztvett a
gyülésen.

A kerületi közgyűlés a következő tiszti-
kart választotta: védnök: Zsitvay Tibor,
elnök: dr. Szukováthy Imre, társelnökök:
gr. Festetich Pál, Ispánovits József, Kor-
pás Ferenc, Kritza rstván, Liptay János,
dr, Marczell Mihály, Marczirrkó Ferenc,
Quint Józseí, vitéz Sallay Árpácl. Samu Já-
nos, Szabó ímre, dr. Tóth Tihanrér, Vajna
Ede, gazd. bizottság elnöke: Liptay János,
ü. v. elnök: Sándor János, fötitkár: Jun-ger Emil, sajtóelőadó: Pirovszky Lajos,
vezetőtiszt: Czoch József, ellerrörző: Bor-
bély nároly, főpénztáros: Leyrer Tivadar,
ügyész: Brém Cyörgy.

Almanach. A kerület évkönyvet ad ki,
amelynek 5 része lesz: 1. a kerület törté-
nete, 2. a csapatok története, J. statiszti-
kai adatok, grafikonok, 4, hasznos tudni-
valók, 5. szépirodalom.

. II. KERüLET,
A cserkészapródmozgalom erőteljesebb

zászlóbontása Miskolcon. Miskolc város
elemi iskoláinak apródcsopoítjait egybe-
loglaló 767. számú ,,Lévay József" cser-
készcsapat f. évi április 7-érr, vasárnap
délelött fél l 1 órai kezdettel, a miskolci
Nemzeti Színházb an, apródavatási szertar -
tással egybekötött cserkészmatinét, dél-
után pedig a ref. reálgimnázium tornater-
mében műsoros teaestélyt rend,ez. - Ez
alkalommal l50 ragyogó szemű, mosoly-
gós arcú kisfiú fog igéretet tenni. Matiné
utána Korona Lőcsei termében közebéd,
majd 6 órakor a reí. rg. tornacsarnoká-
ban műsoros teaestély lesz.

III. KERüLET,
A 66-os Báthori cserkészek a téli insé-

ges idöben igen serény, derék emberbaráti
munkát végeztek. A szegénysorsú, éhezÖ,
iázó gyerekeknek meleg étellel és ruhával
való ellátásában adományaikkal és mun-
kájukkal tevékeny részt vettek.

A 64. sz. Szent Asztrik csapat 16 tagú
síraja igyekezett a hosszúra nyult telet mi-
nél jobban kihasználni. Szorgalmasan ta-
nulták a sí tudományát, a kirádulásokon
pedig felkutatták az összes sopronkörnyéki
jó síterepeket. Persze közben nem feled-
keztek meg a többi cserkésztudományok-
ról, különösen a nyomolvasásról, termé-
szetismeretről, tájékozódásról, térképről,
és így bátran elmondhatják, hogy a síraj
nemcsak szórakozott, hanem teljes cser-
készmunkát is végzett.

A 348. sz. Balaton c§erkészc§apat íebí,
hó 17-én igen jól sikerült előadást rende-
zett Balatonfüreden. A cserkészek pelle
László Garaboncok című 3 felvonásos víg-
játékát adták elő a közönség őszinte el-
ismerése mellett. Az előadásnak nemcsak
az erkölcsi sikere volt nagy, hanem mint-
egy 200 pengő jövedelemmel is zárult.

lV. KERüLET
A győri,,Pálffy"-öregcserkészcsapat

ünnepélye. Március hó ll-én délután a

Ide íLézz öregerrr,
az igazi cserkész csak ilyen cipőben iár.

Ne hagyd magad más cipőre rábeszélni,
mert csak a Ternóczkv-léle cserkész-
cipö a legjobb és legolc§óbb, mert I.rendű
anyagból készül, barna bagaria-bőrből
maga§ szárral, bőrbéléssel, vízmeflte§
nyelvvel és burokkal, végig dupla

talppal es bokavédő csaitál ezn

J ót á l l ás m el l ett beszerezheted:
TE,R,NÓCz.l<Y JÁN()s

,rBAROSS" cipőiizemében,
Brrdape§í, \/uI., Fesíeiics-rrlca 4.

Telelon :_lazseí 449-77.

Kath. Legényegylet Otthonában lelkesen
ünneplő közönség előtt avatta fel Horváth
László csapattiszt a 45O. sz. ,,Pálffy"-
öregcserkészcsapat próbaidős cserkészeit.
A cserkészszülőktöl és a cserkészet őszinte
barátaitól zsufolásig -megtelt teremben ott
volt Seller Pál vármegyei vezetőtiszt, a
helyi csapatok parancsnokai, tisztjei és ki-
küldöttei, a szeív. test. tagjai és a helyi
sajtó képviselői. Gyöngyössy Mihály öreg-
cserkész lelkes szavalata után ünnepélyes
szertartás keretében 14 cserkész tett fo-
gadalmat a jobb életre való törekvésre és
a több, becsületesebb munkának végzé-
sére; Horváth László cserkésztiszt párhu-
zamot vont a mai kor lelkileg-testileg sat-
nya iíjúsága és a szebb jövőt igérő, izig-
vérig magyar ifjúság között. Káldy Zol-
tán tijonc Kertész Bóla öregcserkésznek:
A mi jelvényünk című alkalmi költeményét
szavalta el. A résztvevők a,,Feltámadunk"
cimű cserkészszínmű előadását nagy tet-
széssel íogadták.

A Duna-§záva-Adria Vasúttársaság
a 288. sz. Baross Gábor cserkészcsapatnak
5 zománcozott teáskannát, 5 teaszűrőt, 40
csajkát és csajkafedőt adományozott. A
szép ajándékért nemcsak a csapat, hanem
a kerület is hálás köszönetet mond az igaz-
gaióságnak, különösen Pogány Sándor h.

vezérigazgató úrnak, a csapat me|egszívű
pártíogójának.

A ker. intézöbizottsága márp. hó t3-án
d. u. Mátrai Rudolf elnöklete alatt ülést
tartott, melyen iöképen igazolási ügyekkel
foglalkozott.

A győri m. kir. áll. polgári íiúiskola már-
cius l5-én d. u. 5 órakor hazalas ünne-
péllyel egybekötött cserkészfogadalnri ün-
nepélyt rendezett. A fogadalmat Srlamon
József parancsnok kezébe tették le a fiúk.
. Az országos távjelzésben való részvé-
telre a kerület csapatai kőzül a,8E., 98.,
2O4., 227., 288. ós a 45O/ö. §z., csalDtokjelentkeztek. '.=.'__ ,,,, , -',,.

Tisztivizsgát tettek Taká§s Gusztáv és
Wáger Atanáz, ciszt. thedlógusok.

V. KERüijET. .

550. Baross. A csap4t ,a tél folyamán
négy télikirándulást rendeZett, melyek kü-
lö.nösen jó,alkalmak vólták a llyomolva-
sás gyakorlására.

A csapat íebr. 22 és márc. l6-án tiszti
összejövetelt tartott, melyen a,.tavaszi és
nyári programmot beszélték még.

Márc. 17-18 és 19-én taitotta a csapat
ez évi lelkigyakorlatát a Jézustársasági
atyák kápolnájában. A leIkigyakorlatokat
Elsasser Gyula S. J. iőtisztelendő úr tar-
totta és résztvett rajta a csapat 164 cser-
késze és tisztje.

Bukovszky László próbaidős tisztünk és
Nagy Béla segédjelöltünk a kerületi vizs-
gáztatő bizottság előtt vizsgát és tiszti
fogadalmat tett.

VI-VII. KERüLET.
A bonyhádi reálgmnázium l79. sz. ,,Rá-

kóczi" cserkészcsapata keretében decem-
berben apródraj alakult. Március l5-én
résztvettünk Perczel Mór 48-as honvéd-
tábornók sirjánál rendezett ünnepélyen.
Az ünnepi beszédet yitéz Zerinváry János
reálgimnáziumi tanár mondotta. ()ten az
5. országos örsvezetői taborba késziilnek.
Ápr. 2o-ra Karácsony Sándor bá', ,,Az
Erő" szerkésztőie igérkezett' hozzánk.

VIlI. KERüLET.
A mezőtúri 2l8. sz. ,,Szittya" cserkész

csapat márc. 17-én ünnepelte meg a sza-
badsághősök emlékét. Az elhangzott em-
lékbeszéden és szavalatokon kívül ének-
számok és cserkészjátékok tettók von-
zóbbá és kedvesebbé a családia-s kis ün-
nellsóget.

x. KERüLET,
Radványi Kálmánt, a Zászlónk szerkesz-

tőjét, az O. I. B. a 26. sz. csapattril a 14,
sz.-hoz igazolta át.

Apród munka, Az O. I. B, a 929. sz.
cserkészcsapatnak apródraj felállítását en-
gedélyezte.

A 245. sz. Ráday cserkészcsapat Pest-
újhelyen az állami elemi iskola nagytermti-
ben jóIsikerült elÓadást rendezett. A tiszta
jövedelmet táborozás céljaira fordítják. Az
ünnepség iránt nagy érdeklődés nyilvá-
nult meg.

A fuIagga,r Cserkésaseöuetsért
ö.ssaes lsöaponűi höua,űa,la,i,n a.li,

ltiuata|,os ót tíí :
naponkint d. e. 9-1-ig és d. u. 4-7-ie,.

Pénztár-őrák: naponkint l1-1-ig, d. u.
4-6-ig, kivéve a szombat délutánt.

Az országgs.. elnök és az országos íő-
tiszfuiselök fogadó ideje:

Witz Béla országos elnök fogad: hétfön
d. u. 6-'7i8-ig, pénteken í-7-ig,

Tenrusi ayőzö 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-ig.

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

Borsiczky Sdndor 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.

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

vidotlszky kd.lmán a Magyar cserkész
szerkesztője kedd d. e, l1-l-ig és szerda
d. u. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.

Éri Emil országos vezetőtiszt helyettes
kedd, csütörtök, szombat 5J-ig.

Sztrilich Pdl országos vezetőtiszt-he-
lyettes hétfő, csütörtök, péntek 4-7-ig
(Cserkészház), szombat, vasárnap Cser-
készpark.

\_
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üöiliiö§zö6i"öáö§öö
Ittlpnmaradó. Természetesen ép olyan

gonddal készítjük elő, mint az angliai utat.
Sőt arra kell törekednetek, hogy minél
szebb, cserkészesebb legyen nyári tábo-
rotok. Valószínűleg itthon marad. - K.
Gyuszi. Még májusban megjelenik. Való-
ságos szenzáció lesz. Csupa eredeti ma-
gyar népdal. Egyik szebb, mint a másik.

- V. J, Kaposv.4r. Ha én azt tudnám! De
rnég a meteorológiai intézet is tévedett az
idén. Reméljük, hogy úgy lesz, ahogy már
mindny,ájan kívánjuk. - Sz. É. 3. R, M.
Beküldött novellád gyakorlott stíluskész-
ségről tanuskodik. Kár, hogy a témáia
túlságosan elcsépelt ahhoz, hogy különö-
sebb érdeklődést válthatna ki - ha csak
nem volna egészen kivételes művészettel
megírva. Sajnos, ezt a legjobb akarattal
sem mondhatom erről. Nem tartom azon-
ban meddő munkának, ha máskor is teszel
kísérletet. - E. T. 314. Jól mulattam ,,A
szakácson", úgy látszik, ezekhez a dolgok-
hoz érzéked van. Nem íeledkeztem én meg
,,A cserkész természetrajzá"-ról sem, csak
azért hoztam a másikat előbb, mert a job-
bal akartam kezdeni. Mind a kettőre rá-
kerül a sor, de minden számban nem kö-
zölhetek tőled cikket, mert hál' Istennek
sok kedves munkatársam van, de azért
csak küldjed a folytatásokat. - ,,Iró ke-
zek". Egészen jó az ötlet. llletékes helyre
továbbítottam. Remélem meg is valósítjuk.
Mindíg szívesen látom irástokat. - N. E.
M. O. 304. Nagyszerű! Ha az írásaid is
olyan jók lesznek, mint amilyen buzgal-
mat sejtek a nekikészülesben, akkor nagy
érlékkel szaporodik a M. Cs. írógárdája.
Azonban bevallom, van émi aggodalmam
is, mert levélcímeid között kissé fantasz-
tikusak is vannak. De'azért csak rajta.
Állok elébe. Te pedig készülj a kritika jo-
gadására. - B. D. A közölt fényképeket
Békey Dénes, a 223. P. L. Sz. Óserkész-
csapatának tagja készítette. Fordulj ta-
lán egyenesen hozzá. (IY., Deák F.{ér 4.)

- T. Gy. 861. örülök, hogy lelgyógyultál
betegségedből. Remélem, Neked kédves
szórakozást nyujtott a M. Cs. ott a kór-
házban is. Csodálom, hogy szenvedő tár-
sad épen ezt a kilogást tette. Hiszen külö-
nös törekvésünk, hogy cserkészlélek sugá-
rozzék ki minden cikkbőI. sok cserkész-
iotografiát azért nem közlök, mert egy-
részt nem célunk az egyéni vagy csapat
hiúság legyezgetése, másrészt pedig nem
is túlságosan volna érdekes, ha tele lenne
a lap fotografiákkal. Természetesen jó és

MAGYAR
C.SERKESZ

előfizetési dra:
Neggedéure B perugő,

fél,éure 3,6O pengő,
egés" éure 6.4O pengő:

Elófizeíni lehet a Maggar Cserkészszöuet,
ség Gazdasági HiDátaldban: V., Hainal-
utéa 6., hészpénzzel, Dagg postautalodng
úlirin, uagg a Maguar Cserkész 31.42B sz.

o o stataharé hi cse h k s z riml dj dn.

*
A Maggar Cserhészszöuetség

hiaatalos lapia a

Szerhesztl DR. KOSZ TE RS Z I TZ J OZS EF
Szerkesztóség:

Sopron, Szent Imre,Kollégíum.
kiadóhiuatal:

Budapest, V., Hainal-utca 6. sz,
(Cserkésehd:)

Elófizetési ára:
Iél,éure 2 P. - Egésa éure 4 P.
Elófizelni ugganúg! lehet, mint a

MAGYAR CSERKÉSZ,re!

sok remény van, - ,,Vadmacska." BiZ ez
nem költemény, csak valami kedves, me-
Ieg hangulatnak szegényes visszaadása.
Ha írni akarsz, mint-lig ügyelj arra, hogy
ne keverd össze se a gondolatokat, se a
hangulatokat, se az érzéseket. Minden
versnek legyen meg a maga karaktere.
Szóljon vagy a hazaszeretetről, vagy a
nyomorírságról, vagy a megelégedésről,
vagy akármi másról, de ne legyen össze-
keverve benne minden, ami épen eszedbe
jut. Azt hiszem, a költészettel legjobb, ha
csak passzíve foglalkozol, vagyis nem írsz,
hanem olvasol verseket. A nvári örsveze-
tői tábor még nem aktuális, ánnak idején
keress fel bizalommal leveleddel. - K. J.
28. Szt. István. Kérésedet a kiadóba to-
vábbítottam. Majd kapsz választ rá. -K. Gy. Debrecen 43. Muka. A cserkész
csak cserk§szjelvényt hord és természete-
sen csak a hivataios jelvényt. Nagyon
helytelen, ha mindenféle cifraságokat ag-
gattok magatokra. - T. E. 189. Leveledet
áttettem illetékes helyre. Bizonyosan ha-
mar elintézik. Nagyori örülök, hógy olyan
lendülettel íogtál a munkához, bizonyosan
sol< örömöd lesz a sok sikerben. - M. J.
348. Balaton. A tudósitást szívesen közöl-
tem, de a képi nem alkalmas a sokszoro-
sításra. Gratulálok a jó sikerhez. - Her-
vadás. Leveled megint kettős érzelmet kel-
tett bennem. Csak nem vagy komoly be-
teg? Nagyon nyugtalanit az élettől való
melankoliku.s búcsúzásod. Nem. Ilyesmi-
vel nem szabad tréfálni! Versben m.ég
hagyján, de komolyan várni az elmúlást
ilyen tehetséges gyermeknek nem szabad.
Még ha beteg volnál is, akkor is kell hinni
a gyógyttlásban s kell bizni a jó Isten
megsegítő kegyelmében. Kiváltképen hus-
vétkor! Annál nagyobb örömet okoztál ,,A
Vágy Ember útja" c. verseiddel. Nagyon
komoly értéket látok benne lelcsillanni.
Egy-egy sora valósággal megdöbbentett.
Az egész együtt nem kilorrott alkotás, de
egyes részletei meglepőek. Olyan az egész,
mint egy gyémánt-kavics: kissé alaktalan,
szürke tömeg, de ha jobban megnézzük,
újjongva vesszük észre a benne csillogó
drága követ. Akinek ilyen tehetséget adott
a jó Isten, annak nem szabad keselegni,
annak a ragyogó, izzó Napról kell álmo-
dozni, annak hinni és győzni kell!

A

aktuális képeket mindig szivesen közlök.

- F. L. 100. Nagyori derek dolog, hogy
nem hagyod magadat. Hát csak rajta az-
zat a nóiellaírással! Ha ú91, érzed, hogy
van mondani valód, akkor valószinűleg
nem is lesz az olyan rossz. i,iindenesetre
heryes dolog, hogy nem riaszt a kritika.
Hicid el, a legközelehbit is teljes szeretet-
tel és igazságossággal igl,ekszem m_eg-

ítélni. Aládióélőadásokra vonatkozó ész-
revételedet illetékes helyre juttattam, Saj-
nos, egyelőre gyökeres r,áltozásra nem

Felelós szeíkesztó : VIDOVSZKY KÁLMÁN,
Felelős kiadó : KoScH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztóség és kiadóhivatal :

Budapest, v,, Hainal-utca 6. §z. (c§eíkétzház.)
Megielenik minden hó 1-én és tS-én.

Ma,ggar Cserleé,se / Magadon és másokon is tudsz segíteni, ha
a,,TURUL mentődoboz mindig a zsebedben v_an !

A ,,TURUL.. mentódoboz : a legpíaktikusabb forma. mellényzsebben," ridikülben könnyen elfer, méretei : l7,(64r8G mm.
A ,,TURULtr mentódoboz: kötlnyű, mert a legfinomabb alumirriumból" készült.
A .,TaRUL.. menrődoboz : kicsiny és mégis az elsó segítségnyuitás" összes kellékeit taílalmazza.
A ..TaRaLrr mentődoboz : gyönyörú kiállítású, színes íed,élrajzát az" ábra eredeti nagyságban mutatja.
A ..:IURUL.. mentődoboz : beosztása, fclszerelése cél§zerű. (Köt§zerek" préselt csomagokban,.;
Beszerezhető és kiegészíthetó J-nrnden- gyógyszeriáíban é§ a cseíkészbolt

Szövetkezetnél, BUDAPEST, V., HAINAL-U. 6,

Az eredetl,fel5z€íelt doboz áre 2 pengö 50 ftlléí.
Cserkészörsi M EN aI Ő T Á§il_.Á elsósegély nyuiiáshoz tökéleteSen f elSze-
relve, íz,éses, praktikus kivitelben, beosztásos bádogdobozban, vízhatlqn
vászónhuzattál.'várlszíiial. ára la feÍszere|éssel 12.50. llaJelszerelé§sel l1,50 P,
HiriLrryos mentóizekré,,yek Biegészitését vállaljuk. 'Post|i megrendeléseket
leggÍorsabban elirrtézÜnk. ÁlIandó nagy raktár minderrfaita speciális össze-

állitású mentőszekrényekben is. 

- 

Télefon : ó20-,12.
Ugy a mentődobozt, mint a meítőtáskát késziti:

a ,,TUB,T}Lí EÓ:ISZERGYÁB Buclctpesú, II., Et,őd-u. 7-3,

VEZETOK LAP

,,Élet" lrodalmi és Nyomda Rt. Budapest, l.,
t!í.qq7
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Hoíthy Miklós-út 15. - l$azEatíi Lal§zky Jenö.


