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A VATEA
világhírű
kolloid_
és több-
rácsos
csöveit

magyar hazánkban
magyar mérnökök,

magyar munkások
készítik és

minöségük jobb, áruk olcsóbb,

mint a kUlfoldi gyártmányoké.

Régi példányok
visszavásárlása!

Felhívjuk olvasóinkat, akiknek a

,,MAGYAR CSERKÉSZ,,
1920-21,-22. évi példányaibót fe-
lesleges példányaik vannak; úgy-

szintén azokat, akil< a

,,VEZETÓK LAP.IA"
első négy évfolyamából nélkülöz-
hető számmal rendelkeznek, hogy
értékesítsék a ,,Maggar Cserhészo
híadóhiuataldndl (Budapesten, V.,
Hainal-utca 6. sz. a,). - A vissza-
vásárlási ár évlolyamonkint válto-
zik, minden esetben azonban az
adott számok áránál (régi ár) ma-

gasabb összegg1 fizetünk.

Bekötött évfolyamok !

Felhíviuk elöfizetőirrk és csapataink
figyelmét, hog1, a ,,Maggar Cser-
hész' 1927. és 1928. esztendei éu-
íolgoma bekötve még néhány pél-
dányban kapható. A bekötött év-
folyamok ára félvászonban t2'- P,

egész vászonban 14,- P.

Ne gazdagítsa a hülíöldet !

Ne dobia hi urimra a pénzét!

A m. kií. honvédség zenekari szállfróF!

§íernber§
kir. udvari hangszergyár

Budapest
Vlll. kerület, Rákóczi-út 60. sz.

(saiát palotájában.)

Gilár -_ _kitünő hansú
Remek ban-gri.

eíós -- -_ _Mandolln

Ií,ofter-lre_
szérőgérr, }] P

Kitiinó hangú
remek mrrn§a 5 p

Pompás hangri
luxuSgep,mel§-
ben 6 db lemez
elhelyezhetó- 65 P

cser|.ész-szá'trarEoníl-a
P l,_

Egészfinom Plil

5P
8P

tOP
12P

,]P
,]P
l0P
17P

ENR,nil-O-rral§
a kitünő szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

_íól cukr ozva üdítő és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túráknál
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

Kizárólagosan honi nyersanyagok-
' ból gyártja

a, FR,AN(CI( IilENR, II( FIAI R'T-
nag5rlsarrizsai és rrto§(rllsz:enífárrosi lrazal g5rárailra;r-
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LELEI§ÁnÁs.
gy-e, nagy fehérlepedős kísértetre gondolsz és ő ,,onokája" a táramászást. Másnap te|i hátizsákok alatt

roskadva jöttek haza a bevásárlók. Azóta sok táborban
hasonlóan cselekedtek. Most az idén nyáron is.

Ki nem ismerné, fiúk, közületek azt a Fodor Feri bá-
csit, aki oly szép földrajzpróba fiizetet itt. Az I; oszt,
próba 7. pontjának anyagaként. Nahát csak azért ernlí-
tem meg, mert az ő táborában jártam egyszer jó pár éve,
;rmikor a falusiak, meg a cserkészek városi hozzátartozói
is éppen látogatni jöttek. Mi a falusiakkal hamar barát-
kozni kezdtünk. Egy-két városi, no meg a helybeli urak
is kétkedően csóválták a fejüke{, hogy úgysem lehet el-
érni semmit sem a faluval! Mi meg csak egyet hittünk,
hogy a ió magyar szív megnyílik a szeretet szavára. Nem
is csalódtunk: először komoly dolgokra tanítgattam a
lányokat és legényeket, meg daloltam is nekik, azután
tig1, irányítottuk a dolgot Fodor parancsnok bácsivai,
hogy egyszerre csak pajkosan összekapaszkodott közös
játékta a cserkészfiú keze a parasztgyerekével.

Besötétedett. A koránkelő, doigos falusiak hazatértek.
Most is látom őket, mint szép emlékképet: elől a Ieá-
nyok mentek egymás kezét íogva, mögöttük pedig a
hetyke legények. es a iülembe cseng, amint énekelték a
tőlenl tanult nótát:

(]erencséri utca
Végig piros rózsa,
Szállj le kocsis az iilésrőt,
Szakáj1 egyet róla . .

Hátul pectig elmaradtak az öregek és mosolyogva ta-
lálgatták, hogy melyik, kinek lesz a pária, - De még
,;alami történt akkor. Egypár parasztgyerek visszaosont
és nagy óvatosan a tábort keriilgette. Biztosan a sátor*
köteleket akarják elvágni, gondoltuk magunkban, tehát
tegyünk résen! Egyszerre csak látjuk, hogy egy nag},
lyaláb Iát nyujtanak át a rőzseszedő cserkészeknek. A
parancsnokkal összenéztürrk és bizony szégyeltük ma-
gunkat, mert ki hitte volna, hogy ilyen hamar megfogam-
zott a cserkészlélek nragja.

Meginclult s az idén nyáron továbbfolyt a lélekjárás.
,Eddig 15 csapatról tudok, akik a Táborozási Segédlet
nyomán barátságot kötöttek a faluval. Hej, de szép
nlunka volt! Legközelebb beszámolok róla,

- Egyszer volt, hol nem volt, - nem is olyan régen,
először, igazán testvér szeretetben, cserkésztáborokban
egymásra talált a falu és a város egysorsú rnagyarja"

vitéz Faragó Edt.

IVIINI§ZTER,I írLISNIERE§ A lVIAGYAR C§ERI{ESZETNEI{.
.\.ltagvar-cserkészek angliai szerepléséről sokat irtak az újságok, de tcljes mértékben_rnéltányolják a T! ,,j9 munkánkat" az

,:szag r-ezető egyéniségei is, amint ázt a magyar cserkész és i{iúsági intézmények lee{QlrO őrének; gróf Klebelsberg Kunó
,:i]as- és közoklátástigyi miniszter úrrlrak gróí Teleki Pál tb. fijcserkészttnkhöz. írt alábbi levele is bizonyítja,

,,Tísztelt Barátom!
.4,i Anglidban ídőzött B50 nngyar cserkész nevében hozzdm intézett jóleső iidvözlésérí fogadd, kérlek, hdlús köszönetent

: .,i.,ánítdsdt.
) magyar lapokbót és núsfelőI is biiszke örömmel értesültem aiokról a nagyszerű sikerekről, amelyeket a magyar cserkészek

i::iiabai aratiak_ - Tovabbi nuulkúlkoddstokhoz a tegmelegebh szlvvel kivrinok sok szo-rencsét.
5-.::.,r üdr,özlettel vagyok híved: gr, K.lebelsbel,g,a'
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csak úgy repül át a tekinteted a sorok felett,
hogy a legizgalmasabb jelenetig jusson. Ne iz-
gulj, pajtás és hagyd csak a szellerneket béké-

sen pihenni, mert úgysem jönnek elő azok igazán még az
öreg dajkád szép meséi kedvéért sem. Hanem most más-
róLvan szó. Valóságos testben járó lelkek vándorlásáró1:
magyal lelkek egymáshoz vándorlásáról.

Egyszer régen, 1921-berr íelkerestem egy tábort, amely
a vasútállomástől24 km-nyire volt. Már a falun ballag*
tam végig, egyszerre csak látom, hogy az előttem nem
rnessze-eíhaládt cserkészek után összéverődnek a falusi
asszonyok, emberek és titokzatosan tárgyalnak a cser-
készekről. ,,Olasz megszállók g7g1r." 

- mondja az egyik
a nagy karimáiú,kalap láttára. De hamar letorkolja a
másik: ,,ugyan, hogy morrdhat má kend ilyet, hiszen ma-
gyarú beszítek, - azokbiz az állam kémjei." Mosolyog-
tam is, meg el is szomorodtam a hallottak felett. Fájt a
bizalmatlanság, de mégis megértettem azt, hiszen sok
nadrágos városi ember becsapta már őket, Ezért lett még
inkább lassan barátkoző, nehezen hívő, bizalmatlan a
talusi ember.

A tábor tekvése nagyon szép volt, jól is érezték magu-
kat a fiúk, csak az éleler4beszerzés ment nehezen, mert
a ialusiak semmit sem akartak eladni nekik. Elhatároz-
tuk hát, hogy nregtörjük ezt a bizalmat|anságot és azon-
nal munkához láttunk. A parancsnok és egy tiszt kísére-
tében látogatást tettem a falu vezetőségénél és felkértem
őket, hogy hirdessék ki az egész falunak szóló nreghívá-
sunkat a következő vasárnap délutánjára, amely alka-
lomnlal (belépő díj nélkül!) szereteitel látunk mindenkit
a táborunkban. A hirdetés hatása nem maraclt el. Még
r-olt vasárnaBig egy kis idő, az alatt a falusiak többen
rőzseszedés és egyéb üriigy alatt a táborunk közelébe
iérkőztek kicsit körültekinteni, mi meg mindenkit szíve-
sen köszöntöttünk és gyerekhez, öreghez egyaránt zrkaclt
cg1, pár barátságos szavunk. Meg is indult erre vasárnap
: tábor felé a falu apraia, nagyja, ,,mer, hogy a tanítő,
;tgvző úr, lrreg rnég a tisztelendő úr is kijött".

Bemutattunk nti mindent, ami szép a cserkészéletben:
,ik íneg hol körrnyeztek, hol kacagtak, a végin meg ve,
lünk énekeltek. Egyszer egy élő gúla láttán megszólalt
eg_r, i-,i,eg trétti; ,,szép, szép, de biz a' nehéz kenyér" s csak
akkor nézett rrlég nágyobbat, amikor meghallotta, hogy
ingven. jókeclvből csinálják mindezet a fiúk, akárcsak az
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Csodálatos őszeleji nap volt. A Múzeum előtti park-

részen égőpiros virágok lángoltak a napban, amely csak
cirógatott már. De ami leginkább meglepte Mudrony Sán-
dort, a Múzeum-körút forgataga volt: konílisok, autók,
írrifogatok és villamoskocsik vágtatásától kavargott és

csattogott minden s így talált elténferegni az Arany János
szobráig.

Ott azonban megállt, földbemeredi lábbal.
Mert megboruongott, mikor a szörnyű erejü Toldira esett

piltantása, akinek akkor is félmázsás buzogány rezgett a
jobbkezében. S melegség futott át rajta, ahogy meglátta
Rozgonyi Piroskát, akinél vonzóbb és délcegebb magyar
leányt művész képzelete nem tudott teremteni egy mási-
kat. S mély meghatottság fogta el, amikor fölnézett a fa-
lapzaton görnyedező költőre, akit teméntelen bú epesztelt
mindig s küiönösen az amiatt való aggodalom vette el éj-
szakái álmát, hogy el talál fpgyni a kevés megtakarítoit
pénze s esetleg éhenhal"

É's Mudrony Sándor anélkül, hogy észrevette volna ma-
gát, sttttogni kezdte a halhatatlan sorokat:

ószbecsavaroríott a természet f e ie,
Dérré váít a harmat" hull a ítik l.evele

És mintha megvigasztalóclott volna valamit. Mert rá-
eszrnélt, hogy a költőt, akinek most bronzalakja előtt álI-
dogált megillétődötten, az első betükre a porban tanitotta
valanikor az édesatyja, Olyan szegények voltak szalontaii
parasztfiúcska korában. S íme, most szobra állt itien és

azok közil, akik elhaladnak búsult homloka előtt, sokan
leveszik fejükről a kalapot. ő is lekapta hirtelen a magáét.

Meddig állhatott így, mély elmerülésben, maga sem
vette.észre. Amire felocsudott volna, csaknern dél köriil
járt. Gondoli,a, jó lesz már visszasétálni a Szentkirályi-
rttcába.
': Föltette a kalapját s megenyhült lélekkel nézett körül.
Mert fölvillarrt előtte, hogyha a nemzet igy megbecsüli
nagy költőit, bizonyára akad valaki majd, aki odanyúl az
ő keze alá is és nem hagyia összeesni a kezdet-kezdetén.

Már induini akart, cle hirtelén úgy maradt. Mert úgy
rémlett neki, rnintha ismerős közeledett volna feléje a kert-
nek ama sarokrésze irányából, mely a Kálvin-térnek esett,

s nem csalódott.
Csaku5;yan ismerős i66{rltt a szobor irányának. Volt

pedig ez az ismerős senki más, mint az a peregrinus-küi-
sejü hóka egvéniség, akt az éjjel szembenült vele a har-
maclosztályú vasúti kocsiban. Némi kis bánat tüktöz,ődött
a járásában s kalapjának gr"lmbakarimája nrinden lépésre
lengeti. ő r,olt! ő volt!

Mudrony Sándor, amikor egyvonalba ér1 volna vele a,z

ismerös ismeretlen, pillanatig habozott. De aztán lekapta
hirtelen a kalapját s meghajtotta magát keveset:

Mutátvánv az írónak .Az ösdiálr" címü legközelebb megielenó nag],
.""énuOUtii-'É,, á részlet árról szól, hopy a rt,gény főhöse, Mudrorly
Sá-nd,,? mitven érzesek közt nyit be elószór a budapesti protestáns eg},e-
temi hal raaiók egyesületébe, a Bocskai lstván-körbe. A Kö_nyvpla.coll l(et-
ségkívül -SZenzació lesz K(lmálomi e pontpás íegenyenelt meglelelles,e_
Anirál hálásabbak vagyunk érte, hogy a regény fentt érdekes részletet
iiivés voti árengedniiapullkllak R Xtiiryv megletenése elótt, Ez is fénl,es
bizonvsása annák. hoev Komáromi .|ános nrennyire szereli a magyar
cserkészéiet es a',MaÉJ,ar Cserkész"-t,

- Jónapot klvánok!
A szokatlan alak, aki lehetett úgy harmincötesztendös,

oldalt nézeit s mintha a mosoiynak egy árnyatata révült
volna fel a sáfránybajusza alatt:

- Alászolgája vagyok nagyságodnak!
Azzal továbbment s bagarialábbelije nyomán felporzott

az apró kavics.
Mudrony Sanyi úgy vette észre, hogy a feltünő külsejű

alak szólásmódját bizonyos ódondiság jellemzi. Az első
másodpercben arra gondol,t, hogy utánasiet, megszólítja
s ismeretséget köt vele. Legalább lesz valakije, akibe meg-
kapaszkod.hatik az embervadon sűrűjében, talán jótaná-
csot is kaphat tőle. De aztán visszamaradt, miközben las-
lassúbbra fogta a lépést. Látnivaló volt ugyanis, hogy a
szótlanul előttehaladó ember aligha akar ismerkedni. Csak
ment a Főherceg Sándor-utcára nyíló múzeumkerti kis-
kapunak s azalatt minden lépésénél mélán lendült utána
hátul a császárkabát. Egyszer a balszárnya, egyszer a
jobbszárnya. Régi, igen régi időkben varrhatták ezt a kái-
zert, mert - különösen a lapockarészen - úgy villogott,
akár a tükör,

Egyszer .aztán e|tűnt előle a gyalogjárók íorgatagában,
kik a Főherceg Sándor-utcában siettek a dolguk rrtán. Ki
erre, ki arra"

Mudrony Sándor pedig visszaesett szótlan elszontyoló-
dásába, mert a Bocskai István-Kör klubhelyiségei felé kö-
zeledett. Hát lesz, ahogy lesz!

Maga sem tudta, rnint került föl az első emeletre. De
egyszeí. csak ott állt a Kör bejáratánál.

S akkor megnyomta a kilincset.
Szinte bebukott. Amire körül tudott volna pillantani. a

Kör bi|liárdszobájában ta|álta magát. Legalább úgy gon-
dolta, mert billiárdasztal állt a szoba közepén s két -szemlátomást idősebb - diák játszott rajta éppen. Hir-
telen, mintha megfordultak volna és mintha biccenteitek
volna feléje. Hátrább, a sarokkályhának dűlve. eg1, har-
madik diák tétlenkedett példátlan eleganciában s aligha-
nem a játekot kísérte figyelemmel. Ez a hatmadik diák
pillanatra mintha Mudrony Sándor felé kapta volna a
szemét, különben meg se moccant. Megint a játékra fi-
gyelt.

Mudrony Sándor képtelen zavarában valami köszönest
akart kihebegni éppen, mikor az ajtónyílásra az egyik szo-
bából egy sárgaszeplős, vércseorrú, keszeg és vöröshajú
asszonyság lebbent elő s szigorú arccal állt eléje:

-- Kit keres?
A4udrony Sándor szerényen, csaknem mentegetőzve

nyögte ki:

- Terebessy elnök úrral szeretnék beszélni, kérem
alássan.

-- Terebessy elnök úr negyedóra mulva itt lesz -nrclndta éppoly szigorú hangon -, Addig tessék helyet
ftrglalni!

S nár ment is tovább, egy másik ajtónak, amely mö-
gött -- mint később megtudta - az olvasó-, illetve tár-
salgóteren volt, Ugyanakkor odaszólt neki az egyik bil-
liárclozó diák;

- Hallom, kedves }lausfrau, hogy Bakura megint be-
rrt in tt lt

A Hausfrau, aki tehát a Rör háziasszonya volt, tenyeré-
vel bosszúsan csapott bele a levegőbe:

- Igen, most akar beiratkozni a harmincegyedik sze-
meszteííe . . . De pszt - és intett -, mert ép a szobájá-
ban van, Ma reggel érkezett,

A két diák játszott még egy darabig s ahogy belejezték
r.,r}lna a partit, elszámoltak a háziasszonnyal. Azaz csak
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felírták az összeget, de nem fizettek. Akkor az a diák, aki
az imént az a bizonyos Bakura iránt érdeklődött, megfor-
dult s azt kérdezte Mudrony Sándortól:

-- Hanyadéves vagy?

- Elsőéves joghallgató \eszek az idén, . kérem alás-
san ugrott föl a székről szolgálatkészen Mudrony
Sándor.

A nagyobb diák mosolygott. Olyanformán, hogy a moso-
lyában volt némi bajtársiasság, de még több kicsinylés:

- Másszóval gólya vagy, kisöcsém!

- Igenis, kérem alásan - s újból helyet foglalt.
Azzal a két diák a belső termekbe nyitott be, az a har-

madik azonban, aki a kályhának támaszkodva tétlenkedett,
továbbra is úgy maradt mozdulatlanul. Elegánciája sze-
met szúrt az első tekintetre. Hátsó nadrágzsebéből elő-
vette ezüsttárcáját s cigarettára gyujtott. És fujta a füstöt
fesztelenül. Mudrony Sándort úgy vette, mintha ott sem
lett volna. Levegőnek nézte.

Mivel jóideig csak ketten maradatak a szobában, Mutl-
rony Sándor alaposan megfigyelhette. Ugy félszemmel
per§Ze.

Az elegáns öltönyű diák lengőkarimájű kalapban állt
ott habkönnyű, kellemesen omló rövid kabátban, a nad-
rágja ellenben lengőszabású volt, legalább négy újjnyira
ielhajtva alulról. A feltűnő öltözékű ifjú harcsaorrú ame-
rikai cipőben végződött lábtól s e cipők egyikét hanyagul
vetette át a másikon. Vakitó kézelőjében aranygomb fény-
lett tompán s értékes melltű vetett szikrát olykor keskenyre
kötött nyakkendőjében. Tapasztalatlan fiatalember volt
még Mudrony Sándor s ez okból azt hitte, hogy legalább
is főúri-ivadék az illető, aki másfélesztendővel ha lehetett
idősebb nálánál.

Igv múlt el jó negyedóra.
Mudrony Sándor szorongani kezdett, hogy mi lesz vele

a következő éjszakára, ha Í mai napon véletlenül nem ta-
lál bejönni a Kör elnöke. A rövid töprengés után felállt s
illedelmes hangon annyit kérdett a fesztelenül cigarettázó
diáktól:

- Kérem szépen, bejön ma az elnök úr?

- Lehetséges - válaszoll az a földkerekség legközöm-
bösebb hangján -. Ám az ellenkeZője sincs kizárva . . .

- Egyszóval nem biztos - tette hoz'zá megzavarodva.
Az elegáns 3.1ak vállat vont:

- Azt én nem mondtam. Mindenesetre: a türelem, rÓ-
zsát terem.

Azzal leverte cigarettája végéből a hamut s aggasztó
hallgatásba burkolózott.

Mudrony Sándort még súlyosabb zavarba ejtette ez a
bőszítő fölényesség. De mert mindenkire rá volt szorulva
a világban, még mélyebb alázatba görnyedt, ezzel az alá-
zattal odalépett az előkelő alakhoz s bemutatkozott:

- Bocsánatot kérek az alkalmatlankodásért: Mudrony
Sándor elsőéves joghállgató vagyok.

Az ásitott előbb egyet, majd unott mozdulattal nyujtotta
a kezét:

- Drabant.
A keresztnevét nem mondta, mintha nehezére eseít volna,

avagy mintha nem méltatta volna mindkét nevére ezt az
alázaloskodó gólyát. Megérezte ezt Mudrony Sándor is és
meghunyászkodva sompolygott vissza előbbi helyére. Attól
fogva hallgatott s mivel nem tudot ,mit tenni egyebet, már
vagy huszadszor vette szemügyre a billiárdszobát.

Teltek-mítltak a percek. Félórája is lehe,tett már, mióta
itt szorongott remény és apátia között. Akkor - lyuk-
szobájából - előlobbant hirte|en- a házias§zony s annyit
szólt Mudrony Sándor felé:

- Jön az elnök úr.
A folyosó felől izgatott párbeszéd vert át álmatagon,

rnintha valaki a legutolsó másodpercben megállította volna
az elnököt s úgy próbálta voln,a meggyőzni valamiről.
Valószínű volt,,hogy roham-kölcsön irányában szorongatta
valamelyik zavarba jutott köri-tag. Azért csípte el még
crdakint az elnököt.

Mielőtt azonban belépett volna az elnök, a háziasszo-
nyéval szomszédos szobából ugyanaz a ferencjózsef-kabá-
tos alak fordult ki csaknem nesz,telenül, aki a vonaton ült
szemben Mudrony Sándorral és akit jó félórával előbb a
Múzeurn-kerten át látott elhaladni. Ezúttal kalap nélkül
lépett ki az odu-szobácskából s itt-ott gyérülő haja fel
volt túrva.

A kályhánál szótlankodó Drabant ismerősen biccentett
feléje, Mudrony Sándor pedig felállt s meghajtotta magát.
Az ősdiák (mert ő volt|) öreguras előzékenységgel bólin-
tott vissza:

- Alázatos szolgája vagyok nagyságtoknak . . .

De ki sem mondta még, mikor a folyosó felől tárult az
ajtó s a közepesnél valamivel magasabb, széptartású, ro-
konszenves arcú fiatalember nyitott be. Lehetett úgy négy
óvvel idősebb Mudrony Sándornál s csiptető villant meg
a keskeny orra nyergében. A háziasszony a kitelhető leg-
finomabb mosolyával üdvözölte:

- Jónapot, elnök úr!

- Jónapot, Hausfrau! - köszönt vissza kellemes hang-
ján az elnök.

Ám ugyanakkor észrevette az ősdiákot a kájzerral s öle-
lésre tárván a két karját, derűsen kiáltott fel:

- Bakura! Hát te itt vagy megint?
Bakura (mert persze hogy Bakura volt!) ó-divatú grá-

ciával hajtotta meg magát az elnök felé:

- Alászolgája maradok nagyságos elnök úrnak, be-
vonultam

Terebessy Béla elnök akkor már előtte állt s lecsapott
a ket vállára:

- Hanyadik szemeszter ez már, vén csataló?

- Ha emlékezetem nem csal, harmincegyedik, nagysá-
gos elnök úr - s a közben minden felindulás nélkül pil-
togott.

Az elnök kacagott, mélyen a szívéből s belekarolt fidé-
lisen az ősdiákba:

- No, gyere csak be! Legalább beszámolsz röviden,
lnerre |egyeskedtél a nyáron
, Ugyanakkor megpi|lantotta Drabantot is és kezet nyuj-
tott neki:

- Szervusz!

- Szervusz, elnököm - bólintott feléje Drabant, mi-
közben elfogadta a neki nyujtott kezet.

Terebes,sy Géza pedig vitte magával Bakurát s már az
ajtóban voltak, amikor újból felnevetett:

- Van már lakásod?

- Tavalyi szobácskámat foglalnám le ismételten - vá-
laszolt kissé feszélyezetten Bakura -, ha nagyságtoknak
semminemű súlyosabb ellenvetése nem akadna igénytelen
egyéniségem ellen

Az elnök másodszor is a vállára ütött jókedvűen:

- Meglesz, Bakura, meglesz! Tudod, mi tiszteletben
tartjuk a kort!

S bezáródott mögöttük az ajtó a nélkül, hogy az elnök
meglátta volna Mudrony Sándort, aki egyszerre nagyon-
nagyon elhült mindattól, amit félpillanattal előbb hallott.
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Megjöttem! Megvolt! O,',. ,,!:I:rO 
R E E

Nagy benyomdsok !orró tömegétől.
Viltigot ldttant, s ltitott a uilcíg.
Kis, csonka orszdg kicsi harcoscit.
És a küzdelmet becsülettel dlltam,
Dicsőséget, elismer ést találtant,
S hogy megjöttem, te két karod kitdrod:
köröttem minden zdszlódiszben, dllott.
Mamoros szemem barmerre tekintett"
öröm, bdmulat és szeretet intett.
özönnel hull ram a dicsőség napia,
Erzem, hogy nőttent széditő mogasra
A btinluló pillantdsok alatt.
Az oszttilyban mdr szinte szűk a pttd,
A leckébóI, haj! alig-alig értek,
Mellem dagasztja hdnykódó önérzet,
Mint a szila,j,mén; félek, hogy levet:
Uram lézus" te fogd a kezemet!

Add, hogy megldssam, itt Jönn a magasban,
Ami emelt, ami ott vttn alatlam,

UTAN.
Az itthon élők tenger-sokascíga:
Mint egy fatörzs magasra nyúló ciga,
Ugy ringatózom napsugdron, fényen -Erős törzsem arnyékban till a méIyben.
Hallgatua aU, dU büszkén és emel,
De én tudom, én nem felejtem el!
óbelőle sariadtam a magasba,
Minden virágom, kincsemet ő adta"
A magyar ég, a föld, szülők, testvérek,
Minden övék, hogy vagyok és hogy élek.
Millió szíunek forró dobogtisa
Vetett ki a küzdőtér piacdra,
Ki csendben, arnyban, itthon dolgozott:
Péld.it, erőt énnéketn az adott.
Cserkésztestvérek, kik el nem jöhettek"
De itthon egyre derekabbak Iettek,

Munkáltatok a tiszta magyar néven:
Ami dicsőség, ntind, ami öröm,
Testvéreim, tinéktek köszönöm!

'I1arangi Ltiszló,

A PUSZTULÓ PUSZTA.

Magyar bikák és gulya Bugacon.

,,Hej mostan puszta ám igazán a puszta ." de nem-
csak ilyenkor ősszel, hanem már a nyár végén is, mert a
gulya, ménes addigra teljesen lelegeli. Akkor kell meg-
nézni Bugacot, a Kecskemét város határában elterülő hí-
res pusztát, amikor a napfény kicsalja a földből a füvet
és virágot. Amikor nektek, fiúk, már nagyon meleg az is-
.kola padja, s a műhelyben végigtörülitek homlokotokat az
ing újján, hogy a vasporos kéz az arcot be ne fogja. Ak-
kor, amikor a ,,bojtár" gyerek már virágot tűzhet a ka-
lapja mellé. Május, június havában, de legkésőb júliusban.

Kimentem én is Szemerey bátyám kíséretében, mert ő

ugyancsak ismeri Bugacon a dürgést. Magasrangú bíró ő,
arrafelé úgy mondják, hogy igazlátő. Gyönyörű magyaros
megtisztelé§e ez a birónak. Azért a Szemerey bácsi leg-
szebb rangja mégis csak az, hogy cserkészapa,

Bizony, fiúk, nem száguldó lovak vittek már ki, hanem
a kb. két éve épült kis vasút dobogott ki velünk nagy füst-
okádó haraggal, mint aki megindult a kultúra jegyében
elnyelni az ősi magyar nomád élet megmaradott talp-
alatnyi földjét.

Végre elmaradt a kLrltúra, végállomásra értünk s elma-

radt a kis vasút is és mi ,jól futó lovakkal róhattuk a
pusztát. Alig haladtunk egy negyedórát, megláttuk az erőt
legszebben szimbolizáló gyöIyörű magyar bikákat. Fény-
képezésünkre az egylk csendes bömböléssel kezdte túrni
a földet, mintha az egész földgolyót a szarva közé akarná
kapni. Morgása olyan volt, mintha a föld hasa korogna.
Félelmetesen szép állatok, és mégis úr volt fölöttük a szám-
adó, egy szép szá| magyar ember.

Egy cserény mellett elhaladva, sokat gyönyörködtünk a
nagy fehér gulyában. A cserény szétszedhető és tova-
hordható négy fala, kicsiny nád vagy gyékény teteje, nap-
pali menedékül szolgál, de meg főznek is benne. A ménest
is megnéz,tük. Kevés ló volt benne már a nyár végén és
azért ilyenkor csak gyalog-csikós őrzi, aki hogy kímélje
szép, bő gyolcs ruháját, meg drága csizmáját - hiszen
kevésből él, nem nagy a fizetés -, furulya-nadrágot, meg
maga-készítésű papucsot hord. A bugaciak fehér ingben.
gyolcs gatyában járnak és ragyognak is a tisztaságtól min-

A bugaci kisvasút.
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di,g. Persze, a gyalogcsikós is magánál hordja a ló fejére
hirtelen felcsapható kötélkantárt, ha netán szükséges volna.
Egyszerű pokrócon vagy szőrin, kengyel és heveder nélkül
üli meg a lovat úgy, mintha csak egy test lenne velg. Azt
hiszem, hogy ma már az a kevés élő műindián egy seín
tudná így. A hegyes orrú, könnyű paputsot öreg csizma-
szárbó| maguk varrják. Igaz, hogy nem olyan díszes, mint
az indián mokasszin, de ehhez is ért a magyar ember, aki-
nek a díszt a csizma adja. Tudjátok, fiúk, én elolvastam
már mindenféle indián regényt, de egy sem dobogtatta
meg úgy a szívemet, mint a magyar puszta élete, amelyből
első tekinte,tre nem sokat látni, p,edig mennyi regény telne
ki belőle. A magyar puszták fia egyeneslelkű, mert a ma-

gyar puszta is egyenes, nyílt, mindent 1átni rajta. A puszta
fiának méltóságos a iárása és ez természetes, hiszen féken
tartia a vaderejű bikát és tud uralkodni a szilaj ménes
felett. Szabadságszerető, drága magyar tajta, mert ott él
a lelkében ősi öröksége, a puszía végtelenje, s rajta szá-
guld ő, a puszta bátorszivű fia, lobogó sörényű táltoson,
mint a szabadság szelle,rne.

Megint dohog a kis vasút, tudom, sok pénzt és kenyeret
termel, ha elnyeli a pusztát, de vajjon nem nyeli-e el vele
a raita ,termő virágos, dalos, tiszta magyar lelket is, -.Amíg megvan, zarándokoljatok oda, fiúk, az ősi magyar
lélekforráshoz, erőt meríteni az úi ezer évre.

uitéz Faragó Ede.

VÁNPOR MESEMONDÓI< a TISZAI ZUGorr.BAN.
Tiszai füzes... Vannak emberek, akik nem tudnak hozzá-

szokni a síksághoz, bántja őket a véges végtelen, a színtelen
ködök és a semmibe vesző puszta. Hát bizony egy kis borzon-
gással kezdtem nekivágni a Tiszazúgnak én is. Féltem a sik-
§ágtól, mert a hegyekhéz szokott a siemem s a szívem s féltem
a iássan meleged6-emberektől, akiket nem azért süt arrap, hogy
a szívük is mégforrósodjék, - egyetlen reményem a Tisza volt,
ez a csodálatos sokat mesélő folyó', amelyrő| az ember szinte el
sem hi,nné,hogy gőzhajó is szelheti a hátát,o|yan, őshangulatokat
sugároz és o§án csöniles . . . S mikor hátat fordiiottunk mégis a

jók ők és megérdemelnének sok szép mesét és jóságot is, de
nincs m,indig, aki adjon . , . Egyszóval ez a kisfiú volt az . első
barátunk. Segített a fát összeszerezni a faluban és segített a
tábortűz gödröcskéjét kiásni. Ott ült az első sorban, mikor föl-
lobbant a tűz és a nagyrévi népből több mint kétszázan gyűltek
a tábrtüzünk köré, hogy hallgassák'a mesénket, a nótánkat és
játszanak velünk. Furcsa emberek voltak ezek a nagyréviek.
lnvitáltuk őket, hogy ü|jenek le s ezért mi is ülve maradtunk,
valaki megszólalt erre hátulról:

- Otthon üljenek, ne mikor idegyünnek . .

Tiszazúgnak, megváltozott a
szivünk. odaláncolt bennünket
egy tiszai íüzesbe, ahol a tábo-
runk állott és ahonnan kirepül-
tünk körülnézni a falvakban A1-
pártól Tószegig. Egy alkony volt
az első, amely megfogott, amely
lltat mutatott a porzó ország-
utakon, szikes földeken és búza-
táblák barázdái között. csodá-
latos, titokzatos alkony volt ez
ott a nagyrévi átkelőnél,' Már
vörösbe játszott a nap s aliszai
füzesek éles zöldeskék kontrlr-
jaikkal belerajzolódtak az ég vi-
lágoskék rózsaszin pasztelljébe,
a víz sejteimesen lassan nyugo-
dott s piszkosszö,ke színe egy
percre megíürdőtt az égben s
oll,an csudál,atos ruhába öltözött,
mintha ő lenne a magyar rnesék
örök királylány,a...

Egy 'csórpk jött át a túlsó
partról, rmaikos íérfiak ültek
benne és mégis egy asszony
er-ezett. A révész telesége. Át-
hozta az embereket, zsebrevágta
a n1,olclilléreket fejenkint, aztán
indult vissza, megbirkózni az ár-
ral... Aztán megint jött a csó-
nak, most már az asszony sem
ült benne, csak egy nagyon kis-
iormájú gyerek.

- Hát nem íélsz , te itt a
vizen?

önérzetesen íelelt:

- Mindig én evezek, ha édes-
anr,ámnak dolga van , ..

Ol5,an szombrú, kékeres volt
a szemecskéje s komoly az arca,
hogy el kellett hinni neki. Néz-
tem a kezét, a kariát, hogy bír
tz a vízzel? De aztán ő is neki-
!óciult és kis izmai megfeszülve
lendítették ,a súlyos csón,akot. . .

Ez a kisfiú volt az,első bar,á-
:;nk. S az ő szernéből megtud-
tuk, hogy a többi kisfiú is mind
ol1-an kemény munkával mor-
zsolja a napjait és nagyon so-
kan ép olyan szo,morúak. Pedig

(?
ffz2r,Jé"tlq;_:""*.x-

Az utazás pompás alkalom régi, szép magyaí.nóták tanulására,
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Egy percre visszahőköltem, Nagyon idegen volt ez a hang
és majdnem ellenséges. Jó, jó, hiszen fölállunk, nem akarunk mi
semmi rosszat. S akkor lassan végignéztem az embereket. N,i,
itt áll a iegyző úr. Milyen jó és kedves az arca, barátságos, aki-
nek minden gondja a íaluja . . . Aztán ott ez az ember annál a
fánáI, úgy belenéz a semmibe, mintha igazán nem lenne itt semmi.
Hova néz? S a szemei mégse vízszemek, hanem mélységes, ko.
moly titokba néző, gyanakvó szemek . . . A másik, a harmadik,
mind, mind .. . Ezt olvasom ki a szemükből: Vajjon mit akar-
hatnak ezek a városi emberek? Pénzt-e, vagy adót, vagy a bor-
jút, vagy mi a csudát, jó lesz vigyázni velük,.

És lassan folyik a tábortűz. Fölhar§an egy nóta s egy percre
csillogni kezdenek a szemek. Ismerik. Itt is énekeljük ám| Aztán
jön egy mese . . . Kipirulnak az arcok, ej, ej, milyen szép is, kis
báránykákról szól, na, na, igazat kell adni, hogy ezek a városiak
is tudnak valamit. Aztán a játék... Egy-két perc és víg, nagy
kacajba, nevetésbe lullad a komolykodás. Megváltoznak az ar-
cok. Kiderülnek. Zsebkendők kerülnek elő, annyira kell a neve-
tés. É,s most már azt olvasom ki a szemükből, hogy ezek a
furcsaruhás emberek rosszak nem lehetnek, hiszen a gyerekek-
kel, a Jancsival, meg a Jóskával, meg az én nagyon félénk kis
Katicámmal így el tudnak játszani, meg ilyen jó szívvel vannak
hozzáiuk, hát igazán, no, meg kell adni, ami igaz, az igaz

- Cyüjjenek el minél elöbb, gyüjjenek el ősszel, csák gyüj-
jenek el. Szívesen látjuk mi magukat mindig . . ,

Az élszakába,n bandukolun Ul^r^-Fölra,jzolódik elém a nagy;
révi síkok magukrahagyatottsága § az örvendő arcok mögót{
látom a vágyat. Törődni kell velünk, mondja a vágy, mert él-
hanyagol bennünket mindenki. Van ,iskolánk, nem mindig nél,
külözünk, és mégse tudják, hogy mi kell nekünk Szeretet,
melegség. 

*

Az inokai kastély termében meséljük a tegnapi estét. É,s szóba
kerül minden, hogy,milyen nagy erők laknak a magyar paraszt-
ban,őajövőembere.

- Van itt egy kondás, aki úgy javit zenélőórákat, mint a
pesti. Tatán még jobban 

- mondja a házigazda -. Aztán, hogy
elégedetlenek? Hát hogyne lennének azok, hiszen egyik a zsír-
jába fullad bele, mert nem tud semmit se eladni, a másiknak meg
hogy lenne elég az egypengőhuszas napszám

Inokán volt a legszebb esténk. Alig két óra alatt hajtatták föl
a fiúk (hatan voltunk összesen) a falut és este k,ilencre már nagy
tömeg várt 3 fötéren. És az éiszakába belerajzolódnak újra-á
kitátott száiak, nekidültedő szemek, játékoskedvű arcocskák s
nemsokára együtt énekeljiik a legényekket, hogy

Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon . , ,

Aztán ők maguk énekelnek nekünk. Mély, monotón, búgó han-
gon. Nem olyan éneklés ez, mint a miénk, nem akarnak ők in-
dulót énekelni, beleszorítják ebbe a dalba és a többiekbe is a
tiszai füzesek minden, ki tudja miért, bánatát és végtelen, vég-
telen szomorúságát, Mikor víg is az ének, m,ikor huncut is, ak_
kor is csak egy kicsit mosolyodik el az aícuk, mintha azt mon-
daná: ti ezt nem értitek . . . Pedig megértettük. A magyar dal
Ielkét ezen a tiszainokai éjszakán sírta löl nekem a sok együtt-
éneklő legény.

Hát hogy milyen a magyar dal? Az igazi, a nem műdalok, a
nem kaokiás cigánysilányságok és ,műfokosch, meg édesch papri-
kásch limonádék, Egy szóval merek rá felelni:

--Titokzatos.. 
,t

A honfoglalás_ vonalán jártunk. Minden rög magyar multat
lehel itten és a Tisza habjaiban m,indenütt Attila kís-ért. A gya-
nakvó fekete szemek, am-elyek csak lassan melegszenek, Iiind
Dózsa Györgyöket juttatnak eszembe. Azt mondják, hogv a
magyar ifjúság isteníti a parasztot, mert íelruházza mindell
nagyszerű tulajdonsággal és rossz tulajdonságait is rózsaszínben
Iátja . . . Ha így volna. Ha már ennyire ismernék a magyar vi-
déket. De nincsen így. Sokan húzód,oznak a kis falusi nebulók-
tól s volt egy eset, amikoi hiába nógattuk a más csapatbelieket,
hogy gyerünk no, játszani ezekkel a csöppségekkel, akik alig
vár!ák, hogy nekilóduljanak. Nem . . , Idegenek voltak egymás-
nak. Meg kell ismerni a magyar parasztot és úgy kell szeretni,
mint a többi embereket. Nincsenek csak jó parasztok, haneln
vannak jó emberek és rossz emberek . . . Ez az egész.

Tiszakürtön akkor már javában járkáltak a csendőrök. Titok-
zatos híreket meséltek itt is, ott is, Mihozzánk nem jutott el egy
sem, Kiterítettük lelkünket a kilencszáz vagy még több ember elé
és itt megnyíltak a szivek . . . Véletlenül pesti gyerekek is voltak
a íaluban. Proletár csenevészek, akiket a főváros jóvolta hozott
,ide le az Alföldre meghízni és levegőzni, Együtt játszottak ök is,

Tábortűz után pedig megnyíltak itt is, ott is a lelkek. Hábo-
rúról folyt a szó, meg arról, hogy hogyan is volt, mikor a ro-
mánok erre jártak, meg aztáa sok minden családi micsodáról.
Kis és nagy tragédiák bontakoztak ki az éjszakában. Amerikát
járt ember panaszolta el keserűségét és a falu csak aludt, aludt
mozdulatlanul.

Kocsma van garmadával a faluban, egy szép kaszinó is a
falusi urak számára, tenniszpálya is, automobilok serege, rádió
S am,it akarsz.

De a mesék márcsak nagyon öreg emberek ajkán élnek és az
énekek közé befurakodik az is, ami nem kellene. Azt mondják,
hogy eljött a kultúra a íaluba. |gaz?

D_ehogy igaz| Auáro.i nOtu] amelynek nincsen gyökere, az
nem kultúra, hanem ád,áz, romboló betörés. A falunak nagy
kultírrája van még akkor is, ha nem akarják észrevenni. A kul-
túrát nem az jelzi, hogy van-e neki aszfaltja, meg könyvtára
idegen könyvekből, hanem az a sok közmondás, régi ének és
szokások, amelyek a íöldből nőttek ki és a magyar élet sajátos

. színeit viselik magukon. É,s kultúra a magyaí népművészetnek
minden kincse, amely veszendőbe megy, ha zseniális kutatók
kevesen fel nem keresik az etdugott falvakat. É,ppen ezért nem
szabad a faluba városi nótákat vinnünk, még ha olyan szépek is,
hogy maguktól majd megszólalnak, Nekünk az igaz magyar népi
kuftúra kifejlesztését kell szolgálnunk és erre itt az utolsó perc,

Alpáron is már csak egy öreg tudta az énekeket. Mikor javá-
ban folyt a tábortűz, a körön kívül megszólalt egy bácsi: Ha
nagyon oda vannak az énekléssel, majd én!

No, iól van, csak énekelj, bácsi. Hát énekelt is ám. Az egyik
regöspajtás reggel négyig hallgatta a szavát.

É,s így ment aztán tovább ]. Or. 

'rrOuUházán, 
aholelőször

zuhogó esőben kezdtünk hozzá, nem mozdult a nép, pedig vol-
tak vagy őtszázan. Kitartottak. Ezekre mondta útunk elején
valaki:

- Uram, ezek a cibakházaiak a legmokányabb nép, akiket
csak életemben ismeítem. Hiába mennek maguk oda, meg hiába
mennek akárhova ezek kcyzé a népek kőzé. Ezek most aratnak,
robotolnak, eszük ágába se lesz idejonni. Csak aztán el ne verjék
magukat Cibakházán.

1"3'#',lu,oi" meg mindnyájukat - mondta egyik is, másik is.
;

Tiszavezseny, Tószeg, ó- és Ujkécske az utolsó állomások.
Egyforma mind és mégis más. Mit írjak róluk? Mindenütt csaló-
dott a falu népe. Cirkuszt várt és fölényes h,idegséget s kapott
helyette odavaló nótát, játékot és szeretetet. S mi is kaptunk.
Megigézett bennünket a Tisza és a tiszai füzesek és megláttuk
a hideg éjszakát, tuberkulózisos robotoló gyerekeket és falukat,
ahol nincsen gyerekkacagás.

Megálltunk az aratók nagy munkájában felírissíteni a lelkün-
ket és megszerettük a magyar föld népében magunkat.

S azért találkoztamu n.*r.i*rn.l is . . . Egyik este valami
hosszú, imbolygó alkotmányt vettem észre a vizen. Akkor is
éppen alkonyat volt, vérvörös és sejtelmes tisza,i este készúlt.
Jobban néztem, megerőltettem a szememet és akkor láttam,
hogy tutajok. Honnan jöhetnek? Átkiabáltam hozzáiuk.

Furcsa hangsúlyozással jött a válasz.

- Márama-rosból . . . Huszt,
Rutén tutajósok, akik évtizedek óta így szállitiák le a válla-

latok láit Szegedig, Szentesig. Mintha semmi sem történt volna.

- Aztán mennyi idő óta mentek már a vizen - kérdem
most már az ö nyelvükön.

- Három hete .

S ekkor hirtelen elémbe jött Beregszász, Mármaros, Huszt,
Nagyszöllős, ahonnan ezek a rutén parasztok valók s egyszerre
megértettem sok mindent. Naggyá nőtt előttem az Alföld, amel1,
ezeknek a vidékeknek kincsesbányája és tápláló eledele. A ru-
tén paraszt úgy jön erre a vidékre, minth,a Kánaánba jönne,
úgy hozza el a hideg, nagy hegyek titokzatosságát, mrint egy
ajándékot a maglár búzának s termötalajnak. S ezt az Alf öldet
magqnk nem tudjuk megbecsülni. Nekünk is táplálékot ad, s az
ittlakó magyar nép minden mogorvasága mellett egyike a leg-
életrevalóbb magyaroknak. S itt van a mesélő Tisza, az igaz
magyarfolyó..,

Fiúk, mostani regősök és jövendő regőspajtások: nem lehr:t
eléggé szeíetni a magyar földet és a nagy4r népet!

Aradi Zsolt.
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Ti persze azt hiszitek, hogy valami elfogyhatatlan sós-
kiili receptjét fogom nektek elárulni, vagy pedig azt a
varázsigét, amelynek háromszori elmondására friss, ro-
pogós sóskiflik potyognak le onnét, ahonnan eddigelé
csak sült galambokat lehetett ,,vételezni" az ügyes kuk-
táknak. No hát, tudjátok meg, hogy egészen közönséges
sóskifliről lesz szó, sőt nem is egyről.,.

De tartsunk rendet s ne kezdjük a dolgot a végén!
Mielőtt még csak a szagát is élvezhetnők annak a bi-

zonyos bűvös kiflinek, meg kell ismerkednünk Martos
Gyurkával. Ez a Gyurka amolyan magának való fiú volt.
örsben, csapatban jó pajtásnak ismerte mindenki, de azt
is tudták róla, hogy nem él-hal a társaságért, szeret egye-
dül kószálni, nézelődni, mindent apróra megiigyelni s a
látottakon el-elgondolkozni. Igaz, hogy gondolataiban
olyan hűséges jópajtásokra talált, hogy keresve sem akadt
volna különbekre. \

Különösen szíveserr időzött a Dunaparton. Ha szabad
ideje volt, akár órákhosszat is elnézte a teherhajók és

uszályok kikötését, rakodását. Többrebecsülte ezt a moz-
galmas világot minden mozinál. Egyik helyen lisztet
hordtak valami bajor hajó gyomrába. Messziről egészen
mulatságos látvány volt, amint a napbarnította, tagbasza-
kadt munkásemberek a vállukról egyetlen mozdulattal a
csúszkába lökték a zsákot s az sebesen szánkázoít le a
ienyesre csiszolódott, hosszú deszkán az uszály fekete
gyomrába. Aki azonban közelebbről nézte a dolgot, an-
nak észre kellett vennie, hogy az a sok 70-80 kilós zsák
bizony még ezeket a keménykötésű embereket is alapo-
san kifárasztja. S mit kapnak érte? Ha keresnek is na-
ponta 5-6 Pengőt, látástól vakulásig dolgoznak érte és
közben hányan szereznek sérvet, viszértágulást, májbajt
vagy egyéb nyavalyát s akkor vége a keresetnek. Mi lesz
akkor? S mi lesz, ha megöregednek?. . .

A rakodópart tulsó végén hatalmas gőzdarú dolgozott.
Egyszerre 20-25 zsákot emelt a levegőbe, nagy-méltó-
ságosan megfordult s a parton álló teherkocsi fölé ha-
jolva, óvatosan lebocsátotta terhét. A lekapcsolt emelő-
kosárból egy munkás könnyűszerrel lerakta a zsákokat,
míg a darú harsányat füty-
tyentve visszakanyarodott §

újra belenyúlt a hajó mélyébe.

- Ez már teszi ! - 
gondolta

magában eleinte Gyurka. -Ez mát nem embernyúzó
munka! Lám, milyen áldás a
gép! - Egyszer azonban meg-
hallotta, amint a raktárak közt
lődörgő, munkanélküli, keserű
emberek valamelyike azt
mondta, hogy ,,bár az ördög
vitte volna el a megcsinálóját
ennek a gyalázatos masinának.
Harminc ember szájából ki-
vette a kenyeret!" A mi Gyur-

Y
ll

kánknak az a kiíakadás szeget ütött a íejébe: hol lehet a
hiba, ha a gép nem hűséges és engedelmes szolgája az
embernek, hanein ura, ,tirannusa? És a helyett, hogy köny-
nyebbé tenné az életét, elveszi a kenyeret. Hej, valami ott
nincs rendjén!

Többfele keresett feleletet erre a fogas kérdésre. Egye-
sek azt mondták, hogy a munkanélküliség csak átmeneti-
leg jár együtt a gépek felállításával, egy idő múlva a fo-
kozottabb termelés ismét több munkáskezet követel. Más
viszont abban vélte a bajok okát felfedezni, hogy a nagy-
tőke birtokosait nem a krisztusi felebaráti szeretet irá-
nyítja: a gépekkel elért megtakarítást nem a munkaidő
leszállítására s a bérek emelésére, hanem egyesegyedül a
saját zsebük duzzasztására fordítják. - Ezeken rágódott
Gyuri most is, amidőn sétája közben ismét egy kirakodó
dereglyéhez ért. Téglát hozott az, va|ami dunamenti
gyárból.

A vízállás a nagy szárazság következtében alacsony
volt, itt-ott a meder szélén már a kövek is kilátszottak.
A hajóról meredek palló futott fel a kegyetlenül magas
partra s a kirakás munkája szemmel láthatólag nehezen
ment. Lázas sietséggel rakíák a munkások a tég|át a tar-
goncájukra. Egyszerre huszonöt darabot. Nyolcszor hár-
mat s a tetejébe egyet. Hát ez elég súlyos tragacs lehet!
Az emberek mezitelen karján és lábszárán csomókban
dagadtak ki a megfeszített inak és sovány izmok, a nya-
kukon pattanásig feszültek az erek. A partra felérve li-
hegve álltak meg egy szempillantásra, azután lerakták a
téglát. Ezret egy oszlopba. Lefelé már szaladva tolták
a talyigát, hogy semmi időt ne veszítsenek. És jöttek,
mentek lázas sietségben. Akkordban dolgoztak, hát drága
pénznek számit minden perc.

A gyöngébbeket, akik nem bírták úgy az iramot, ká-
romkodva bíztátta a többi. Vagy háromnak a felesége
segített. Sáppadt arcú, beesett mellű, kopott ruhájú, fá-
radt asszonyok. Két kézze| tólták a kimerült embereket.

'Csakhogy meg ne álljon, csakhogy kevesebbet ne kapjon
az osztozkodásnál, mert kell a pénz, jön a tél: a hideg
és a munkátlanság, Csak hajrá, hajrá! Ha nem dolgozik

elég erősen, máskor nem ve-
szik be a bandába. Akkor
pedig . . .

Gyurka sötét tekintettel
nézte ezt a rabszolgamunkát.
A lelke lázadozott a nehéz ro-
bot láttára: Hej, miért olyan
olcsó az emberi erő és miért
olyan drága a kenyér? Nem
lett volna cserkész, ha nem tá-
madt volna fel benne mind-
járt a segítés gondolata.
Depaul Szent Vince * esete

' A misszióspapok (lazaíi§ták) rend-
iének és az irgalmas nő,,,érek szerzeté-
nek megalapítóia (15?6-1660.).

7xbö, ía.
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Lázas sietséggel rakták a téglát
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jutott az eszébe, aki mint a francia gályarabok papja egy
alkalommal ruhát és bilincset cserélt egy szerencsétlen
fiatal családapával. Hetekig birkózott a nehéz evezőkkel,
aludt piszokban, bűzben, vén
gonosztevők között, míg
végre aggódó föllebbvalói a
nyomára akadtak. Igen
gondolta Gyurka -, ez az-
tán az igazi cserkészjótett
volt. De mit tehetek itt én?
Erő ide, erő oda, mégiscsak
tizennégyéves diákgyerek va-
gyok, nem bírom én azt a ne-
héz tragacsot eltólni! Aztán
melyiknek segítsek? Oda sem
engednek!

Az igazi szeretet azonban
ieleményes s a cserkész egy
kis jó ötletért nem megy a
szomszédba. A téglarakás
szélén valami rongydarabon
kendőbe bugyovált maszatos
kis gyerek üldögélt s vala-
hányszor az egytk ember az
asszonyával felért a partra,
sírásra görbült szájjal nyuj-

- Most meg játsszunk valamit!
Könnyű azt mondani: játsszunk! de mivel? Mi érdekel-

het egy ilyen pincelakásban felnövekedett gyerkőcöt? Bez-
zeg a kis öccse otthonl Az
válogat a kockában; mackó-
ban, gőzösben...1 Gyurka
zavartan kotorászott a 'zse-
beiben. Mihamar előkerült
azonban egy vékony mad-
zagdarab meg egy leszakadt
gomb. Két gomblyukon át-
tűzte a madzagot, összekö-
tötte a végét, jól megforgatta,
azután a visszacsavarodás
közben zúgó-búgó csodát
odatartotta a kicsi orra elé.
Volt nevetés, tapsolás. És
Gyuri csak csinálta fáradha-
tatlanul. Pedig a munkások
közüI mát többen odafigyel-

{ - tek. A nevetésre odalépett a
munkásasszony. A férje, eg1
bőrmellényes, :, csíkosgatyás
embef csak messzirő1 nézte:

- De szépen kacag a lel-
köm!-mondta az anyla -

l(ezébenyomia...

totta feléjük a kezét. Az asszony odapillantott néha, cle pedig ritkán szokott. Az ám, a fiatalúr úgy játszik vele,
a munkát nem hagyhatták félbe. A kis emberpalánta cs:t- mintha testvére volna. . .

lódottan ejtette 1e a karját, mikor ismét elfordultak s vas- A ,,fiatalúr"-nak egyszerre elfogyott a bátorsága. A
tag könnycseppek peregtek végig az arcán. De hangosan végső esetre tartogatott csokoládé-darabkáját hirtelen a
nem sírt. gyerek markába nyomva felállt, megemelte a sipkáját és

Hát Gyuri az ilyesmit nem tudta nézni. Hirtelen a zse- sietve távozott.
bébe narkolt, megszámolta a pénzét - hogy könnyelrnű 

- A muzsikáját meg itthagytal _- állapította meg a
ígéretet ne tegyen -: tizenkét fiilér az összvagyon. kicsi csokoládé-fogyasztás közben.
No az elég! Némi emberfélelem legyőzése után hirtelen Pedig még valamit ott hagyott öntudatlanul és észre-
odalépett a kicsihez, leguggoit melléje és kamaszhangját vétlenül: a szíve muzsikáját, melynek hanghullámai egyre
lehetőleg szelídre fogva megszólitotta:. tovább terjedtek. Mikor ugyanis fönt a felsőrakparton a

- Ne sírj, kis öreg! Talán éhes vagy? téglarakás rnellett elhaladt, Gyurka hallotta, hogy egyik
A kicsi fásultan emelte rábámész, nagy szemeit s cs;tk nrunkás így szólt:

";,,tx1'1'JXiji"ní''u',';uffi [J;g#.:jl,Xiiifi í,'í
utcák,beszérl- ringó p-.'uttOn. A bőrmellényes volt.kívánhatott. " 

*

annyit mondott:

- Noná! Nem!
Gyurka ttevetett. Ki nem állhatta a pesti

modorát, de ettől a csöppségtől ugyan mit

- Te, hozok sóskiflit, jó?

- Nem hazudsz, te srác? - kérdezte komolyan a gye-
rek, Mennyit csalódhatott ez már rövid kis életében.

.. Meglátod, hogy hozok! - kettőt! - toldotta meg
nagylelkűen Gyurka s azzal elszaladt. Fönt a parton volt
egy bódé, ott elvásárolta az összes pénzét s diadalmasan
futott vissza a kis éheshez. Ketté törte az egyik kiflit s
mindegyik kezébe nyomott egy-egy íelet. Az emberke
nenr mondta, hogy: köszönöm, de hát tégláktól ugy"la
nein tanulhatott illendőséget!

A kiflinek hamarosan vége volt annak ellenére, hogy a
kis maszatos hol az egyik, hol a másik darabból harapott.
Az utolsó falatnál nagyot nyelt s máris nyúlt Gyuri felé:

- Add ide a másikat is !

Odaadta. Elfogyott az is, habár lassabban. Az emberke
könnyen beletalálta magát a parancsolásba:

- Vizet akarok!
Gyuri már ment is, írtközben gondolkozván rajta, hogy

mibe is hozzon vizet. Papírbó1 ugyan nagyszerú poharat
irrdott csirrálni, de most az összes papírkészlete egy ki-
tépett irkalap volt, amire a magyar házidolgozatát irta le
piszkozatban. Ha vizes lesz, eIázik s írhatja újból. -Ejh, hát lehet itt gondolkozni? Mentében megcsinálta a
poharat, a közeli utcai csapnál megtöltötte s megitatta kis
védencét, aki most már elégedetten liijelenteite:

Hazamenet Gyurka még benézett a sötétedő temp-
lomba. Egy két fohászt kiildött az Egek Urához, hogi,
rnagasabb legyen a Duna és olcsóbb a kenyér. . .

Velősy Elei:.
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.Játékmodellek. Csináliátok meg a karácsonyi rlásárre
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HoRToBÁGY.
( Egy öregcserké.§z-jelentésből. )

A Magyar Cserkészsövetség öregcserkész mozgótáboro-
kat vett programmjába, hogy a daliássá Jejlődött cser-
készt a magyaí erő erejével kösse a röghöz. És elmen-
nek az öregek és beszélnek a vér-verejtéket ivó göröngy-
gyel, elmennek a pusztába délibábot nézni, nagy fekete-
szemű éiszakában gyeprehajtott fejjel figyelni lovak hor-
kanását. Elmennek sötét látatlanul és a pusztában haj-
nalodnak.

Hajnalodnak a lélek világosságával és látják Keletet;
}iagy Kelet! a leglátóbb Elme és a legizzőbb Sziv nászá-
ból született nép, Nagy Kelet, minden nagy emberi gon-
dolat és erőfeszités őshazája, Nagy Kelet, mely pazarul
t_rntottál vért, szívet és gondolatot, egy'szemernyi eljutoti
hozzánk is a rónaságra véredből és elmédből. Nagy urak
h,lzták, hófehér szakállú bölcs pásztorok, dúsvérű ifjú da-
liák és büszke szép nemzetes asszonyok és ragyogószemű
1eányzók, Nagy Kelet, elhoztacl csillagos ésti meséidet,
nótaszóval hozzánk terelted nyájairlat, nem pénzt, hanem
a r,éredet adtad a jó legelőért, a halban dús folyamközért
es az erdei vadban gazdag hegykoszorúért. Elhoztad iz-
léses, rangos ruhádat, írásodat, sok okosságodat a csef-
készetben és kezed ügyes fordulását. Gyámolítottad a
j,_rbbágyot, de kardot rántottál a kard ellen. Sokat hoztá|,
de mi maradt belőle? A föld? Ezerévig ölelted, húsodba
marcangoltak érte és ma a föld elveszett. Kamásniban
jársz és elfelejtetté1 magyarul beszélni. nrtelmed elhomá-
i1,osult és szíved a német próféták felé hajló lett. Nyelv-
újítók idétlen idegen mesterkedései adnak szót nyelvedre.
Ebredj Keletet látni és Nyugatra vigyázni| Ezért agyalta
ki Ede bátyánk, hogy az öregek menjenek a hortobágyi
p tr sz tá ra.

El is mentünk. Szívünk'a városi hanru alól előparázs-

Eső után a hortobágyi ntengerben"

lott. Az a drága csepp magyar vér, ami belénk jutcitt, át-
hel,ített. Magyarabbá tett. Megszerettük a pusztát. ,,Hej
puszta, puszta hortobágyi puszta, nincsen onnuU, se szile

Hortobágyi juhász. Mögötte a ,,VaSa]ó".

se hossza, amilyen nagy az ég boltozattya, a vin cserkesz
szabadon járhattya."

Tanu| az ember a pusztán cserkészmódra. Az angyal-
házi csárda mellett van egy tanya. Isten háta mögött van.
Se óra, se rádió messze sincsen. Az óra mégis tíz per-
cen belül pontos. Hát hogy igazítják? A napkeltéhez egy
kalendárium alapján, melyben van, hogy mikor kél a nap.
A csiilagászati tíz perc időkülönbséget kell még hozzá-
adni és egészen pontos idő.

A cserkész tanulhat megfigyelést, éleslátást a ,,preri-
regényeken" kívül a salát lajtájától is. A csikósbojtárt
a számadó kétszer-háromszor körülviszi a ménesben, hogy
isrnerje a jószágot, es ismeri is. Van, hogy ezer, ezerkét-
száz ló is van egy ménesben, a csikós mindegyiket névről
személyesen isnreri, tudja, melyik ló apja-annya, ki a
gazdála. A járásáról, hangjáról, fejérő1 ismeri meg. Ne-
kern bizony egyik ló olyan volt, mint a másik. Nem jó
csil<ós lenne belőlem. Keservesen városi f ajzat lettem.
Csoda megfigyelő készség és ernlékező tehetség kell ide
pajtás! Cserkészek, tudtok-e ti ilyet!

,,Ne bánkodjék senki köztürnk, menjünk az Alföldre!"
Dr. Szabó Pál Zoltan, öregcserkésztiszt.

REBELLISEí( Vo LT UNK,,.
- l{uruc dal. -

Rebelliselc voltunk
Tyúkody pajtdsom,
S lettünk hullt virdgok
Száradt asszli agon.

Harcba hívogattak

Jajjos jobbultisok,
De a dolgunk rendje

]obbtí sose' ydllott.

Reues sok fatörzset
Sorba döntögettünk,
S'tapló mivoltunkat
El-közzé vetettük.-

Nagy mdglytikba bizón
Föllobbant a langunk,
S sosen uolt oly tüzünk,

Arnilyenre udrtunk.

Akardsok bennlink
Buggyannak még bővön,

Nem heverhettink htit
A tettetlen könnyön.

Frdnya cudar sorso,
Ha tigy bdn el vélünk"
Hogy hiú csatdkban
Elfol1lg|j7 vérünk:

Akkor mi hit nélkül
Is vigan csatazunk,
csak a virtus tírdn
Valahogy megdlljunk.

Téchy Olivér.
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MAGYARORSZÁG történelme, íölür, népe, élete,
gazdasago, irodalma és műaészete Vereckétől napjainking.

N emcsak irodalrni, hanem közéleti esetlténysztitnba megy
ennek az ötkötetes nagy honismertető nunkának megjele-
nése, melyet nfaqgu,ot,sad.g T/ereckétől naltjainkig cím-
mel nrcst adott ki a Franklin-Tarsulat,

Ennek a nagyszabdsú műnek a megjelenése valóságos
nemzeti esemény, mert éppen napjainkban éIjük azt a tör-
ténelmi pillanatot, amikor a régibb generdciónak módjd-
ban van dtadni mindazt a szent hagyományt, ntely a régi
Nagym,agyarorszaghoz |űződik, az új nemzedéknek, amely.
mar a csonka hazaban születik és nevelkedik. Éppen ezért
a ntunkan félreismerhetetlen irredenta-tendencia vonul ué-
gig, amely földrajzi és történelmi tényekkel, a kulturalis
ósszef üggés hatalmas bizonyitékaival tdmaszt ja ,alá

M a gy ar o r s7tí gnak ö rök e gy sé gét.

öt kötetben ielent meg ez o mű, több mint 2400 oldalon,
l500 remek képpel, l6 szines műmelléklettel,7 szines tér-
képpel és szamtalan térképvtizlattal.

Első kötete Magyarorszag történelmét adja, utana pe-
dig Történelmi Arcképek címen jellemző és érdekes portré-
sorozatot történelmünk nagy i,airól.

A mdsodik kötet az alkotmdny és közigazgatds, az igaz-
stigügy, pénzügy, honuédelem történetét ls szervezetét
adja, mcisodik részében pedig a magyar gazdasdgi élet
nagyszabdsú rajzát. KüIön fejezetek szólnak a magyar
mezőgazdasdgról, dllattenyésztésről, iparról, kereskede-
lemről, bank- és hitelügyről, póstdról, vasútról és hajózds-
ról, a magyar gyümölcsről és magyar borról, hazdnknak
e két megbecsülhetetlen kincséről.

A munka harmadik kötetében Nagym,agyarorszdg töld,
rajzdt adja egy I60 oldalas íejezet. A következő íejezet-
ben pedig szines és eleven képe,ket kapunk Nagymagyar-
orsztig vdrosairól. Gyönyörű íejezetei ennek a kötetnek
azok, amelyek Magyarorsztíg tillatviltigtit, virdgait, s a
magyar nép ősfoglalkozdsdt, történelmi érdekességeit, jeI-

lemét, s hazdnk fürdőit ismertetik.
A negyedik kötet a magyar múveltség és tudomdnyos-

sdg történetét tartalmazza, s különös ér,dekessége az a

fejezet, amely az elfeledett magyar ldngelmékről, s hires

Diszes prospektust minden érdeklődőnek inggen

Budapest, IV, kerület,

magyar utazókról ad plasztikus rajzokat. Ez a kötet adja
még a magyar irodalom történetét egy brillidns arckép-
sorozatb,an, végül pedig Magyarorszdg egyhdzi életének
ismertetését.

A mű ötödik kötete toglalkozik a magyar zene, szinészet
és sport történetével és dllapotdval.

A nagy mű munkatarsai egytől-egyig a magyar közélet
és irodalom legkiutilóbb tényezői, E fényes névstlrból elég
legyen a követ,kezőket tölsorolnunk: Bethlen Istvttn gró|,

Klebelsberg Kunó gróf , Vass lózse|, Zsityay Tibor minisz-
terek; Apponyi Albert gróf , Teleszky ldnos, Popovits Stin-
dor, Huszar Karoly, Andrtissy Gyula gróf , Hegedüs Loránt,
Pesthy Ptil, Ktill,ay Tibor volt miniszterek; Wlassich ayuh
baró, a telsőház elnöke; Dréhr lmre, Korniss:Gyula, Győry
Tibor és Kertész K. Róbert rillamtitkdrok; Bezzegh-Hu-
sztígh Miklós |őkapitany; Sztisz Károly, a képviselőhdz
volt elnöke; Kéky Laios, Sík Sandor, Kozma Andor, An-
gyal David, a Kisfaludy Td,rsaság tagjai; kivtiló irók, mint
Herczeg Ferenc, Babits Mihaty, Kosztolányi Dezső; kitűnő
tudósok és egyetemi tan(irok, mint Rados Gusztdv, Chol-
noky ]enö, Gerevich Tibor, Ge,lei ]ózsef , Lambrecht Kdl-
mdn, Molnár Géza, Petrouits Elek, Siklóssy Ldszló.

É,rdekesnek t,artjuk megenilíteni, hogy a magyar kiralyi
hercegek vtillvetett lelkesedéssel idrultak hozza e fényes
névsor gyar.apíttisdhoz: Albrecht kirdlyi herceg a régi és

modern sportról irt, lózsef Ferenc kirdlyi herceg Buda-
pest-|ürdővdrost ismerteti és végül József kirdlyi herceg,

tábornagy a magyar katona vitézségéről irt lelkes sorokat.
A mű nogy nemzeti jelentőségét mindennél jobban hang-

stilyozza oz a tény, hogy lendüIetes előszavát maga
na.gybúnga,i aitéa Irorthy Miklós kormanyzó irta.

A mű kitillitdsa digdalmas teljesitménye a lnagyor
könyviparnak. A diszes téIbőrkötés kivdló művészünk,

Jaschik Álmos műve, a papir, ,a szedés ls nyomds a

Franklin-Ttirsulat nyomddjdnak dicsősége, - lgy a

Mcl,ggcl,rorsad,g VereakétőI mtl,pjainkig öt kötete külse-
jében is méltó ahhoz a nagy nemzeti célhoz, amelyet szol-
gdlni kívdn.

kald a Franklin Társulat könguljg7gskedése,

Eggetetn-utca 4. sz.

C SERKÉ sz-nnaTlNÉ Az üFA-MDZIBAN.
A diadalmas angliai jamboreenak mintegy végső akkordjaként beszámgló ünnepélyt rendez a Szövetség november

S-dn, vasarnap délelőtt lI órai kezdettel az Uía mozgóképszínházban. A változatos és nagyon érdekes, bő műsorból
kiragadjuk az a|ábbiakat. A jamboree-csapat parancsnoka, Temesi Cyőző beszámolót tart az angliai útról. Bemuta-
tásra kerül a ma már mindenütt oly népszerű jamboree-film; szerepelni fog a nagy zenekar, a jamboree-énekkar.
Kováts Andor 7. sz. Verbőczy-cserkész Radványi Kálmánnak egyik költeményét szavalja. A 2. sz. B. K. G. cserkészei
ma,tróz-táncot és eredeti skót ruhában skót-táncot mutatnak be, látjuk majd a világhírűvé lett magyar táncokat azok-
nak bemutatásában, akiket az egész világ tapsolt Birkenheadben. Számos víg, bohókás szám közül kiragadjuk még a
7-es Verbőczy-csapat ballon-versenyét. Olyan műsor ez, melyre nem kell külön felhívni egyetlen cserkész figyelmét sem.
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cANoE TÖRrÉNETE-FEJLŐDÉ sE.
lrta:. Ganz-Gólga.

Minclen primitív népnél egyik vagy másik formájában
megtaláljuk a canoet, mindig a környezet adta más és más
anyagból, más és más formákban, de mégis ugyanazon
alapvonásokkal.

Canoe-nak minden olyan csónakot nevezünk, mely úgy
a íara-, mint orrafelé élben végződik, nincs tompa fara,
illetőleg tükre, mint pl. a jolle-nek, a bentülők a haladás
irányába nézve szabadon, kézben tartott lapáttal hajtják,
illetőleg előre nézve vitorláznak. Súlya nem haladja meg
a két ember által vihető -súlyt.

A különböző népek canoejai egymástól függetlenül, az
adott viszonyokhoz alkalmazv a hosszú évszázadok tapasz-
talataiból fejlődtek olyan tökélyre, hogy minden képzett-
ségünk dacára a legmodernebb canoekban is megtartot-
tuk majdnem változatlanul az ősi formákat és csak az épi-
tésben és az anyag megváltoztatásában jut kifejezésre
magasabb kulturális fejlettségünk,

A fejlődés kezdetén nyilván egy ágaitól megfosztott fa-
törzs szolgált közlekedési eszközül. Ezt a íatörzset az
évek folyamán elől-hátul primitív kőfejszékkel meghegyez-
ték, hogy pedig súlyát csökkentsék, ezzel a hordképességet
növeljék és amellett rakodásra alkalmas helyet teremtse-
nek, a törzs belsejét kiégették. Igy született meg az úgy-
nevezett egyfa- (Einbaum) canoe. Ilyen eljárással még
ma is építik canoeikat Afrika belsejének, a Csendes óceán
szigetvilágának és Dél-Amerika belsejének bennszülöttei.

Az előállítás következőképpen történik: Kiválasztva a
canoenak alkalmas tát, azt kivágják, és a viz partiához
cipelik. Itt a iörzset lehántolják, végeit kihegyezik. Az
egész fölé faágakból és nádból védőtetőt építenek, hogy
hirtelen száradástól és repédéstől megóvják. Most kezdő-
dik belsejének kiégetése. Ezt a munkát szakaszonkint vég-
zik, az egyes szakaszok között 3--4 cm-es bordákat (a
csónaktestre keresztben álló bordák) hagyva. Csak amikor
a törzs már teljesen kiszáradt, távolítják el a bordákat.
A törzs esetleges hasad,ásait gyantával tömítik és ezze|
kész is az egyfa-canoe.

A hajtásra szolgáló eszköz a fejlődés elején egy rúd
(csáklya) lehetett. Mikor aztán már mélyebb vízbe merész-
kedtek ki, ennek végére egy rőzseköteget kötöztek, vagy
pedig oly itgat használtak, melynek végén még megvolt
a lomb. Ebből aztán évek folyamán tejlődött ki az egy
tollú canoe-lapát, amelyet az eszkimók kivételével minden
prim,itív nép canoeinak hajtására használ.

Az őstípusból (egyfa-canoe) a helyi viszonyoknak meg-
felelően három alaptípus fejlődött ki. (Lásd 1. ábrát.)

Ős canoe (egyía-canoe)

zattal a főcsónakhoz való kötése.
tott canoeka't, mint evezős- (lásd
canoet is hasz-
nálják (lásd 3.
ábrát). Vitor-
lázatul egy
gyékényből
vagy pálmale-
velekből fonott
latin-vitorla
szolgál. Mint-
egy magasabb
fejlettségű, ily
tipusú vitorlást
mutat a 4. áb-
ra, itt a hord-
képesség s biz-
tonság növelé-
sére a canoe
hosszának há-
romnegyed ré-
szén maga§
építmény van
alka|mazva,

Igen érdekes
a vitorlázás
technikája a
fent leíri ca-
noen. Ugyanis
a kitámasztó-

Az őstípushoz
legközelebb áll a
csendes óceán
szigetvilágában
használatos ol-
dalt kitámasztó
úszótesttel ellá-
tott canoe. Az
egyfa-canoe
majdnem félkör
alakú keresztme,t-
szetével és a
törzsvastagság-
adta szélességi
korlátozással igen
labilis csónak,

UO.u.

csak a bennszü-
löttek igen nagy
ügyességének kö-
vetkeztében hasz-
nálható. Ez az
ügyességmár nem
volt elegendő ar-
ra, hogy ezzel a
csónakkal a há-
borgó tengerre ki-
menjenek. A sta-
bilitás növelésére
egyetlen mód kí-
nálkozott, egy
könnyű fából ké-
szült kisebb ol-
dal-csónaknak
rugalmas kitá-
masztó gerendá-

Ezeket az ú. n. kitámasz-
2. ábrát) és mint vitorlás-

a*

.)

C,) )
\

---,'

F

+
kitámasztott canoe
(csendes-oceáni canoe)

Sportvitorlás
kitánlasztott canoe

J
kanadai canoe

{
Eszkimó-kajak

(Kanedier)

J
Verseny-kanadier

t
Túra-kanadier

+
vitorlás kanadier

+
Verseny-

+
tréning-

+
túra-kaiak

1. ábra.

{
Verseny-

{
túravitorlás

kaiak

Javot-canoo
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nak mindig a szél-
felőli o1dalon (Zee-
seite) kell lennie, így
fordulásnál a csónak
fara és orra felcse-
rélődik, a menetirány
megváltozik. (Lásd
5. ábrát.) Fordulás-
nál nem szélbe, ha-
nem széltől fordul-
nak, clérve oldalszél-
poziciót, a vitorlaki-
kötő kötelet negen-
gedik, a vitorla elül-
ső részét a canoe ed-
digi farába átviszik,
az előbbit pedig az
orrába, a kormányos
is átmegy a canoe másik végébe, ezt elvé-
gezve, foiytatiák az tttat azza| a különbség-
gcl, lrogy mrlst tnár a ,,b" vég negy előre,
A itlrdulás természetesen igen kellenetlen
és sok időveszteséget okoz, ennek kárpótlá-
sául a karcsú alakjánál fogva igen maga-
san tartható a canoe a szélben. Hazáiában
levő nagykiterjedésű vizeken igen hosszír
csapásokkal lehet fellépcsőzni (krepzen).

Förnéretek:

F őtest

Hossza
Legnagyobb szélesség a csónak közepén

a fedélzetnéI ...
Ugyanaz a padlónál
Magasság ,..
Uszony-szekrény hossza
Gázolás uszony nólkül
Gázolás leeresztett uszonnyal

OIdaI-úszó
Hossza
Szélessége
Magassága
Az oldal-úszó

közóp,től
vitorlafelület

r.Óroptauoiiagá u iot..i

9,00 nt

0,80 m
0,50 m
0,458 m
2,20 m
0,10 m
0,75 m

3,65
0,35
o,22

m
m
m

m
m'

3,30
22,00

|-,: ,*"_:--)

A főtest alakja trapéz-kereszt-
nretszetű. Orr- és íartőkeje teljesen

,tzonos alakú, amit a fentebb leír1
,,rnanövrirozás tesz szükségessé, A
csónaktest o1daldeszkáit az előre
kivágott és a fenékbordákhoz csa-

vart deszkákból álló fenék mellé
hajlítjuk. Természetesen előzőleg a

tenetire, erősítjük az oíí,, ill, far-

Ennek az alaptípus-
nak modern sportcélo-
kat szolgáló csónak-
alakjai is vannak, ez
utóbbiaknál jobb vitor-
lázó tulajdonságok e1-
érésére kivehető uszo-
nyokat alka|maznak, a
főtest alakin l<ülönbö-
zőképpen választható
meg. Fő dolog, hogy'az
a!aptípus cgyik legki-
válóbb tulajdonságát,

l..___-l

-- 1 , f---,]
]

7. ád.^
]

]

)

i
I

i

az egyszerűséget megtartsLtk. A 6-i3. ábrák
egy háziépítésre különösen alkalmas ilyen tí-
pusú canoet nrtltatnak.

tőkét. Igy végleges
alakját elfoglalt o1-

daldeszkákhoz belül
htrzzáillesztjük az
oldalbordákat. Eze-
ket célszerű alul szé-
Iesebbre készíteni,
hogy a fenékbordák-
kal jól összecsavar-
hatók legyenek. Ne
íelejtsünk el a fenék-
bördákban a viz át-
ömleszfésére ,, előre
kis nyílásokat'hag1,-
ni (l. 1--1 1,'"ábra).

A canoera igen jellegzetes a, fedélzetrajzon
rrregadott el[endezés, meiy a vitorlán támadó
szélnyomás ellensúlyozására, a szélfelőli o1-

clalra való kiülést megkönnyíti. Az ilyen oldal-
trsZonyos canoeban a felfordulás elleni bizton-
ság a legénységnek a szélfelőli oldalra való
l<imászásában van, a súlypontnak erre az o|-
dalra való áthelyezését az olda|-uszony is elő-
segíti, főcélja pedig az, ho;1y a szélnyomás in-
gadozása folytán hirtelen csökkenthető nyoma-
ték esetén a szélfelőli oldalra való átfordulást

8.ábrq,

akadályozza meg. (FoIyt. köl,.l
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PILLÉREK A rrÍpppÍrpsllpz.
Az ango|szász költészetben talá|koztam egy verssel,

A címe: A hídépitő. Egy öregúrról van benne szó, aki
hosszú vándorlás után, úgy alkonyat tálán,egy folyóhoz ér.
A folyón tozoga híd veze,t keresztül. Az öregúr, ltátán a
poggyászáva1, átmegy raita, azután a híd egy része le-
szakad és a híd haszná|hatatlanná válik. Az öregúr le-
teszi málháját, visszafordul és kijavítja a hidat, úgyhogy
jobb és erősebb lesz, mint amilyen volt. A munka több
napra tartia vissza. Amikor harmadnapra elkészül vele,
arra jön egy fiatal ember és csodálkozva kérdi: ,,Miért
építed fel ezt a hidat, bátyám, amikor már túljutottál
rajta?" ,,Igaz, hogy túljutottam ralta - feleli az öregúr,

-. de azok számára építem, okik utdnam következnek."
Amikor a magyar tábor elindult Angliába, akkor fel-

vetettük a kérdést: vajjon fog-e az idei cserkésznemzedék
munkája haladást jelenteni a ínagyaí cserkészet szá-
mára? Abban az értelemben beszéltijnk róla, ahogyan a
vági tutajút nemzedékére szoktunk hivatkozni, amelyik
mégiscsak maradandót alkotott. Abban az időben, 1913-
ban, hallatlanul nagy számmal, 105-ös létszámmal való-
ságos nemzeti zatándoklatot jelentett a tutajút a csoda-
szép Vágvölgyön végig. Ez volt a hábori előtt a magyar
cserkészet egyetlen tömegntegmozdulasa. Ha kérdezget-
jük magunktól, hogy mit tartott meg ebből a korszakból
emlékezetében a közönség a magyar cserkészetről, akkor
elsősorban két tömegmegmozdulása emelkedik ki : a, vági
tutajút és a háború első idejében, a pályaudvari első-
segély szolgdlat.

A vági tutajútnak nemcsak az vo|t a jelentősége, hogy
csapatközi és városközi volt, hanem főképpen az, hogy
a háború előtti idő cserkészét olyan egyéniségnek ismer-
jük a cserkész-történelemben, amilyennek ott mutatko-
zott, Ugyanez áll a pályaudvari mentő-szolgálatot telje-
sítő cserkész alakjára is.

Most emlékezzűnk jól vissza arra, milyen események
emelkednek ki leginkább a háború utáni idő új cserkésze-
téből? A személyi híreken kívül a legfőbb eredményeket
akát pozitív, akár negatív értelemben a tömegmegmozdu-
lcisok jelentik. Hadi játék, kerületi csapatösszevonás,
dániai, angliai jamboree, nemzeti nagytábor. Azért ke|l
felvetni a kérdést a jövő és a cserkésztörténet szempont-
jából,'hoglr milyen értékű is volt az 1929-es magyar cser-
kész-nemzedék? Mert itt nemcsak az a kérdés, hogy meg-
tette-e, 'amit vártunk tőle, hogy megállta-e a helyét a
konkrét feladatokban, hanem főképpen az érdekel ben-
nünket, hogy előbbre Jogja-e vinni az egész magyaí cseí-
készetet. Nemcsak az volt a feladata, hogy maga át-
menjen a jamboree hídján, hanem új hidat kellett épí,
tenie azok számára, akik még utána jönnek: a jövő cser-
késznemzedéknek. Ezt a hidat a mélyebb lelkiségbe kell
építenie és az eredményt a következő évek tudják csak
eldönteni,
. Y-ét 1:p-Á szeretnék eleve kizárni ebből a rnunkából,
vagy inkább figyelmeziető szót adni a számára. Annak,

aki azt hiszi, hogy ő több, mint az a cserkésztestvér, aki
itthon maradt, Az ilyen elveszti naga alól a cserkész-
talajt. es annak, aki nem tudta élvezni a jamboree szép-
ségeit ő maga önző szempontjai miatt. Ahogyan nem tu-
dok külső orvosságot a megbántott hiúságra vagy a sér-
tődött érzékenykedésre, éppen úgy nehéz azon segíteni,
akinek a napját elrontotta az, hogy az ebéd nem volt meg
idejére, vagy nem aludt eleget, vagy légy esett az ivó-
vizébe.

Valahogyan az az érzésem, hogy be is kellene fejeznie
mindenkinek a ínaga számára a jamboree közvetlen utó-
hatásának taglalását. A jamboree emlékek mellett mind
jobban előtérbe lép a tapasztalatoknak a csapatban való
szerves értékesítése.

Bámuljuk az angolokat nagyszerű szervezési képessé-
gükért. De meg kell állapítanunk azt is, hogy az angol fiú
megjelenésében és minden megnyilatkozásában mindegyi-
künk részére nagyon rokonszenves volt, Hát még a skót
fiú! Azok mellett a nemzetek mellett, akikhez ilyen közel
jutottunk (ilyen a finn, d,án, lengyel, svéd, amerikai,
hindu is) még,rá szeretném irányitani a figyelmet három
olyan nemze,tre, amellyel való barátságot eddig valahogy
nem nagyon kerestük, de a jamboree nagyon közel hozta
hozzánk őket. kár lenne, ha a kezdődő összeköttetések
feledésbe mennének.

Első helyen áll a norvég, A dániai jamboreen csak
17 íagú csapattal vettek részt, mégis a világversenyben
A{agyarország mögött a negyedik helyre jutottak. Meg-
előzték a teljes létszámú lengyel csaptot! Az idén ilgyan-
abban az altáborban voltunk velük és mindig jól éreztük
magunkat a jó növésű, íegyelmezett, mosolygó norvég test-
r,érek mellett. Felejthetetlen marad a szájharmónika-
zenekaruk és parancsnokuk füttyművészete.

A másik a f rancia, őket valósággal fel kellett fedez-
nünk előbb. enekeik, vidámságuk, kedves előzékenységük,
inély vallásosságuk nagyon közel hozták őket szívünkhöz,
es ők különös gondozásban részesítették a magyar tábort.
Szép lenne a látogatásokat folytatni.

Aligha fogja valaki közülünk elfelejteni, hogy a ma-
gyar tábortűz alkalmával a belgdk eljöttek táborunkba,
teljes kosztümben, népies táncukat bemutatni. A kezdet-
leges táncot keresetlen formában adták elő és éppen ez
vclt a kedves benne. Abból a módból, ahogyan kikölcsön-
zött fuvósainkért köszönetet mondtak, kitetszett a rokon-
§zenv a magyar ifjítság iránt.

A kár igazán csak az volt, hogy nem volt egynél több
Inagyar tábortűz és nem volt a napban 24 helyett legalább
36 óra. Szeretem hinni, hogy amint az 1929-es magyar
cserkésznemzedéknek fe1 kell épitenie a hidat a jövő nem-
zedék számára, úgy azok a maradandónak igérkező nem-
zetközi szimpátiák is hidat építenek mald iz egész ma-
gyar társadalom jövő boldogsága számára.

Temesi Győző.
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A MAGYAR, LISZT FERENC.
Egy kis magyaf íiút vitt az atyja Párisban a zene- tója. A magyar zeneakadémia, legfelsőbb zeneiskolán,k

iskolába felvételre, de nem vette fel az otturalkodó olasz sem hiába viseli az ő nevét. Liszt nagyban hozzájárult
mester, Cherubini. Nem vette fel őt, mert csodagyeímek, ahhoz, hogy ez az intézmény létesüljön; több mint ötven
s ezeket nem szerette; de főleg azért, mert nem francia, éves fennállása alatt a nagy zenészek tömegét nevelte, s
hanem idegen. A franciává lett olasz tette ezt a mi kis viszont ezek növelték külföldön is a magyar név becsüle-
Liszt Ferencünkkel, mert sejthető, hogy ő róla szól az tét. Az év egy részét Pesten tölti, nyáron inkább másutt
eset. A kis magyar hatalmas lépésekkel fejlődött, híres él, pl. vejének, Wagnernek városkájában, az északbaior
lett s később mindenki szívesen befogadta volna, még a Bayreuthban. Itt lel,kes támogatója az ünnepi színház
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művészekben oly gazdag németek is
legalább felerészben maguknak köve-
telik. Hiszen igaz, hogy német földön
tanul,t, utóbb is sokszor tartózko-
dott Németországban, hogy a bonni
Beethoven-szobor költségeit nagyrészt
ő zongorázta össze, - de Páris magá-
nak követelhetné hasonló jogon, mert
művész hazája a nagyvilág. |gazán
nagy azonban csak nemzeti alapon le-
het a művész: Wagner mindig csak
német, Verdi mindig olasz, ez teszi
óriássá őket.

Liszt neve magyar, így is írja, soha-
sem németesen. ősei közt kancellár is
volt, ősi nemes család sarja. Atyja a
magyar Eszterházy ak j ószágkormány-
zója. Sopron, a leghívebb magyar vá-
ros mellett, Doborjánban született
18ll-ben, Sopronban lépett fel elő-
ször s Pozsony négy magyar mágnása
ajánl fel neki évi 600 forint ösz-
töndi jat hat évre. Tehát magyarok
teszik lehetővé azt, hogy a zenei
pályára lépjen, magyarok neveltetik, nem pedig néme-
tek. S ő hálás is ezért: mikor Pestet l838-ban árvíz
pusztítja el, magyar lelke fájdalmának levélben is kife-
jezést ad, cselekvéssel is. Ide siet, hangversenyezik az
árvízkárosultak javára jó tette jutalma, hogy a legünne-
peltebb költő, Vörösmarty üdvözli ódával, ősi magyar
szokás szerint díszkarddal tüntetik ki, mire ő zenedarab-
bal - ,,Hungaria" a címe - válaszol. S az a Liszt, kit
németnek szeretnének elvinni, nyomatja a magyat íővá-
rosban az első magyar hangversenyműsort és jegyeket 

-s ez a tett indítja meg a nagy fellendülést, melynek Erkel,
Mosonyi, Doppler legismertebb alakjai. (Eddig ugyanis
legfeljebb magyar szöveg is volt a német mellett.) Jó-
tékonycélra játszi,k, mint később is sokszot: az a szív,
mely a papi pályára is vezette, nemes tetteinek mozga-

ügyének, s ennek előadásai alatt, l866
nyarán fejezi be életét, ott nyugosz-
nak hamvai Wagner közelében, kit há-
rom évvel élt túl. De él még több mint
90 év terhével gyengülő vállán Wag-
ner özvegye, Liszt Cosima, ki a test-
vériesen ölelkező germán és magyar
óriás tiszteletreméltó hagyományait
ienntartja - úgy lehet, már nem soká,
mert betegségéről jött hir,.

Rengeteg hatalmasat alkot, egyete-
mes jeIentősége ván működésének,
minket most elsősorban mágya1 művei
vagy nemzeti vonatkozású alkotásai
érdekelnek. Sok van ilyen.

Rapszódiái zongorára s zenekarra
is írva - magyar népdalok íényes íe|-
dolgozásai; ezekkel tette nótáinkat
külföldön is ismertté. Bennük viszi ki
a Himnuszt és Szózatot, a Rákóczi-
indulót, melyet Bihari János, a cigány-
kirá|y szerze,tt. Magyar alkalom ter-
mette az esztergomi bazilika megnyi-
tására írt esztergomi s a koronázásra

(l867) írt miséit. Szent Erzsébet legendája a Sárospata-
kon született magyar királylány sorsát tárgyalja, II Endre
leányáról szól magyaros dallamokkal. Hogy főművei, a
nagyzenekarra írt szimfónikus költemények közt is van
magyar, ha nem is a legsikerültebb, megemlítésre mélió,
S hogy ő mint zongor,aművész darabjai számára jobb
zongorát kívánt, egészen természetes. Azt azonban önér-
zettel jegyezzük meg, hogy a modgrn zongora egyik meg-
alkotója magyar ember, Jankó Pál.

Ugy-e, hogy igazam volt, mikor Liszt magyarságát
hangsúlyoztam? Csak ne is feledjük el ezt §oha, hanem
legyünk büszkék nagyjainkra, ne engedjük őket tú|zott
szerénységből vagy nemtörődömségből másoknak. Igazi
kincsünk ez, melyet semmiféle Trianon el nem rabolhat.

Dr. Böhm Dezső.

rrÁNY ÓRA VAN MOST?
, Szinte látom,_ amint fölényesen az órádra nézel és mosolyogva

adod meg e naiv kérdésíe az egyszerűnek látszó feleleteti pónt
déli 12. Igen ám, pajtás, csakhogy ha Angliában lettél volna,
akkor már _tudnád, hogy nem meg} olyan kónn5,en megmondani
azt, hogy hány óra van most. Legföljebb csali azt móndhatod
fl€g, hogy_ nrennyi az idő a te fatornyos hazádban, yagy
q nagy hazádban: Magyarországon, de hogy a föIdön most hány
óra van, azt nemcsak te, de még mások sem tudnák megmon-
dani. Mert a íöld különböző helyein ugyanabban a pillanatban
is mást és mást mutatnak az órák. Az,időszámitást ném az órás
szabja meg, nem is a csillagász, hanem maga a fönséges termé-
szet gondoskodik erről csudás pontossággal. A mi napunk
ugyanis pontosan ugyanabban az időpillanatban éri el minden
nap pályájának legmagasabb pontját: a delet, valamely meri-
dián felett. Tehát ezen a helyen ekkor van dél. Ugyanazon a
délkörön mindig ugyanannyi idő van. Pár km-el odébb azonban
már későbben van dél, s ezer kilométerekkel távolabb már
órákra rúg ez a különbség. Hogy a modern közlekedés terén az
óráknak az illető vidékek helyi ideje szerint való járása ne okoz-

zon bonyodalmat, azért behozták az úgynevezett ,,zónaidőt",
qm9ly egy;9gy' na.gy,,f öldterületnek az id,ejéül a"terület }Pzepén
futó meridiánon lévő időt fogadja el. i .,

Mivel a nap 360 íokot 24 óra alatt íut meg; tehát t5 lokkal
nyugatabbra lévő meridiánon egy órával későbbén y44,dél.Tehát
egy_egy zónaidő ilyen 15 fokon belül eső :teÍulEtne 'vürriai--

'<Ózik. Az első zóná a nyugateurópai, melynef; középértéke az
l. délkör ideje. A greenwichi délkörtől jobbra és balra 7:5-7.5
foknyi területen van ugyanazon idő. lgy következik a második
zóna, a középeurópai, amelybe hazánkon kívül Ausztria, Né-
metország, Svédország, Norvégia, Svájc, Luxemburg, Itália,
Szerbia tartoznak. Tőlünk keletebbre van a 3. vagy keleteurópai
zóna stb. Ezek szerint tehát mikor nálunk dél van, Londonban,
PárisFan még csak 1l, New-Yorkban reggel 6, San-Franciskó-
ban liajnali 4-, Alaskában pedig 2 óra van.- Ugyanakkor d. u. l
óra van pl, Romániában, Törökországban, a japánok pedig ak-
kor vacsoráznak (este 8 óra). Valahol a Csendes-oceánon o|yan-
kor van éppen éjfél.

Hát most mondd meg, pajtás, hány óra van most a földön,
mit csinál ebben a pillanatban a kínai, rézbőrű, vagy a néger
testvéred?
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The Hungarian Museum
A magyar múzeum

When Canada expected
Midőn canada tervezte

of Agriculture is World-renown.
mezőgazdasági világhírú.

to build one, a commission was
építeni egyet, egy bizottság volt

(Második közlemény.)

A legutóbb ezen a címen közzétett közleményben néhány
olyan angol mondat szerepelt, melyből kiki ügyes válogatás
útján bármelyik, az angol nyelvet bíró barátjának írhatott, Ott
különösen a jamboreestákra voltam tekintettel, akik szerencsés
hazaérkezésükről akarták barátaikat értesíteni. Ma egy lépéssel
tovább megyünk és néhány olyan mondatot köztünk, amelyet
már mások is íelhasználhatnak, de jamboreesták is, miután kí-
vánatos, hogy a felvett levelezési fonal ne akadjon el annál az .

értesítésnél, hogy itthon vagyunk. A levelezésnek éppen az az
egyik főcélja, hogy külföld,i barátainkat a mi itthoni viszonyaink-
kal is megismertessük. Feleslegesnek látszik azonban itt meg-
ismételni azokat a mondatokat, amelyek a legutóbbi közlemény-
ben már szerepeltek,(megszólitás, záradék stb.), mert aki eze-
ket meg akarja tanulni, az vegye elő a Magyar Cserkész leg-
utóbbi számát és nézze meg ottan.

Itt csak még egyszer rá szeretnék mutatni annak a jelentő-
ségére, hogy mennyire kívánatos a levelezőknek központi nyil-
vántartása. A legutóbbi cikkben kőzzétett módon azok, akik leve-
lezni óhajtanak, okvetlerr küldjék be adataikat.

A jövő nyáron nagyobb számú külfóld,i cserkésztestvérünk
íog - a jelek szerint - meglátogatni. Pl. Leicestershire angol
grófság cserkészfőtitkára már érdeklődött azirányban, hogy mi-
képen tudná 50 cserkészével jövő augusztusban Magyarországra
tervezett utazásukat beosztani. Még mások is jönnek és bizony
nagyon kívánatos, hogy az idejövők már előzőleg is tudjanak
valamit rólunk és ennek a legegyszerűbb és legkedvesebb módja
az, ha már levelezésben állanak a mi fiainkkal és tőlük tudnak
meg sok mindent. Igen könnyen elképzelhető az is, hogy azok,
akik már levelező barátaik voltak valamely,ik idejövő külíöldi-
nek, akkor, ha idejönnek, 'mint kalauz álljon rendelkezésre és
élőszóval is elmondhass4 mindazt, amit levélben bizony talán
kissé nelréz kifejezni. Ennél jobb, kedvesebb és alkalmasabb
nyelvtanulási lehetőséget nehéz volna kitalálni.

A magam tapasztalatából tudom, hogy milyen szenzáció volt
részemre, egyik angol barátomnak a levele, melyben több évi
levelezés és fényképváltás után azzal a hírrel lepett meg, hogy
egy főiskolás társasággal eljön Magyarországra és reméli, hogy
végre személyesen ,is megismerkedhetünk. Az állomáson bizony
alig ismertük meg egymást, de három nap mulva nagyon ne-
hezen váltunk nreg egymástól. Azóta London egyik nagy kór-
házának orvosa lett és még ma sem tudom, hogy miképen fogom
neheztelését lecsillapítani, melyet a íelett érez, hogy londoni tar-
tózkodásLriik alatt nem találtam időt a meglátogatására.

Lássuk csak most, hogy mi érdekeset írhatunk barátainknak?

. l am back to school again.
En vagyok vissza iskolába újra.

My colleagues are questioning me very often.
Kolté§áim kérdezősl<ödnek nagyon gyakran, ,

I have to tell them every detail of our experience
Kel| mesélni nekik minden részletét tapasztalatainknak.

I am working in a factory (shop).
Dolgozom gyárban tüzletben).

Budapest is a city with about one million inhabitants
oudapest van egy város-val kb. egy millió lakosok
The Roval palace and the House of parliament are the
A királyi palota és a ház Országgyűlés vannak a
finest buildings.

legszebb épületek.

The Matthias-church is very old, has been a Turkish
A Mátyás-templom nagyon régi, volt török

M<rsque during the turkish reign 300 years ago and
mecsét alatt török uralom 300 évekket ezelött

Coronation church of the Kings now.
korolázó temploma a királyoknak most.

The Zoo is quíte modern and very interesting.
Az állatkert egész modern és nagyon érdekes.

here to study it for weel<s.
itt tanulmányozni hetekig.

The Chief Scout was very interested in it when he was
A íőcserkészt nagyon érdekelte midőn ő volt

in Budapest.
Budapesten,
The Museum is located in a building hich is a copy of
A múzeum van elhelyezve épületben amely mása
a middle-age castle in Transsylvania.
középkori kastélynak Erdélyben.
This building has been built in l896 for the Millenium

Ez az épület épült 1896-ban részére milleniumi

Exhibition when the Kingdom of Hungary was 1000 years
kiál itás amikor királyság Magyarország l0C0 éves
old.

régi.

Quite near to the museum is the
Egészen közel a múzeumhoz van a

of the History of Hungary.
történelemnek Magyarország.
In a semicircle ther., are the statues of the greatest

Félkörben ott vannak a szobrai a legnagyobb
kings.

kirá!yoknak.
In front is a huge stone to commemorate
Elötte van egy óriási kő emtékezésül
Warrior.
katoná ra.

Monument
szobor

the unknown
az ismeretlen

is the
ésa

On the lake tlrere is a fa_-hionabte skating place in winter.
A 1avon ott van elökelő korcsolyázó hely télen.

Before and after it freezes they have artificial ice-rinks.
Mielőtt és miután fagy vannak mújég pályák.

On the shores of this lake there is a gift from the city of
Partján ennel< a tónak ott van ajándék városától
New York a statue of George Washirrgton.

szobor.

The House of Parliament is a fir;c Gothic bulding on the
Az országház szép gotikus épület

shores of the Danube.
partján Duna.

Unfortunately it is much too large for the actual
Sajnos sokl<al túl nagy jelenlegi

Hungary.
Magyarországnak,
In the underground parts the communists used to kill people

Földalatti részekben a kommunisták szoktak megölni

and throw them in the river.
embereket és beríobni öket a folyóba.
After the war we had revolution and a communist government
Után háború nekünk volt forradalom és kommunista kormány

for afew months.
néhány hónapig.

Since Hungary is a kingdom again.
Azóta Magyafország királyság újra.

Actually we have no king but a Regent, Admiral Horíhy.
Jelenleg nincsen király, hanem kormányzó, tengernagy H.

The Royal Crown of Hungary is nearly thousand years,old,
A kirá|yi korona Magyarországnak csaknem l000 éves.

The first king was St. Stephen,
Az első király volt Szt, István.

The Royal Crown is called St. Stephens Crown.
A királyi koronát nevezik Szt. István koronáiának.

We have it on our Scout badge.
Nekünk van -ön cserkészjelvényünk.
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The Cross on the top is bended.
A he,reszt a tetején van hailítva.

A legend says the Crorvn has beetr stolen in tlre middleage
Legenda mondja a koronát elloptál< a középl<orban
an.l during the ftight fell off the car.
és alatt szölrés leesett a kocsiról.

Since no one dared to repair it,
r\zóta selrl<i mcrte javílani.

Tlrero are many other legencls about it.
Vatrnalr sok más lcgerrdálr róla.

A special feature of Btrdapest are the nrany natural warm
l{ülónös érdekessége Bp.-nek a sol< természetes nteleg
springs.
forrá..

Az előző közlenénybe, sajnos, több sajtóhiba csúszott be,
ami annak a kóvetkezménye, hogy a szedő nem tud angoltrl.
Most fokozott figyelemben részesül az arrgol szövegrész és az
alábbiakban újból leközöljük azokat a mondatokat, sorszánrmal
ellátva, arnelyeket lribásan közöltünk, Aki tehát azokat lelkiis-
tneretesen óhaitia lrasználni (és ki ne akarná?), az október l5-i

számban iisse fel a 432. oldalt és ott tintával javítsa ki a meg-
íelelő helyeket. Az eredetiben ugyan nincsenek sorszámok, de
könnyen megállapíthatja ki-ki maga a számot azá|tal, hogy egy-
szeríien a közölt mondatokat előlről számolja.

3, Our jotrrney was veíy agreable.
5. Since we arrived . . . experiences we had.
6. I anr lrappy to lrave made man}I
8. Aíter tlre . . .

l0. We had splendid...11,... industry and history,20. I

learn english now. 24. Yours ver1, sincerely. 25. Yorrrs scoutingly.
A fentiekben az egyszeíííség kedvéért csak azokat a része-

ket közöltük, melyekben van hiba. Tessék telrát kijavítan,i, hogy
a jóviire is hasznos, maradjon a közlemény.

A legközelebbi kózlemény a csapatélet jelenségeivel íog fog-
lalkozni és az azután következő ismét ismertető résszel, mintegy
folytatásaképpen a mai résznek, mely Budapest érdekességeiről
nyuit tájékoztatót.

E,gy rendkivül értékes és érdekes, nagyszabású tervezet is
érkezett már a Szövetséghez, melynek tárgya a levelezési akció
íokozott kifejlesztése és mind szélesebb körre való kiterjesztése.

" 
A{ost van tárgyalás alatt. Reméljük, hogy lesz belőle valami és
akkor részletesen fogjuk ismertetni. (Folyt. köv.)

GONDOLATOI{ EGY VILÁGrIÍR,Ű MAGYAR SZOBR,A ALATT.
- Abból az alkalomból, hogy Londonban §zobrot emeltek Semmelweisnek. -

Kevés lragy nagyar szellemnek ada-
trltt meg a sorstól az a megtisztelte-
tés, hogy a külföld is elismerte volna
lragyságát. Hány nagy magyar fel-
fedező, kutató, tudós, hadvezér, hány
csudálatos meglátásír hatalmas szel-
lem tűnt le a magyar égről a nélkül,
hogy valaki is észrevette volna a ha-
záján kívlil, vagy legalább is érdemei-
Irez méltón nréltatta volna. kit ismer
a külföld magyar nagyjaink közül?
I(inek az érdcmeit, eszméit és műkö-
clését ismeiték el, kinek az emlékót
őrizíék meg a külföld tudományos vi-
iágában ltragyarságunk kiválóságai
köziil? Csak a legutóbbi időben kezdik
Itirdetni halhatatlan hőseink emlékét
l<iilfötdött egyes érc-emlékek. Kossuth
szobra rrrár helyet kapott New-York-
ban. Kőrösi-Csoma Sándornak Anglia
állított szobrot Dardzsilingban. Má-
tyás kiráiy, Báthory István, Dürer és
Liszt Ferenc, Petőfi és Lenau a kül-
föld előtt is elismert magyaf zsenil(.

Semmelweis szobra Budapesten, az Erzsébet-tér
parlriáb an.

A tudományos világ elismerte hatal-
mas szeliemének nagyságát, mikor
Londonban, a walesi herceg jelenlété-
ben leleplezte a szobrát! De ugyanek-
kor ne feiejtkezzünk meg róla mi sem,
hiszen ő elsősorban és egyedül a
miénk. Rajtunk segített legiöbbet,
ezen a Szegény, sorsverte hazán, ame-
lyet úgyis aányi vér ázíatott, s ame-
lyen legjobban szedte áldozatát zl

gyermekágyi 1áz pusztító réme, amely-
nek ő vetett gáiat. De a mienk ő azért
is, mert közöttünk végezte áldásos
munkáját, s kötelessége teljesitése kö-
vetkeztében itt érte tragikus végzete.
Csöndes, szerény, de mithikus hőse ő
a magyar életnek. S több enrrél : atyja.
védőangyala minden fiatal, apró élet-
nek és szerető, áldásos védelmezője
minden anyának, a mi lelkünk legszen-
tebbjei nek.

Azért mondtam el mindezeket róla.
rnert jólesett leborulni egy pillanatra
emléke előtt. Azért mondtam el ezeket.

l/
l

ir
l

De hol vannak a Jedlik Ányosok százai? Hol a magyar,
riép nréitó megbecsülóse? Magyar sors, hej ! szomorú sors.

Annál inkább kell, hogy örömmel töltse el minden ma-
gyar szívét az, hogy írjra megnyílt a világnagysággá való
elismerés útja egy magyar tudós előtt. Nemcsal< a leg-
nagyobb elismerés és megbecsülés hangján |ktatták ezt a
tudóst a világ legnagyobbj ai közé, hanem élővé tették ne-
vét örökidőkíe azza|, hogy szobrot emeltek emlékének a.

londoni ,,Mothers-House"-ban. Az Anyák Házában áll érc-
alakja annak a férfiúnak, akinek meleg szívét és lángelmé-
jét áldja nrinden anya és kell, hogy áldja minderr gyermek
is szerte.e széles világon, Ez a halhatatlan tértiú Sentmel-
weis l. Fiilöp, a zseniális magyaf oívos,

Tudjátok, azt hiszem, mindnyájan az érdemeit. Ismeri-
tek nagyszerű felíedezését, amellyel nemcsak az édes-
anyák, de a gyermekek millióit mentette meg. Sőt tovább
megyek, mert nagyobbak az ő érdemei. A modern sebé-
szet mai fejlettségét is sokban neki köszöni, néki, aki az
antiseptikus és aseptikus (abszolút csiramentes) kezelés
érdekében először emelte fel a 1egkomolyabban a szavát"

mert van Semmelweisnek §zobra Budapesten is. es hogyha
ezentú| elmégy az Erzsébet-tér fehér márványalakja előtt.
el ne mulaszd, hogy föl ne pilíants e hangulatos szép már-
ványszoborra, § el ne felejts egy pillanatra hálával áldozni
annak a férfiú emlékének, aki az egész világtól kiérdemelte
az emberiség,iegnagyobb jóltevője nevet.

Mégis nem a nagyvilágé, nem is csak az orvostudománl,é
ő: Semmelweis elsősorban a miénk, magyaroké. F, K.

A jarnboree alka|mával az ott használt gyékényeket
és gunrrnilapokat az érdeklődőknek 3.- P, illetőleg
2.80 P áron felajánlotta a jamboree parancsnokság.
Ezen az áron,többen át is vették. Minthogy az Oíszá-
gos Intézőbizottság utólag kedveznényes áron engedé-
lyezte ezeknek az értékesítését cserkészek részére, íg1,
egyesek drágábban fizették. Ennek alapján a különbö-
zétet tnindezeknek akár postán kiküldjük, akár pedig a
hivatalos órák alatt átvehetik a Gazdasági Hivatalnál.

Orszrigos Gazdasdgi Hivatal.
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Az amerikai tábor teljes íelszerelését, sátrakat, konyhákat,
ágyakat, takarókat, kiállitást stb. az Egyesült-Államok kormánya
kölcsönképen teljesen díjtalanLrl bocsájtotta a cserkészek ren-
delkezésére, sőt annak szállításáról, felveréséről, karbantartásá-
ról is gondoskodott két tisztviselő és egy sereg fogadott munkás
útján. Ezen eléggé megütköztek a többi nemzetek. Mikor aztán
a tábor főterén sor került az ameníkaiak bemutatásaira, mclye|
között szerepelt indián táncok stb, mellett két örsnek gyors tá-
borverése is, valaki a tribünön elszólta magát:

- Ez a két örsi sátor talán az egyetlen, amelyet ebben a tá-
borban amerikai cserkészfiúk vertek fel.

Amire' egy másik rosszmájú halkan visszasúgta:

- Hát igazán mégscm lett volna szép, ha 1300 amerikai cser-
kész eljön ide és még csak egy sátrat sem vernek fel maguk.

Abban a fasolban, mely a taUlrruur. a cseíkészek részéri íenn-
tartott bejáratához vezetett, egy nagy sátor állt ,,lníormation"
(ttrdakozó) íetirattal.'Azokon a napokon, amikor ezerszám.ra ér,
keztek a cserkészek, minden egyes csoportnak, söt az egyes cser-
készeknek is ,itt kellett jelentkezniök. Innen irányították aztán el
őket, adtak melléjük veieiőket, itt adtak meg minden íelvilágosi-
tást. Ebből a sátorból |elf szárnyra az a történet, mely sz'erint
az' amerikai csapat vezető je az érkezés alkalmával az őt íogadó
táborparancsnok-lrelyetteshez igy szólt:

- Mi azzal a szándékkal jöttünk a Jamboreera, hogy itt tar-
tózkodásunk minden egyes percét szorgalmas murrkában tölt-
sük. Mellékesen szólva: igen lekötelezne, ha megtudná, hogy hol
találhatjuk meg azt a vállalkozót, akinek az a kötelessége, hogy
sátrainkat felverje és karbantartsa!

*

A tábor első hetében csaknem íolyton esett. Ennek eredménye
volt' az a,feneketlennek mondható sártenger, mely igen sok adb,
mának lett a szülőanyja.

Az egyik gondos parancsnoksági szerv odamegy az egyik
sátorhoz, melyet köröskörül tócsa és sártenger vesz körül.

- Miféle cserkészek vagytok ebben a sátorban?

- Viz,icserkészek, Sir!

- No, hisz akkor jól van, mert elemetekben vagytok!

A magyar vizicserkészek vi)ltemutatOlán nagy e.a.r.rOO.rt
keltettek a vizi-si mutatványok. A következö napon két amerikai
fiú behatóan érdeklődik a vlzi-sí iránt és aziránt, hogy meg le-
het-e venni és mibe kerül? Mikor aztán megkérdezik, hogy mit
akarnak a síkkel csinálni, az egyik a világ legtermészetesebb
hangján válaszolta:

- Ugy gondoljuk, hogy a táborban való közlekedést ezekkel
igen jól lehetne megoldani.

A skótok fukarsága angrianalr olyan közismert, hogy minden
ezzel kapcsolatos adomában skótokat szerepeltetnek. Innen szár-
mazott az is, hogy midőn a tábor főútvonalának, a Kingsway-
nek a sártól való megtisztítására önkéntes osztagokat kerestek
és nem igen akadt elég vállalkozó, a skót táborban közhírré tet-
ték, hogy az út egy biznyos szakaszán valaki elvesztett egy hat
penny-s pénzdarabot, amely elsüllyedt a sárban. Állitólag az
ezt követő két órán belül a jelzett útszakaszr.ól a skótok leva-
karták az egész sarat.

*

A Jamboree után az egyik skót csapat meglátogatta Londont.
Itt többek között elmentek a világhírü Woolworth árúházba, ahol
ninden darab ára 6 penny (72 íillér). Az egyik kis skót bemegy,
körülnéz és megkérdezi:

- lgaz, hogy ebben az árúházban minden darab 6 penny?

- Hogyne! - válaszolta az e|adó,
-- Well, akkor legyen szíves ,és mutassa meg, hogy merre van

az automobilok eladási osztálya - válaszolta nagy komolyan,
de némi gondolkodás után kis skót barátunk,

*

A szokatlan élelmezéssel bizony elég baj volt. Bár igen bősé-
ges volt, mégis némely nyersanyagnak a szokatlansága elég sok
fejtörést okozott derék szakácsainknak. É,lelmezési főgondno-
kunk, Lipthai János bátyánk, minden nap maga ment el néhány
liúval az altáborparancsnoksághoz az egész élelem felvételezé-
sére, melyet aztán a magyar táborban szétosztottak az egyes
50-es táborokba. Miután János bátyánk angol tudománya,bizony
kissé erősen hézagos, minden nap egy tolmács kísérte erre a fon-
tos útjára.

Valamelyik nap azonban éppen nem volt kéznél tolrnács és így
egyedül indult neki a fiúkkal és az ételemosztő sátorhoz érkez-
vén, szorgalmasan vette át az egyik hosszú aszta|on a nekünk
k,iosztott anyagókat. Többek között valamilyen kis, kerek kon-
zervdobozokat, melyek valamely pástétomíélét tattalmaztak.. -Ugyanakkor a hosszú asztal túlsó végén norvég barátaink vették
fel a porciójukat. János bá' sasszemeit nem kerülhette e| az'a
tény, hogy amazok valamilyen másikfajta dobozkákat is kapnak.
Jól bevált jelbeszéddel megértette rövidesen, hogy neki is ad-
janak olyat is. Készséggel ki is adták és a dobozgk bglevándo-
roltak a nagy zsákokbá, a többi mellé.

A szétosiiásnál aztán az egyik csapatunk ezeket a dobozokat
kapta, melyek íelhaszná|ási módja ugyanolyan rejtélyes volt,
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mint akármi másé. Miután az illrető csapat főszakácsa még a,
biztonság kedvéért összedugta a fejét a szomszéd csapat sza-
kácsával, elhatározta, hogy a dobozok tartalmát uzsonnár,a ke-
nyérre kenve adják ki.

Igy ús történt, de csodálatos módon a fiúk valahogy nem túl-
ságosan lelkesedtek az uzsonnáért, kóstolgatták, de sehogysem
tudtak az ízére jönni. Végül aztán előkerült a csapat tolmácsa,
akinek bemutatták az eredeti dobozokat, hogy állapítsa meg a
felirat értelmét. Általános elképedés közepette íorditotta aztán:

- Bootpolish: cipőkenőcs. 
*

A lrancia táborban állitólag a ,,Shredded wheat" feliratú cso-
magokkal volt baj, mert ezek tartalmát, egy négyzetalakra ösz-
szetekergetett, elég kemény, de amellett törékeny, vékony tész-'
tafétét nem ismerték.

Az egyik kis szakács keservesen panaszkodott is:

- Nem értem, hogy az edények sikálásához miért adnak ilyen
törékeny vacakot. 

*

Családi esemény is volt a táborban. Papp Antal államtitkár,'1'
országos társelnök, ott kapta meg az értesítést, hogy megszü-
letett első unokája. Eltekintve attól, hogy ezzel egyidejűleg meg- l'

kapta a ,,bácsi" cimet díjmentesen, rögtón meglett az első szó-
vúcc is, amennyiben ezután minden érdeklődő idegennek azt,
mondták, hogy az az úr ottl ,,Nagypapapapantal. Mondja utána|"

A közös munkákat az, öregek csapata, a B csapat vállalta.
Nagyszerűen dolgoztak a fiúk. A csapatpar4ncsnok, Szieberth
Árpád, pécsi kerületi üv. elnöknek sem volt könnyű dolga. A
fennálló nagyszerű fegyelmet egyszer majdnem végveszélybe

sodorta az egyik kis skót szomszédunk, kinek olyan bámulatos
nyelvtehetsége volt, hogy csaknem minden elhangzott magyar
szót hibátlanul tudott elmondani.

Egyszer sorakozik a B csapat és a kis skót egy ideig nézi-
nézi az eseményeket, aztán odasomfordál a parancsnok elé és
jó lrangosan elmondja előtte tudományának egy részét, amely
a következő mondatokból állott:

- Hideg van! Vén szivar! Jó munkát!

{<

Odautazásunk közben a tenger kissé megtréfált. TöbPen nem
tudtak ellentállani a kisértésnek és adóztak Neptunusnak, Ez a
sors érte el Vidovszky Kálmán bácsit is, a mi kedves §zerkesz-
tőnket. Sőt félórai időközben meg is ismétlődött a baleset. Az
egyik fiú vígasztalta:

- Mi az, Kálmán bácsi, olyan jól sikerült a külön kiaclás,
hogy meg kellett ismételni? 

*

A vizesek bemutatóikhoz íel voltak szerelve összerakható vá-
'szonkanoekkal is, Parancsnokuk, dr. Bátori József piarista tanár
ennek köszönhette aztán a róla elterjedt adomát.

- Mi lesz a Bátori parancsnok úrbóí; ha még soká nrarad a
v,izesek parancsnoka?

,).)

- Hát kano(e)nok!

Még soká lelretne íolytatni ezt a íelsorolást, de nem ákarunk
túlzásba esni. É,ppen csak egy kis izelítőt akarunk adni. Re,mél-
jük, hogy senkinek sem fekszi meg a gyomrát.

Dr. Molnár Frigyes.

[]
'I

i

RovÁsÍnÁs.
Amint a világ felett elrohan az idő, - nekünk mérhe-

tetlen ,távlataival, amelyek a mindenségben csak pillana-
tok taián, - úgy hordja be porral mindazt, ami volt és
eltemet egész nemzeteket a föld színéről. A kíváncsi em-
ber nekifesziti ásóiát, acélját és napfényre hozza azt a
hangtalan és mégis sokat beszélő nagy történelmet: esz-
közökkel, kőbe, fába vésett írásokkal, csontvázakkal és.
sok egyéb mindennel. Részben igy vált híressé és ma is
ismertté az ant|k-világ nagy kultúrája és egy nemzet ér-
tékének kétségtelen fokmérője ,az, hogy milyen volt a
multja, mikor kezdett civilizálódni.

Nekünk, magyaroknak is vannak ilyen sok százéves,
még nem ása,tag emlékeink és azok között különösen nagy
jelentőséggel bír a rovásírás. Botba, kőbe, fába vésték,
késsel, éles eszközökkel a könnyen kifaragható egyenes
vonalakból alkotott betűfigurákat. üzeneteket küldtek
botba faragva az előkelök s a pásztor botba véste, amit
átadott vagy átvett, a vendéglős is a fogyasztást, innen ,

száímazik, hogy: ,,Sok van a rová§on".
Ma azért nem használatos a rovásírás, mert nem lehet

könnyen papírra vetni a betűit és ezért rhódította meg a
világot a latin betű. Gyakorlati ériéke miatt már a multé
a rovásírásunk, de ne engedjük meg, hogy eltűnjék a fe-
ledés világában. Tanuljuk meg - most is, cserkészéle-

tünkben, néha hasznát vehetjük -,és adjuk örökségbe a jö-
vőnek, az utódoknak, mert ez sok ellenségünknek ránk fo-
gott hazug vádjaival szemben hosszú évszázados művelt-
ségünknek fényes bizonyítéka. Legyetek büszkék rá, fiúk,
tanuljátok meg, azután véssétek egy magyarosan fara-
gott szélű deszkalapba és akasszátok ki otthonotok falára
legszebb díszként.

t\likor kinn jártunk Dániában 1924-ben, az autogíam-
mot gyüjtők note§zébe a japánok, kínaiak és arabok alá-
írásukat mindig a maguk ősi írásával eszközölték és cs,ak
azután irták alá rendes latin betűkkel is nevüke,t és aki
e felett egy pillanatig gondolkozott, az nem is gondolha-
tott másra, csak arra, hogy ez a nemzet régi és régen
volt önálló kultúrája.

Ha idegeneknek adtok autogrammot, először a íovás-
írással írjátok alá a neveteket, tudja mindenki, hogy ha
nem is évezredek, de hosszú évszázadokkal ezelőtt a ma-
gyar már írni tudott és ezt nem sok kultúrnemzet mond-
hatja el magáról, legalább is azt nem, hogy saját írásával
tudott írni. Itt közöljük, tanuljátok meg mindannyian, mert
ez aría is figyelmeztet, hogy ha a magyar nemzet életének
kezdetekor is ,ilyen maga§ műveltségú volt, akkor nekünk
kettőzött erővel kell azt tovább fejleszteni, hogy méltó
magaslatra emeljük. Faragó Ede.

í 
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- Miért repüitél az állásaink fölé?

- Htlgy a nehéz ágyúitok helyét megtaláljan.

- Sikerült ezt a feladatot megoldani?

- Nenr sikerült -- feleiten -, nem deiítettem föl az
ágyúk helyét.

- Igazán úgy van ez, amint mondod? - kérdezte a kis
olasz fölragyogó szemmel.

- Igazán így van. En mondom. A cserkész nem hazu-
dik! ,. .Eza törvény

- A cserkész nem hazudik! . Ez a törvény
ismételte komolyan. - Akkor jól van. Én, Mario Mari-
nelli, kijelentem, hogy az én cserkésztestvéremmel becsü-
lettel harcoltam meg azt a harcot, amellyel hazámnak tat-
toztam. Vállalom a felelősséget Isten és emberek előtt,
hogy nem emelek fegyvert rád és utadra bocsátalak. Igérd
meg, hogy a felé a hegycsúcs felé repülsz, amelyet neked
mutatok és ettől az iránytől el nem térsz!

- Igérem. Cserkésztritemre fogadom!

- Akkor elmehetsz - örvendezett könnyű szívvel Mario.

- Nincs benzinem - mondtam csüggedten.

- Tudom - kacsintott felém Mario -, majd kölcsön-
zök néhány liternyi olasz hadi-benzint, Ezt majd én el-
számolom valahogy a lelkiismeretelnmel.

Még néhány kedves szót váltottunk egymással. Mario
azután két benzines kannát emelt ki a gépéből és a moto-
rom benzintartójába öntötte. Segített begyujtani a motort,

tartotta a remegő gépemet. Egyszcrű szavakkal búcsúz-
tirnk egymástól. Mario nrosolyogva szólt hozzám:

- Most azután avanti, mert nézd csak, katonák köze-
lednek felénk - és kezével apró pontokra mutatott, ame-
lyek messze, a mező szélén futottak a gépeink felé.

Búcsút intettem Mariónak, aki eleresztette a gépemet.
A ,,Taube" nekiszaladt a mezőnek, enyhe ívben fölemelke-
dett. A kéklő hegycsrlcs felé repültem, amelyet Mario jelölt
ki nekenr. Kisebb veszedeltnek kikerülésével még a szür-
kület előtt szerencsésen visszajutottam állomáshelyemre...

10. A cserkészgyomor.

A naposok bevásárolni mentek. A kordét előhúzták.
Bimbi átvette a bevásárlási jegyzéket és három csekész-
szel negindult Hosszúperesztegre.

A cserkészek a posta előtt állottak meg. A postamester
lánya már összerakta a szajki táborba szóló leveleket,
levelezőlapokat. A csomagocska takaros nemzeti színű
szalaggal volt átkötve. Bimbi a felső ajkán balra meghűzía
azt a bizonyos bajúsz-szálat, amelyet ötven és fél centi-
méterről még szabad szemmel is meg lehctett látni. Meg-
köszönte a piruló kisasszonynak a kedvességét, a levél-
csomagot a táskájába süllyesztette és a tábori levélcso-
mót átnyujtotta lebéiyegzés végett.

A postamester széles arccal mgsolygott.

A,,MAGYAR csERI{Esz" LEGALÁBB roPELDÁNyeaN FoGY A KöVETI{EZő CSAPAToI(NÁL :

Szám Cserk éSzcsapatSzám
550 ,,Baross"
. t4 ,,Holló"44 ,,Rákóczi"
66 ,,Báthory"

242 ,,Törekvés"82 ,,Zriny1"
366 ,,Végvári"

,,Yerbőczi" .,

Pld.
l3
13
l3
13
13
|2
12
,12
11
10
10
10
l0
10
10
10

20
2Ó
20

Pld.
l00
85
80
50
43
37
37
36
34
31
31
25
24
24
22
20

Szám
22
3l
42
99

178
657
931
118
314
929
103
145
212
261
926

Cserkészcsap at Pld.
20

7 ,, Verb(
673 ,,Pius"85 ,,Zrinyi"
755 ,,Somsáiy" .,.
|94 ,,Széchenyi"25 ,,Szent Imre"

47 ,,P. C. F.,,
92, ,,Csanád'

157. ,,Damjanich"
216 ,,Arany János"

,,Szent Ferenc Fiú Internátus"
35 ,,Jedlik Ányos"

655 ,,Turán"
'758 ,,Mélius"32l ,,Szent Család
39 ,,Rákóczi"
40,,§zeks,zárdi cserkószek" ... ...

l6R 'Zrinyi"174 ,,Ganz"2l7 ,,K, M. I. E."
227 ,,gróf Tisza Isti,án"
238 ,,S, K. G."

248
75

2

,,VaS"
,,Festetich" ...
,,B, K. G,"
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- Ha elintézték a levelezést, akkor egy kis tizóraival
szolgálhatok. Katinka szívem, gondoskodjál az urakróL

A csinos lányka térült-fordult. Az udvaron megterítette
az asztalt a nagy diófa alatt. Vajat, illatos mézet \inált a
cserkészfiúrknak, akik alaposan belakmároztak.

A postát elintézvén, a negy cserkés2 a ,,Hangya"-bolt
előtt állott meg a kordéval. Bimbi bevonLtlt Kováccsal a
boltba. Tisztelgett az izletvezető úr előtt és felolvasta
Zsiray jegyzékét.

Az egész Hangya-szemé|yzeíet mozgósították. Egymás
után cipelték ki a csomagokat a kordéra. Vajda Zoli gya-
nakodva nézte a nagy sürgés-forgást, mert a l<ordé egyre
súlyosabb és súlyosabb lett.

- Csak nem fogjuk az egész Hangyát a szajki táborba
fuvarozni?

- óh, kérem - udvariaskodott az üzletvezető --, csak
még ezt a három süveg cukrot rakjuk fel. Azután legyerr
szerencsém egy kis falatozásra. Ne vessék meg az én szí-
ves Ineghívásomat.

A cserkészek összenéztek. Kovács Jenő háron lyukkal
megeresztette a bőrövét. Attól félt, hogy egy falatot sem
tud majd lenyelni a tízóralből.

A bolt sarkában, a,lisztes zsákok kies halmai között
asztal állott. Az meg volt rakva szd'ámiva1, szalonnál,al,
heringgel, sajttal, vajjal, iiigével, mazsolával és tninden
földi jóval, amelyet csak egy falusi ,,Hangya" nyujthat.
A hangya-igazgató kínálta a csefkészeket erősen. Mit volt
mit tenni? A négy cserkész becsülettel létarolta a ,,Hangya"
aszta|át. Még az utolsó szem mazsoláí is eltüntették a
fiúk. Kovács Jenő most már igazán rogyásig tele ette
magát,

- Jaj, de nehéz ez a kordé! - sóhajtott Kovács Jenő,

- Alig bírom meginditani. Mintha kő feküdne a gyom-
romban !

- Pedig csak húzd.azt a kordét! Még a plébániára is
be kell néznünk a Szendy tiszt úr levelével.

A hosszúperesztegi plébános útr kedvesen fogadta a
cserkészeket. Elolvasta a levelet.

Aztán nagy, vesszővel fonott üveget
hozatott fel 'a pincéből. Leheteti vagy
nyolc literes.

- No, fiúk, ennyi bor elég lesz két napi
misézésre! Tisztelem a'tőtisztelendő ure-
kat! Hanem most azután sétáljanak be a
cserkész urak az ebédlőbe. Biztosan meg-
éheztek. Pompás rántott csirke sistereg a
konyhán. Mindjárt,készen lesz.

A konyhából valóban élénk zsírsercegés
és remek iilat szűrődött a tornácra. A
cserkészek elsápadtak. Kovács Jenő ólom-
szürke arccal szédelgett a nagyszerű illat-
tól. Bimbi makogott valami bocsánatkérés
félét és megpróbálta elhárítani a megtisz-
teltetést, de a plébános úr rájuk ripakodott.

- Micsocla beszéd az? Hogy nem éhe-
sek? A diák mindig éhes. A cserkész még

Jaj, de nehéz ez a kordé !

inkább. Mi az a négy pár csirke négy ilyen cserkész-
gyomornak? Addig el nem távoznak az én plébániámról,
,amig az uiolsó falatot is el nenr íogyasztották.

Kovács Jenő levette a derekáról az övet és egy vértanu
szenvedő arcával roskadt |e az asztal mellé. Már a Han-
gya-lakoma is kimeritette az erejét és ha még itt rántott
csirkével kínálják, hát akkor ütni fog a végórája, mert
igen szereti a kirántott csirkét és inkább száz halált hal,
cle rnind megeszi, amit eléje raknak.

Hozták a remek kirántott csirkét. A cserkészek komo-
ran, r-rekibúsult arccal rágták a csirkecsontokat. A derék
plébános úr nen győzte őket eléggé kínálni. Végre nagy
nehezen végigrágták magukat a csirke-tízórain is. Amikor
az utolsó szárnycsontokat ropogtaták, félénk kopogtatás
hangzott az ajtőn. Magas, nyurga, idős úr lépett be az
ebédlőbe.

- Isten hozta, kedves tanító úr! - köszöntötte a plé-
hános úr. - Tessék helyet foglalni! . . .

- Köszönöm szépen. Csak egy pilla-
natra jöttem. Hallottam, hogy cserkésze-
ket lát vendégül a plébános. úr. Gondol-
tam, hogy az én öregedő szívem is hadd
örvendezzék a fiatalságnak. Igen boldoggá
tennének engem az én kedves fiatal bará-
taim, ha ebédre jönnének hozzám!

Kovács Jenő elkékült és fuldokolni kez-
dett, antikor a szíves meghívást meghal-
lotta.

-- Kuc-kuc! -* kiáltott a plébános úr
és hátba verte Kovács Jenőt. - Csirke-
csont akadt a torkán. Csak ne olyan mohón
azzal a combbal, íiatal barátom! Igyék
gyorsan egy kis vizet!...

Bimbi szintén félig halott volt már a
rémülettől. A másik két cserkész is ború-
san nézte a csonthalmokat. Itt baj lesz!
Bizonyos, hogy lepedőben viszik el őket a
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E Térképek és kalauzok; P Sopron, Eger, Szeged, TihanyÉ'§ Budaoest körnvéke t:37500 ... 2.- kalauza egyenként 1,-
fi Buda'oest részlétes kalauza 3._ Sopron 2 térképpel, Pécs ... ... 1.60

E Bucla|est dunajobbparti környéke 4.- Pannonhalma .., ... -.60

A ,,Turistaság és Alpinizmus" ösz- §_
szes 

, 
kiadványai- 75,000-'es és 200.000- $es térképek. E

F
stttJoscBlIoqzso{Jasc luquclnleu!epluPqzPqzs?!Je§c Blloqzs?lJasc lBt|EJlnleu!uguuqzpqz§?{Jasc PlIoqzs9lJesclBt|PJ

faluból a táborba, ha még egy falatot beléjük vernek ezek - Ugyan, kedves János bácsi, tegyen meg nekem va-
a kedves peresztegi urak. Nem lehet ezt kibírni... rami szívességet.

Bimbi óvatosan Kovács füléhez hajolt és leheletszerűen - Ezret is, fiatal Úr! Mi lenne az?
s[rgott a fülébe. Ezt a kordét szeretném a kocsija nögé kötni és a

- Te! É.n ezta tanitó urat megölöm, mielőtt elhurcolna falu végére vontatni, Magam nem bírom el, Ott az akácos-

bennünket az ebédre. Ez jogos r;úédelem. ts;Ú;;; hd' ban azután leakasztjuk a kordét a kocsiról,

lölmentenek 
J-ö"- "-- No, az éppen jó lesz, mert arrafelé tartok a plébános

A tanító úr tovább szíveskedett, 'oldjn§; ii"i"ii ;3l1Í:iX;X1i",:":ii3::.uiu,rn ,.,.u_

- A feleségem nlestere a túróscsuszának. Mestere, ké- szem a kocsi fenekére, János bácsi letakar egy ponyvával
rem! Heted-hét országban nem készítik azt olyan finoman, a meleg nap ellen és úgy visz engem keresztül a falun.
mint ahogyan Ő! Legyen Szerencsém. Féltenr az arcomat a napsütéstől . . .

- Majd tesszük tiszteletünket - vicsorgott Bimbi sze- - Megcselekszem mindent, amit a fiatal úr kíván.
retetreméltóan -. Amikor hazafelé tartunk, okvet|en fel- úgy is lett. A kordét a szekér mögé akasztották, Bimbi
keressük mélyen tisztelt tanító urat. elrejtőzött a ponyva alá és kizörógtek a plébánia udvará-

A tanitó úr eltávozott. ról. Amikor az iskola elé értek, Bimbi kilesett a ponyva
Binrbi engedelmet kért és kiment a plébánia ucivarára. alól. Szívdobogva látta, hogy a tanitó úr a kapuban áll

Az udvaron a plébános kocsisa nagy szekér elé fogta a és erősen strázsálja az uIat, Leste a cserkészeket.
ltlvakat. Bimbi a kocsishoz lépett. (Fotgt, kóu.)

pÁr,yÁZAT.
Mult számunkban már közöltük, hogy a Magyar Cserkése

kiadóhivatala a csapatok részére a Magyar Cserkész előfizeté-
sével kapcsolatban két pályázatot hirdet. Ezek a következők:

|. Az első pályázat azon csapatok részére szól, amelyek lét-
számukhoz viszonyítva a legtöbb előiizetővel rendelkeznek
(relativ pályázat). A páíyázatban csak az együttes előfizetők,
valamint azon bizományosok vehetnek részt, akik egész éven
keresztül árusítanak közel egyenlő példányszámot a lapból. Á_

pályázat főkelléke, hogy eléri-e az előtlzetők (a példányonkint
állandóan fogyasztók) száma a csapatlétszám 50%-át, (Évi
jelentés adatait vesszük alapul, a jelölteket is beleszámitjuk.)
Minden csapat, amely eléri az SoVo-ot, mindenekelőtt a fogyasz-
tott példányszám szerint őt megillető árkedvezmény egy ma-
gasabb íokozatát élvezi. Pl. ha 32 íőnyi csapat 16 példányban
fizet elő, elérte az 50%-ot. Tegyük fel, hogy a csapat új cso-
portos előfizető, különben tehát 4O% kedvezményben része-
sülne, így azonban 45%-ot kap, lly esetekben az 50 példányon
felül fogyasztott példányszám után nem 50, hanem 557c en-
gedményt adunk,

Ha a csoportok az engedmény felemelésére nem reflektál-
nak, helyette kérésükre jutalmul a Magyar Cserkész azon év-
ben megjelent kiadványaiból küldünk meg egyet-egyet. Vá-
laszthatnak tehát a magasabb kedvezmény, vagy a Magyar
Cserkész könyvei között. Ezekben a kedvezményekben tehát
minden csapat kivétel nélküt részesül, ha az előíizetők száma
eléri a csapatlétszám so%-át.

De ezenkívül azon csapatok között, amelyek létszámukhoz
képest legmagasabb százalékban, de legalább BOVo-ban lizet-
nek elő, a következő értékes pályadijakat sorsoljuk ki:

1 drb céllövőpuska, 1 drb fényképezőgép, l drb 250 cm ol-
{alélű,sátorlap, 1 drb értékes karóra, l-pár vizi-sí, a Magyar
Cserkész eddig megjelent összes kiadványai, teljes- sorozaT- és
l pár sí.

lI. Pályázatot hirdetünk továbbá a ténylegesen az egész or-

szágban legmagasabb példányszámban (abszolút pályázat), de
legalább l00 példányban előfizető csapatok részére, amelyek
között ugyanazokat az értékes pályadíjakat sorsoljuk ki, mint
az első páíyázat nyertesei között.

A pályázatok allandóak és a pálladijak minden évben kará-
cson1, és újév között kerülnek kiosztásra, Sok tér és hosszú
idő áll tehát a csapatoknak rendelkezésre, hogy a nagy ver-
senl,ben résztvegyenek, amelynek végső célja nem lehet más,
mint a Magyar Cserkész mindig szebbé és jobbá tétele, hogv
igy szolgálhassa a magyar fiúk igényeit és diadalra r,igye a
cserkészeszmét.

Hogy csapataink a helyzetet és esélyeiket lássák, időnként
közöljük a tömeges csapatelőfizetők és bizományosok adatait,
.\{inden csapat mindkét pá|yázatban résztvehet s buzgóságá-
nak íg1, a csapatfeiszerelés és a csallatvagyon igen szép gi,2-
ra1lodása lehet az eredménye.

Betűpótlórejtvény.
pótolva és függőIegesen olvasva három idij-A betűk helyesen

szerti sportág nevót

-ok
-ép
-kó
-ej
-lő*őr
-dó-:-ém

-fa.-_Ok

-ru
-ok

adják.
-:-al

-tó
-zó.:--ab

-p-da
-ir
-ár
-er
-de
-oí
-lő
-in

-írás
-tazó_apos

-ard
-ereng
-kos
-!ró
-lom
-ipít

Beküldési határidő: november 20.
A megfejtők között két díjat sorsolunk ki
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E felvonásban) 0.16 - Csil|agszemű fiúk 0.16 sához van kötve. §
qzBqzs?qJe§cBtJoqzs?{JesclBqBJlnIBuÍBH uBqzBqzs?{Ja§cBIloqzs?{JesclBgPJln;uu{uguuqz9qzs9{JescBIIoqzsq{Jeso
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8:i í: 1'1 ;ö 'ájtáj," 
-'z."nái,iáite,- i -l-- i-l levélcimeken. --&. A villa-levélcímeken. --.8. A villa-

mosdrótban keííng. - 12. A
,,Magyar Cserkész" is az, -sl:néetac. - 16. Rét más szóvál. Z tl. Tréfa. _ 21. Kis,

LEGSZEBB EMLÉK
A NAGY JAMBOREERÓL

a

CSERKÉSZÚTON
ANGLIÁBAN.
Szerkeszti: KOSCH BÉLA.

vVV\r'vv
Tlúl,toBa,tos, nüplósaerú, érdelceso

lúpeltben güadüg,
Múrűon Lujos ra,jzainal,,

Pályázat a iamboreen résztvett cserkészek számára.

Eddig a jamboree pá|yázatra a következők adták be munkái-
kat: 2a) tételre Bányai László 79. sz. ,,Festetics" cs,, Tömő
László |72.sz.,,Erő" cs., Lám Károly 91l. sz. cs., ugyanő a2c)
tetelre is adott be pályamunkát. A 2d)-re Kecskés Ká|mán 7. sz.
,,Verbőczy" cs., a 3a) tételre: Bagyinka János 67. sz. ,,Deák-
kuti" cs., ugyanő a 3c) és 3b) tételre is. Az utóbbira jött még
Lám Károlytól, a 3d)-re Spick Gyula 14. sz. ,,Holló" cs., a 3e)-re
pedig Vetlényi lván 12. sz. VIII. R. és v. Lévay Oábor 25. sz.
Szent Imre cserkésztől. Az egész naplójukat beküldték: Bagyin,ka
jános, Fiilöp Józseí 14. sz, ,,Holló" cs. és Szaitz Endre l58. sz.

,,Árpád" cs.
Sajnos, e szép, nemes ver§enyen, mely'en mindenki kifejthette

volna legjobb képességét, nagyon is kevesen vettek részt. Pedig
minden Angliát járt cserkésznek a pályázők között kellett volna
szerepelnie, mert csak úgy ért valamit az ott szerzett sok szép,
hasznos benyomás, ha azokat nem hagyjuk nyom nélkül elróp-
penni íelettürrk. A pályázat eredményét, illetőleg a bírálóbizott-
ság döntését l,egközelebbi számunkban hozzuk.

Levelezőlap -p ály ázat.

Keresztreitvény.

lB]niJ l másszóval.-6.Gertésza

lO iPl i i Zl vevő ellentéte. - to.'R tep
-l__--íi 

_ - | 
-- a falon. _ll. Az egyik oldai.eEé_| _i i J :jl"#'ir-.,tiiáf1-1'i. n tt-

em4li:_; i nr RiíÍ"'Í,o"Hu J:"rlj.;,,T:lr*:1

e1 @lü[1 Bu§l-- ftí;l"lTül,b';i""*]*-1h
íT | | t6 | | Fr| 17 i Ruhaszövetben lévő vonal. _

Ti*T--E1 p-,rfi 31 [";§;",#i^,.",?Ioi! :
-rOT- ii-G T: ?.ua,^L',ul,X1- 

26, Kiegészít

naT'- 'EI ^r:trt:l,itz,i:,{:Jr':;o!ff,szőval. - 3. Vadászterülete-
ken tartják. - 4, A hazudás

összetákolt épület. - 23. ,, , . . lásd majd a következményeit."

Keresztrejtvénnyel kopogtat a íejtörők ajtaján a Magyar
Cserkész. Könnyű íelaciat elé állít, hiszen hasonlót száza,t is
megoldottatok már, meg azután nem is kell ehhez különösebb
cserkész-iudás. Remélhetőleg ezzel a fejtörővel egy csapásra
megnyerjük az úi elölizetőket is a Magyar Cserkész fejtörő gár-
dála számára.

A sorok megfejtését nouémber 20-19 küldjétek be a szerkesz-
tőségnek, Borítékra a palydzat íeliratot se felejtsétek el.

Jutalomdíjak sorsolás alapján 6 P, 4 P és 2 P.

,,ü g yetlen v olt - e Lindb".*nr--Ur rU zatunk me gf e jtése.

ügyetlen volt-e? kérdeltük, s ím a ti leveleitekből kiderült,
hogy nem volt az. (Hogy is lehetne ügyetlen egy óceánrepülő,)
De bizony ügyetlen volt Tihamér, mert a kérdéses yonalz:ó
eltörik, hogyha úg], ütünk rá, hogy az asztalon lévő részét
papírlappal lefedjük. Ennek magyarázatát az adia, hogy a
vonalzónak papírossal fedett végére a levegő oly nyomást, il-
letve etlenállást gyakorol, hogy az nem tudja oly mértékben
követni a mozgást, mint a másik vonalzóvég és így a kétoldal-
ról történő nyomás alatt (az egyik a levegő nyomása, a másik
az ütés) . az összeíartó, illetve szilárdsági erő megszűnik, s a
vonalzó kettétörik. Tehát még a levegő is szilárdnak bizonyúlt
az üté§sel szemben, hogyne volna akkor szilárd a nálánál jóval
sűrűbb, nagyobb fajsúlyú viz.. Ha erre száll Ie Lindbergh, ak-
kor olyan ütést kap a ,,puha" vízíől, hogy a gépe menthetetle-
nül eltörik. Próbáljon csak Tihaméí a vízre nagy ielülettel: a
pocakjával hasast ugrani. Majd megérti akkor ő is a íizika
törvényét.

Első díjat nyert: Tóth István 195. sz. Lebéd cs.-cs. Orosháza.
Második díjat: Inczédy Dénes Ujszeged, Tanítóképző. ' 

"Harmadik díiat: Za|aí Zoltán 35-ös Jediik Ányos cs.-cs. Győr.
Egy meddő pályázatról kell beszámolnunk. A tavasszal hirde-

tett levelezólap-pályázatra is csak kevé§ munka érkezett be,

Az október l-i számban közölt betűösszeállitó rejtvény meg- azok is oiy művbt< voltak,_hogy bizony egyetlen egy sem érde-

r.:iere,--rliiporo, úsióviis."v, "it*,aiái. 
" melte meg a jutalomdíjat. Igy tehát ez a pá|yázat eredménytelen

Jutalomkönyvecskét kapnak: Ágner ayda 254. sz, Hunyadi vo!t. A pá|yázatra beküldött rajzok visszakaPhatók a szÖvet-

cs."-cs. Rákoslíget és Hellrirann Ró6ert 82. sz. cs,-cs. Szeged. ségben.

CserkészbottaCserkészházbanHainalutcahatCserkészboltaCserkészházbanHainatutcahatCserkészboltaCsetkészházb
Tengerre magyar (A vizitelep) -.30 Kiss; Táborozás (lI. kiadás) ... 0.16 +
Tem"esi: Xopéirnagái Jamborée, Lipthay: Fözési receptek ... ... 0.80 §

1924. .,.-... .., 2,40 Hunvadí E.: Tábori szakács- E'
Sík-Zsembery: N. N. T. Em- pdnyu 1,50 3lékkönyv :... 

... .... 2.40 Gerritsen: Frakaskölykök könyve 1.- á
öveges: Időjóslás és időmegha- Rovdcsik: Az efiő viiaga ...-... 1.20 9táiozás 0.90 Sztrilich: Táborozási kiönyv ... 2,- §
Kanabé: Állataink téli álma ,.. 4.50 Dr. Batiz D.: Egészséges éiet ... 3.- Ö

pBqzgqzsg{JascBlloqz§?{JasclBqBclnt8uíBHuBqzpqzs9qJa§cBlIoqz§?{JesclBIlBJlnluu!eguuqzgqz§?{Jo§CBlloqzs?{Ja
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JAMBO REE FÉNYI{EP-P A:t-y azlr EREDMÉNyE.
A p,ályázaton meglehetős szép számmal vettek részt, voltak

igen jó képek és egészen gyönge munkák, mindazonáltal egé-
szében sikerültnek l<ell mondanunk a pá|yázatot, annak ellenére,
hogy többet várttrnk. űgy érezzik, hogy l. sokkal többen ké-
szítettek képeket s nem küldték be, 2. kidolgozás tekintetében
rnajdnem mind kívánnivalót hagy maga után, 3. feltűnő sok a
beállítottság, pedig amatőr-képeknél ennek egyáltalában nem
szabad megtörténnie.

A zsűri alapos megíontolás rrtán a két első díjat Kriegl Vidor
l2. cs, csapat cserkésze 4. számú képének (a walesi herceg alá-
írja a magy ar tábor emlékkönyvét), vala,mint Buocz Elemér
82. sz. cs. csapat cserkésze magyar kapu íelvételének ítélte oda.

A négy második dij közül csak kettőt adtunk ki s ezeket
Schön Ldszló a 12. cs. cserkésze (Cserkészpark, indulás előtt)
és Bezzegh-Husztigh lstvdn 5. sz. Keg. cs. csapat cserkésze (a
walesi herceg a magyaf kapuban) kapták,

A hat harmadik díj közül négyet osztunk ki, ezeket pedig
Buocz Elemér 82. cs. cs. (a Keleti-pályaudvar előtt), Kriegl

Vidor 12. cs, cs. (fíancia sátor), Schön Ldszló l2. cs. cs, (liver-
pooli kikötő) és Rónai Lajos 293. cs. cs. (skótok) kapták.

Azonkívül három vigaszdíjat osztunk ki 5-5 pengő érték-
ben Sfefrc.s Mihtily l48. cs. cs. (tűzijáték), Eőry MiÉlrjs 50. cs.
cs. (délafrikai cserkész) és Maschke Egon 12. cs. cs. (csoport-
kóp) között.

A pályázatra beérkezett legjobb képeket azonban a zsűri nem
honorálhatja kellőképpen, mert a pályázat csak cserkészek ré-
szére szólott. lgy csak dícséretben tudja részesíteni s különös
elismerésben Temesvdry István dr.-nak, a magy,ar csapat volt
orvos-főnökének felvételeit, amelye,k minden művészi _követel-
mónynek a legteljesebben megfelelnek s a rnéltó elismerésben
csak a fent jelzett körülmény gátolt bennün,ket. Ugyanígy dicsé-
retre méltatja Ábrahdm Kdroly 550. sz, csapatbeli cserké§ztisz-
tet, valamint Hajdu Tibor, a 13. sz. csapat cserkésztisztjét, akik
versenyen kívül vettek részt a pályázato,n.

Dícséretben részesíti továbbá a zsűrí Kneffel Pdl B2., Ken-
doff Vilmos 26., Novdk Pál és lalsovszky ]enő 2. cserkészeket.

A kukta.

A kukta a szakács mellé rendelt háztar-
tási alkalmazott, magyarán mondva min-
denes.

A cselédtől mégis abban különbözik,
hogy munkakönyve nincs, fizetést nem kap
(szidást annál többet), nem mondhat fel,
ellenben őt könnyen kiebrudálhatják a
konyhából.

De azért ne gondolja senki, hogy a
kukta utolsó személy a táborban. Sőt, igen
fontos teendői vannak. Ilyenek, vízhordás,
favágás, tűzrakás, tökgyalulás, krumpli-
pucolás, keverés, füttyszóra ugrás stb.

Mindezt a kukta egymaga végzi a sza-
kács előírása szerint.

A kukta nagyon jól tudja, hogy a sza-
kácsnak gyors keze van, éppen azért
igyekszik kötelességeit pontosan végezni.

Ha történetesen elbámészkodik a f án
ugráló mókuson és aközben odaég a rán-
tás, akkor fülhúzás jár ki neki. A szem-
íüles kukta ezt meg szokta váltani oly rnó-
don, hogy a rántást megeszi. Ez esetben
a fülhúzás elmarad, de kap helyette gyo-
morfájá:t.

A ki]kta barátságát minden cserkész.'ke-
resi, mert megengedi nekik, hogy a ke-
nyeret vagy a zsemlyét (csak úgy vélet-
lenül!) beleejtsék a pecsenye-zsírba,

Elengedhetetlen kellék a kuktánáI, hogy
tudjon fütyülni.

Ezt a tulajdonságát a szakács ki is
használja, mert mikor a laktárba küldi,
vagy egyedül hagyja a konyhában, foly-
tonosan fütyülnie kell. (Sarkigazság
ugyanis: aki íütyül, nem eszik.)

Meg is szokja úgy, hogy még álmában
is gyakorolja ezt a szájcsucsorító hang-
művészetet szomszédjának legnagyobb
bosszúságára.

A kuktát a cserkészpoéták is szeretik,
és pedig azért, mert nem kell hozzá rimet

keresni, sem a tollszárból keservesen
rágni. Megsül az a kemencében. A rim
tudniillik a ,,bukta".

Ezt egy nagyhajú költőtestvértől hallot-
tam, aki, mikor ette a buktát és meglátta
a kuktát, tréíás jókedvében így szólt he-
venyében:

,,Hallod-e te kukta - kicsiny ez a
bukta !"

Vagy amikor a bukta alja a kelleténél
barnább (hogy ne mondjam fekete) szín-
ben pompázott, így rímelt a helyi költő:

,,Mondd, barátom, kukta - Kit gyászol
e bukta?"

De azért bárhogyan csúfolta a kuktát,
a cserkészpoéta megette a buktát.

A kuktának legíőbb vágya, hogy egy-
szer szakács lehessen, mert akkor neki is
lesz kuktája.

Mielőtt a kuktát kineveznék szakács-
nak, eíőbb próbát kell tennic.

A próba abból áll, hogy olyan sárga-
répafőzeléket készítsen, amit a cserké-
szek az utolsó vakarásig elftlgyasztanak.

Mivel pedig ez igen nehéz dolog, az
élelmes szakácsjelölt úgy fog ki rajtuk,
hogy a jó sűrűre íőtt íőzeléket kanállal
kiszaggatja és forró zsirban kisüti. A ki-
éhezett cserkészhad persze megeszi az új
köntösbe öltözteteit s megcukrozva cser-
kész|dnk cimen feltálalt sárgarépát, sőt
meg is dícséri, (A farkaskölykök kétszer
is kérnek belőle!)

A siker után periig a kuktát főnöke egy
kózlegyintéssel (m9ly részéről az utolsó
volt) szakáccsá üti.

Az aktust a parancsnok szentesíti, a
csapat pedig eíre a célra készült harci-
kiáltást hallat.

Sok kuktának az a íossz szokása van,
hogy a krumplit héjastól aprítja a gu-
lyásba. Az ilyenbiit sohasem lesz szakács,
ellenben tapogathatja a fejét a feléje röp-
ködő krumplik ütéseitől.

A szakács természetrajzából tudjuk,
hogy a kuktának kötelessége nemcsak a
konyhaedényeket, hanem a szakács cipőit
is tisztítani.

Ha akár a cipő, akár az edény piszkos,
a kukta fején dörzsöltetik fényesre.

Hasonlóképen köteles a kukta a sza-

kács délutáni álmát is tiszteletben tartanl.
Ez úgy történik, hogy egy lapulevéllel

a szúnyogokat hessegeti róla,
A jó kukta sohasem várja az ébresztór.

hanem már hajnalban talpon van, hogi
mire a csapat gyülekezik, égjen a tiiz.
íorrjon a víz, illatozzék á kávé.

A szakács lehet beteg, de a kuktának
tiltva van ez az emberi rossz szokás.

Ha véletlenül mégis elf ogná a gven-
gélkedés érzete, hamarosan elűzi egI
csésze feketével, no meg egy kis ,,mara-
dék" hideg sültte!, (Jobb is ez, mint a
patikaszer, ugy-e, Sanyi?) Erdélyi Tibor.

, xnÓNII{A.

T ct k ct t, ék o sko d,j unk.

F elhív juk oluasóink f igyelmét c .1íc... _: -

Tisztviselök Takarékpénztdra Rt. .jj.
szdmunkban közölt betétgyüjtési hirfut,-
sére. Ezen hirdetésnek a közeledő ors:.
takarékossdgi-nap (október 3l.) és a IX.
cserkésztörvény ad különös aktualítas:.

Angol nyelvtantolyam a Cserkészház.
ban. A Magyar Cserkészszövetség külfölc:
ügyeket intéző hivatala a Cserkészház-
ban egy, a jelentkezók számához mérter:
két, angol nyelvi tanfolyamot szerr-ez es
pedig hétfőn és csútörtökön 3-'l5-ig, il-
letiíleg /25-6-ig terjedő, esetleg más,
nregbeszélt időpontokban.

A tanfolyam vezetésére sikerült meg-
nl,erni Fischer Sándor bácsit, a jambori=
csapat közkedveltségnek örvendő,,legiia-
talabb" tagját. A tanfolyam november,: .

júniusig fog tartani. Az első előadás. ii_
letve a részletek megbeszélése fol1,ó h
24-én, csütörtökön lesz, amikor kériü.;,
hogy minden résztvenni szándékozó jeltn-
jék meg.

A tanfolyamon csupán beíratási díj lal:.
mely fél évre 10 P, egész évre 15 P. _{

részvételi dij havi 2.50 P-ős részletekbci
is fizethető.

Nagy Bethlen Gábor-ünnepségek le-.z-
nek novembetben. Ez év nov. 15-én lesz

CserkészboltaCserkészházbanHainalutcahatCserkészboltaCserkészhááanHainalutcahatCserkészboltaCserkészházb-É
É * vezetői könyvek: o .,,.jí;;í'':i: 

.1i ]l :|.''i i:': 3.2o | :fru:;o,1:p,:trJL','rT'",,ttiflii 
4,- 

+
8 §ik: Vezetők Könyve (II. k.). . 3.20 Baden-Powell: f)er Pfadfinder B.- versenyék rendezéséhez 2,- É
\ Moior, örsvezetőli t<onyve (lIt. _- Der Pfadfinclerführer ... ... 6.- Csorba: 

-Zenés 
szabadgyakorla- 

^ 
-=

E kiadás) . ,.. ... ,.. ... 2.2O Faragó: Kisíiú és a cserkészet 1.40 tok ,.. 
=.Q(r
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háromszázadik évfordulója annak, hogy
Bethlen Gábor erdélyi íejedelem Gyuh-
fehérvárott meghalt. A nagy erdélyi feje-
delem halálának centennáriumát nagy ün-
nepségekkel fogják megü|ni úgy C§onka-
magyarországon, mint pedig E,rdélyben.
Az egész nemzet részt vesz ezeken az
ünnepségeken és társadalmi és felekezeti
különbség nélkúl fog megemlékezni min-
den magyar ember Erdély nagy fejedel-
méről, az ő korszakalkotó működéséről,
áldásos tevékenységéről és küzdelmerríjl,
amelyeket a magyar nemzeti önállóságért,
a gondolat- és vallás§zabadságérr és a tu-
dományok f ejleszt§séért folytatott,

Legjobbak u rrCull,ittan..r rrComet.,
,rÁrCostou és ' ,r&osmos.3 óskol,a,- és

7ia,sate|,Ilírónok.
Magyarok tízparancsolata. .l ta uitéz

Szentmártoni Radó Antal. -

1..Magyarország a te hazád; idegen or-
szágban ne keress boldogulásti'

2. A magyar zász|ó előtt tisztelegj !

3. A nemzeti ünnepeket méltón mesülied!
4. Szeresd és bec'süld Hazádat, m'elynek

löldjét apáink vére szentelt meg, Írogy
sokáig éljen és viruljon nemzeted!

5. Ne öld ki a magyar lelkekből a haza-
szeretetet !

6. Ne szólj és ne írj Hazádró| soha er-
kö,lcstelenül; örízd meg mindig és min-
denütt magyar szíved tisztaságát!

7. Ne lopd meg országod hírnevét haza-
fiatlan viselkedéseddel; légy büszke
magyarságodra !

8. Magyar testvéredet, különösen idegen
nemzetiségek előtt, meg ne vádold !

Elj a iajszeretet törvénye szerint!
Nemzeted anyagi és szellemi gyarapo-
dását, r,alamint mindennerrrű más javát
előmozdítsad! - Amen!

,,Eltörölték" Horvátországot. A szerb
király rendelettel megszüntette a Szerb-
Horvát-Szlovén királyságot, amelynek he-
lyébe a minden eszközzel egységesítendö
,,lugoszlthlia" lép. Az ország g bánságra
oszlik, amelyek folyók nevéről vannak eI-
nevezve, ekképen: 1. Dráva-kerület (a
régi Ausztriától elvett szlovén terület,
székhelye Ljubjana-Laibach), 2. Száva-
kerület (Horvát-Szlavonország, székhe-
lye Zágráb),3. Verbász (északi Bosznia,
székhelye Balrjaltrka), 4. Primorje (a dal-
mát tengerpart, székhelye Spalato), 5,
Drina (Bosznia déli része, székhelye Sze-
rajevo), 6. Zeta (Montenegro, Hercego-
vina székhelye Csetinje), 7. Duna-kerilet
(Bánát-Bácska-Szerémség, széklrelye
Ujvidék),8. Morava (a régi Szerbia,
székhelye Nis), 9. Vardar,(Macedónia,
székhelye üszküb). Külön közigazgatási
egység a l)una-menti Belgrád, Zimony és
pancsova városok. - Ezzel tehát névben
is meg akarják szüntetni az á||am nemze-
tiségi jellegét eláruló országrészeket.

Felhivjuk a íigyelmet, hogy a cserkész-
tiszti társalgó a Cserkészházban (V.,
ilajnal-u. 6. sz. l. emelet 19.) igazolt ve-
zetőinknek rendelkezésére áll. A társalgó-
ban telefon, fűtött szoba, toll és tinta, va-
lamint a következő lapok állanak rendel-
kezésre:

Napilapok: Magyarság, Nemzeti Ujság,

A takarékosság eredménye számokban.
Az alanii táblázat mutatja, hogy

kénti elhelyqzésével mennyi tőkét lehet
1-30 év alatt?

5,_, l0 _, 20.-
gyüjteni kamatos

és 30 pengő havoh.
kamatol,kal együtt

9.
10.

TAI{AR,EI{osKoDJUNI{ !
H lvlaggar Tisztuiselóh TaharéhpénzttiraRl. (Bpest, lX., Mester-
utca l5,) úi íendszerű betétgyüjtő.füzete útján ! Takarékbefize-
tések ezen tüzetek útján bármely postahivatalnál eszközölhetők.

csak tudománvos működésének és felfede-
zésének áldásós erejével, hanem saját va-
gyonával is igyekszik könnyíteni szen-
vedö, beteg embertársain.

Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap, 8 órai Uj-
ság, Uj Barázd,a.

Folyóiratok: Napkelet, Levente, Move,
Mentők Lapja, Magyar Szemle, Katolikus
Szemle, Protestáns Szemle, Magyar Sta-
tisztikai Szemle, Magyar lfjúság, Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt, lfjúság és Élet, lf-
júsági Vezető, Ifjúsági Testnevelés, Ke-
rék, Honi ipar, Diákvilág, Termeszettudo-
mányi Közlöny, Turistaság és Alpinizmus,
Testnevelés, Magyar célIövő sport, Mi la-
punk, Jóbarát, svájci, olasz, dán, angol,
amerikai cserkészlapok stb.

Egy gramm rádium - leiedelmi aján-
dékként. Okttiber közepén megy Ameri-
kába Curie (olv. Küri) asszony, a párisi
Sorbonne tanára, hogy ott felavassa a
washingtoni Geneva egyetem új kémiai la-
boratóriumát. Ezen alkalommal fognak át-
nyujtani néki tisztelői gyiijtéséből egy gí.
rádiumot, melynek értéke 285.000 P. Cu-
rie asszony, aki férjével együtt fedezte fel
1898-ban a rádiumot, s aki 1910-ben a ké-
miai Nobel-díjat is megkapta, egyszer már
kapott 1 gr. rádiumot, amelyet akkor a
warsói kórháznak adományozott. ő nem-

KöNyvIsMERTETIis.
Temesi Győző: Vitéz Karakó páIydt tör.

Képek az angliai vildgjamboreeróI. Iíjú-
sági, regényes történet 30 képpel. ,,Ifjú-
ság és Élet" melléklete. Karakó Pál nem
nulmányozza. A fiú mégis elindul s ka-
landos útja közben (amikor már édeapja
is belátja, hogy fia becsületesen s helye-
sen gondolkozott) talá|kozik Liverpoolban
a magyar Jamboree-csapattal. A parancs-
nokság engedélyével ott marad velük és
végigszemlétr a Jamboreet, Londont a
cserkészekkel. /vtire a fiúk hazajönnek, ő
cserkész lesz, utána kimegy Amerikába.s
onnan már azt sürgönyzi a Jamboreen
szerzett barátjának, Andrisnak Magyar-
országba: ,,A magyar öserkész lelkületé-
cserkész, de a lelke már forrong a jó; a

CserkészboltaCserkészházbanHainalutcahatCserkészboltaCserkészházbanHainalutcahatOserkészboltaCserkészházb
Gl .

É Szabályzatok: P 
Kt[gill:3Í ",iiai,ut"::, :.. ,.: 3:i3 c,|íi#í"',i, ; ;;Láii,;i.:: ::. :,, ?! i

€ szervezési szab.ályzat :., ... ... 0.24 R;;{;;i'.";;b"áV^I' ... ... ... 0.08 táaoroiié.i Űiaíiat ... ... -.oO §§ Dzervezesl utasltas 0.40 KÜiö;pÖb^;Ú|yiat ......,.. O.Za Alapszabályok ..:............ -.50 B
t Szövetségi kerületi és csapat Cserkészbecsületbirósági sza- Kiscserkész szab. ... :.08 ro+
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Havi

5.- pengö
elhelyezéssel

70lo 8',io 9l/20/o

*,} 
."

30l

alatt

P 62 P 63 P 64

359 368 383
865 9l4 992

" 2.588 2,9|7 3.504

6.0l5 ., 7.306 9.859

Havi
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elhelyezéssel
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30l
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P 124 P ]|26 P 128

718 737 7ffi
1.731 1.828 1.985

5.176 5.834 7.009

12.031 l4.612 19.7l8

Havi

20.- pengö
elhelyezésse1

*l
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P 24a P 252 P 256

1.436 1.474 1.533

3.462 3.656 3.97l

l0.353 1 1.€69 |4.018

24.063 29.225 39.437
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elhelyezéssel
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" 5,]94 b 5.485 5.957

" 15.529 " 17.503 " 21.0%

36.095 43.837 _ 59.156

á.
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nagyszerű benyomások felvételére. Le-
teszi az érettségit és édesapja segítségé-
vel külföldre akar utazni. De kettőjük kö-
zött nagy az ellentét, a ííú az új ember,
az apa a régi, Hallani sem akar arról,
hogy fia a nagy nyugati országokat ta-
vel íogom nézni a világot"..., Ebbe a
kedves és mély keretbe helyezi el Temesi
Győző, a magyar Jamboree-csapat pa-
rancsnoka az An$'iát járt magyar cser-
készek útját oly pompás és megkapó
mgdg,n, hogy bizonyára kedves olvas-
mánya lesz minden magyar fiatalember-
nek. A könyv legnagyobb értéke a regé-
rryesség. Egy percre sem lankad el az ol-
vasó figyelme, még azoké sem, akik
százszor átélték olvasmányban és írva a
Janboreet. Olyan esetekről s gondolatok-
ról olvasunk ebben a kis regényben, amit
bi|zony nem írtak meg újságok és beszá-
molók, senki sem: ez a Jamboree igazi
lelke. Mit mondott igazán a walesi her-
ceg és Baden-Powell, hogy forgott iga-
zán az a nagyszerű élő gépezet, amelyet
magyar ,,contingent"-nek hívtak és
amelynek Temesi Cyőző volt a lelke.
Senki nála jobban és szebben nem ír-
hatja meg az angliai út történetét, mert
Temesi Győzőnek ott kellett lenni min-
denütt, kora reggeltől késő éjszakáig, ami-
kor mégegyszer körüljárta a tábort, hogy
nincs-e valami baj. Ez a könyv kétíelé
bizonyít. A magyar parancsnok, mint író
(hogy nagyszerű iró is, azt régóa tudni
kell) megörökíti a magyar fiú bravurját.
Ezt senki nála jobban nem bizonyíthatja,
de hogy ezek a liúk ilyen képesek voltak
ilyen eredményt elérni, ez a másik bizo-
nyíték s most már a tények, a fiúk ma-
guk bizonyítanak Temesi Győző mellett,
aki zseniális készséggel vezette a fiait.

A beszámolók mindig egyformák szok-
tak lenni s igaaán és őszintén mondom,
ez az első, amelynél fel kellett kiáltanom
a meglepetéstől. Nincs olyan megtörtént
esemény, melyet nreg ne találnátok benne
s a mellett regény. Amíg Karakó meg
nem találja a fiúkat Liverpoolban, vagy a
Jamboree ezer intim esete, bája mind itt
van. Ez az igazi művészet, beszámolót
így megírni, Erdekesen hűen, regényesen
s valami olyan újszerűen, amit kifejezni
nem lehet. El kell olvasni!

A könyv az ,,Ifjúság és Blet" könyvei-
nek sorozatában jelent meg 7 íven l04
oldalon, tehát elég vaskos és 1 P 50 fil-
lérért kapható. Felvételei kifogástalanok
csak a pár rajz lehetett volna méltóbb a
könyv nagyszerű tartalmához. A. Zs,

Mcgjelent a,,Református Diákmozga-
lom" októberi száma. szerkeszti: zeitler
Rudolf, kiadja: a Magyar Református
Diákok Sol,i Deo Gloria Szövetsége, Buda-
pest, lX., Lónyai-u. 7. Il. 28. A lap új ki-
állítása és érdekes tartalma a v|. évfo-
lyamba lépő népszerű diákújság életében
r:agy fejlődést jelent. Az októberi szám-
ban többek között érdekes nyilatkozatot
közöl Áprily Lajostól, a Budapestre köl-
tözött erdélyi poétától. A lap glosszái
színtén életrevaló újítása a lapnak. Elő-

fizetési ára egy évre 3.20 P. Nem diákok-
nak 4 P.

A n,Magyar lljúsági Vöröskereszt" a há-
ború végeztével megindult havi folyóirata
a Magyar Vöröskereszt Egyletnek. lro-
dalmi részen kivül az egészség, sport, a
magyar népművészeti munkák tárgyalása
teszi egésszé ezt a szép kiállítású kis la-
pot.

Az lfjúság és Élet régi kedvelt lapja a
természettudós és hazája, meg a nagy-
világ iránt érdeklődő diák-embernek. Elve-
zet bennünket egy-egy fájó megemléke_
zéssel hazánk elszakított szépségeihez, de
megismertet a megnraraot csonka hazával
is, Érdekes, izgalmas természetkutató ri-
portjai, új, önálló természettudományi kí-
sérletei és beszámolói, színes leírásai a
leqközkedveltebb magyar diák-szaklapok
sorába emeli.

Ugyancsak szaklap az trfjúsági Testne-
velés is, de ez tnár a sportemberé. Az
atlétika, kézilabda, tennisz és hasonló
csupa nemes és szép sportág támogatásá-
nak a szolgálatában áll. Hivatalos rész,
versenynaptár, c§efkész-, levente-rovatok
váltják fel a beszámolókat. Felnőttek
sportja c. rovata pedig tájékoztat a leg-
utóbbi nevezetes hazai és külföldi sport-
eseményekről. Különösen a budapesti Spor-
toló diákság megtalál benne mindent,
amit neki a sportoláshoz tudnia kell.

Gyermeknaptát. Az Országos Állatvédő
Egyesület 1930. évi Gyermeknaptára már
rnegjelent, ezúttal is Fodor Árpád szer-
kesztésében. Ezt a XXXII. évfolyamot
Horthy Miklósné kormányzónénak, az
egyesület fővédnökének szeretetteljes elő-
szava nyitja meg. A címlapot és a hóna-
pok fejeit állatok képei díszítik. Színda-
rab van a naptári rész után Csite Károly-
tól a madarak és fák napiára. Mesék és
ismertetések teszik érdekessé a kiadványt,
mely megérdemli az eddigihez hasonló
meleg pártolást, mert erkölcsnemesítő és
szórakoztató könyvecske. Egy példány
ára 24 fillét és minden 10 példány után l
tiszteletpéldány jár. K,iadóhivatal: Buda-
pest, lX., Ernő-utca 11-13.

Hasonlóan kedves szórakoztató és ta-
nulságos kis füzet a Tanulók Naptára,
melyet a ,,Meseország" c. gyermeklap
adott ki, Baloglrné Hajós Terézia és Móra
László szerkesztésében. számos érdekes
cikke kedves pajtásává logja avatni min-
den kis diáknak.

Két cserkészkönyv. Kedves f,iúk, két
könyvet ajánlhatok a sziveteknek, mind-
két könyvben igaz gyönyörűséget fogtok
találni, ha elolvassátok karácsonyi
ajándéknak is megfelelő: tanít, mulattat
és nevel. Az egyiket három cserkészpajtá-
sunk írta: Dick, Daug és Dave. őket vá-
lasztotta ki sokezer amerikai cserkész kö-
zül egy szigorú bizottság, hogy elmehes-
senek Mr. Martin Johnsonnal, a hires
oroszlánvadásszal és íilmoperatőrrel egy
afrikai kirándulásra. Lőttek oroszlánt, va-
dásztak zsiráíra, antilopra és rengeteg ér-
dekeset láttak. E,rről mesél ez a könyv,
amely ,,Három cserkész Afrikában" cím-

mel jelent meg. Rengeteg érdekes fén1,-
kep ls van benne s pontos leírását tartal-
mazza egész sereg különös állat életénelr.

- A másik könvvet a németek nagv íróia:
Wilhelm Speyei írla. ,,Clmnazisták"'l a nja-
gyar címe, Egy német erdei iskola éIeté-
ről szól, amelynek egyik osztálya, a ,,Ter-
tia" (IV.), ellentétbe kerül a kózeli város-
sal, amely elhatározta a macskák kiirtá-
sát. Kétségbeesett harc során győznek a
negyedikesek és megmentik a Úácskákat.
Bűbájos történet ez-, sok örömötök foc
telni benne, ha olvassátok. Filmet is csi
náltak belőle s ennek a képei díszítik a
k_önyvet, Mind a két munkát Singer és
Wolfner kiadócég hozta a piacra, minde-
nütt megkaphatjátok, öreg medve.

I{ER,ÜLETI HIREI{

I. KERüLET.
A .kerí,ilet vezetősége most egy nagy-

szabású k e r üle t i Almánach szer"k'eszté§én
t.áradozik, amely a mellett, hogy a kerület
és _csapatainak töriénetét fogjá'ismertetni,
számos érdekes cserkésairodálmi művet is
fog ta l,talma zni. Az elöfize€si f elhívást
nenrsokára szétküldik az összes budapesti
cserkészcsapatoknak.

A 15. sz. Bethlen Gábor cs.-csapat ün-
nepélye. A budapesti református -gimná-

zium 75. sz. Bethlen Gábor cserkészcsa-
pata 1929 november 10-én délután 5 órai
kezdettel a Vasúti és Hajózási Club (VI.,
Csengeri-utca 68. sz,) nagytermében
tartja ezidei csapatünnepélyét, melynek
műsora a következő: l. Megnyitó. 2- Ze-
neszám. 3. Jelenet Rostand:-Sásfiók című
drámáj3íból. 4. Szavalat. 5. Krinolin gya-
korlat, 6. Beszámoló. 7. Tábortűz.

IIl. KERüLET.
A mosoni iparoscserkészek külön ünne-

pély keretében áldoztak a tizenhárom
aradi vértanu ernlékezetének. A csapat
délelőtt istentiszteleten vett részt, délután
pedig ünnepi összejövetelt tartoti melyen
Simon Gyula s.-tiszt elszavalta a ,,Dlsz-
menet" c. költeményt, majd szép felolva_
sást tartott az 1B4B_49-es ,időkről és az
aradi tizenhárom vértanu kivégzéséről.
Utána Buszek Jenő parancsnok tartott ün-
nepi beszédet. Az ünnepélyt a Himirusz
eléneklésével íejezték be.

IV. KERüLET.
Zászlószentelés. A várpalotai 295. sz.

,,Corvin Mdtytis" cserkészcsapat szeptem-
ber 15-én tartotta a zászlószentelési ün-
nepélyét. Délelőtt istentisztelet volt a kü-
lönböző lelekezetek templomában és tá-
bori mise a piactéren. Utána igen szép
számú közönség jelenlétében megtörtént
a zászló megáldása. Délután a sporttele-
pen folytatódott az ünnepség: fogadalmat
tettek a csapat újoncai, majd atlétikai
verseny és műsoros tábortűz következett.
A hely,i előkelőségeken kívül jelen voltak:

A aenéú kedael,ő csüpüúok fi,ggelmébe !
A Magyar Cserkészszövetség a tulajdonában lévő telje-

sen komplett rezesbanda-felszerelést az önkéntesen jelent-
kező csapatnak kikölcsönözné haszndlat és megőrzés elle,
nében, Ugyancsak egy tökéletes színpadi kulissza-beren-
dezést kölcsönöznénk megőrzés és hctszndlat végett az erre
jelentkező csapatnak.

Bl,ső m,cl,gllcff hangseerggár:

STOWASSER,
kir. udvari szállító.

BUDAPEST, II., LÁNCIIÍD-U. 5.
Altálánosan elismerve a legjobb hangszerek.Ilúrol* csak finom, megbízható minóségben.
Rorrrl olí hangszerek szakszeriien iavittatnak.

Áraránlaí ingyen küldetik,
Az eggedüli maggar hangszerggdr az orszdgban,
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vitéz Áronnt, llihár, ny, ezredes Buda-
pestről és r:itéz Koózsváry László ezre-
des Veszprémből. Képviseltette magát lord
Rothermere és E. Harmsworth is. A kerü-
letet Sal1, József ker. titkár képviselte. ó
végezte az avatást is.

parancsnokváltozás. A székesfehérvári
hadiárvaintézeti 262. Csaba csapat pa-
rancsnokságát Barth Rezső dr.-tól Wei-
chard Valdemár p, ü. tanácsos vette át.

Csapatalakulá§ok: Csapatot szeryezett a
veszprémi kath, legényegylet, a siófoki
iparostanonciskola, és apródmunkát kez-
dett a győri Skultéty László magán elemi
,iskola. Igazolások folyamatban.

A győri ,,Pálffy" öregcserkészek vizi-
zárógyakorlata. Folyó hó 2O-án tartotta a
győri 45O/ö. számú ,,Pálífy" öregcserkész-
csapat vizi-zárógyakorlatát. A pákászraj
a ,,Vihar", ,,Sólyom", ,,Sirály" és ,,Hajrá"
csónakokon elindult a Dunán a Szúnyog-
szigetlrez, a parancsnokság pedig motor-
csónakon követte a rajt. A Duna erősen
hullámzott a nagy szélben, de az izmos
cserkészek kitartóan, jó kedvvel szelték
a tarajos hullámokat. A Szúnyogszigettöl
a Vargaköig gyorsasági vef§eny volt, a
csónakok teljes tábori íelszereléssel terhel-
ten; a legjobb idő alatt a ,,V,ihar" evezte
be a 3 km útat: 9 p 50 mp alatt, bár nagy
széllel és erős hullámokkal küzdött. A
Vargakőnél a cserkészek pillanatok alatt
sátrat ütöttek evezijk segitségével; majd
pedig a riadóra boszorkán},os gyorsaság-
gal leszerelték a rögtönzött tábort, s ki-
évezve a nyilt vízre, a parancsnok síp-
jelzéseire vizi pákászgyakorlatokat hajtot-
tak végre, Ez alkalomból a l1. ,,Pálify"
cserkészcsapat állotta meg a pákászpró-
bát. A zárógyakorlat befeieztével a ver-
senybíróság elnöke, Seller Pál r,árnregyei
vezétőtiszt átadta a zölci-§árga sel.r,em-
zászlót a legjobb cslrnakpal<, a ,,Vihar"-
nak, mely Szamnler Gyula örsvezető pa-
rancsnoksága alatt áll, Horváth László
csapatparancsnok iovábbi lelkes, kitartó
'munkára buzdította a vizicserkészeket. s
szavai után e91, pákászinduIór,al hricsúz-
tak el az öreg Dunától. A r,áros tanácsa
által lelkes megértessel adománr-ozc;tt
ü. n. Szigeti-íürdöház telepren a ,.Pálif1"'
öregcserkészek cz ér,i,vn igen szép ered-
ményt értek el: a területet k;tisztitották.
azt szorgalmas, kitartó nunkál,al a lehe-
tőséghez llépest kicsinosították, hekeritet-
ték, s ott rendet teremtettek. A csónakál-
lományt saját készítésü csónakokkal ki
lencre szaporitották. A hazai vizeken a
csónakok összesen több, mint 2000 km-t
eveztek be. Nag1,ohb viziútat a ,,Napsu-
gár" tett meg, amely a nyáron a Sión át
t,vczvc a Ba|atonhoz. 550 km rrtaí futott

meg, a .nVihar", Sólyom" és Kaszala"
csónakok pedig Szent lstván napján Buda-
pestre eveztek s ott pákászaink a Magyar
Cserkészszövetség ViziteIepét szemlélték
meg és részt vettek a Szent Johb körme-
netén.

Ma rnég apró cserkészcsónakok szelik
a kis hazai vizeket de tudiuk, hogy
ezek az izmos cserkészkarok a nagy v,ize-
ken . talán méga Vaskapunál.,. ta-
Ián még a büszke Adrián is lneglobogtat-
hatják a magyar trikolórt!

V. KERL}LET.

570. sz. Csermák cs.-cs. Baja. Paranes-
nokváltozás: dr. Pintér l-ászlr} helyt,tt
íiaffay Imrc,.

ünnepély: A m. kir. pécsi horrvéd hacl-
apródiskola 25 óve r,égzett. növendékei
t929. október 5-én lovag Sypniewszky
Cl,örgy vezetésével emlékünnepélyt tar-
tottak Cseímák Mihály ezredes sirjánáI,
Baján, amelyen megjeientek az elesett hös
rokonai és a város eliikelőségei. Az 57O.
sz, Csermák csapat az íinnepél1, iartamára
cliszörséget adott.

A csapat nagytáborát július 13-27-ig
Somogyr,ár-l\{áriapusztán özv. Széchényi
lmréné grófnő hirtokán rendezte, A tábor

nevezete§ebb esentényei: két kirándulás
Fonyód16, aho| a kaposvári 653. sz. Som-
sich cs"-cs. táborának közelében füröd-
tünk s többször heves vizicsatát vívtunk
velük; kirándulás a grófi parkba és a kas-
tély megtekintése; Kupa vár romjainak
ryegtekintése. Táborunkat meglátogatták:
Fodor Ferenc 220. cs., parani.snok, szer-
vezöbizottsásunk elnöke: Legányi Dezsö
ig, úr, őzv. Széchényi lmréné'grófnő, Két
ízben a falrr és a közeli puszia népének
részére nagy tábortüzet rendeztünk. Idei
táborunkkal búcsúztattuk szeretett pa-
rancsnok ttrunkat, dr. Pintér Lászlót, akt
két és félévvel ezelött nregalapitotta a csa_
patot és a kezdet nehézségein átsegítette.'Fáborozásunk csak két hétig tartoit. Va-
lamennl,igx sajnáltuk otthagyni a tábort,
amelyhez sok kedves óra és csíny emléke
fűződik.

557. sz. Botond, Oyoma. A csapat ok-
tóber 6-án hazafias kegyelettel adőzott az
aradi tizenhárom emlékezetének. A tartal-
mas gyászünnepségen az emlékbeszédet
a szervezőtestület elnöke, Paál Sámuel
polg. isk. igazgató mondotta. A levente-
egye§ület és a cserkészcsapat 2600 m-es
kegyeleti stalétafutást rendezett hat tag-
ból áIló stafétával, A l,ersenyt fölényesell
nyerte meg a csapat,

Turul-Magyar Országos Biztosító lntézet Részvénytársaság

-

Életbizto§ítási állomány 1928 év végén 35,817.000 P. Díibevétel ]928-ban 2,5i4,000 P. Biztonsági alapok a f. évben 3,386.865 P.

El,et- és jtűradékbi,atosóüd,s. - llalaan,éIt- és népbiatosíűtís,
Ggerrn,ekneuelésí-, kíItáeasőttísi-, tanlclnldm.gl, s?gélu-bi"űosítrís,
Csal,dd,i, biaűosőtds, c,ol:ka,ntsdgtri és ba,lesetí bietosíttís. - Túa-,
j é g -, s a dlZót md n y -, b et ör és ell, enő, ilu e g b i aú o s íű tí s. - Es ő b i B to s íű tí,s.

Mindennemű felvilágosíiással készséggel és

BUD A PEST, V., KERÜLET, NÁ
§zolgál az igazgatóság

DoR_UTcA 9.

rr (o rIIr

IsI((}LAT
CSINÁLTUNI('
a rádiócil§ltels.
alLzátásárzal!!!

Felf ol*ozt|rls a minőséget,
Fetf ol§o ztv;-ls a teliesítményt,

Meg' nörzelíüls a tartósságot,
MegnÖrzelÍÜls, a megbizhalóságot és

Meglrönn;rííeííüIs a választást.

Minden rádiózót meg akarunk tanítani a rádiócikkek okszerú
felhasználására. Jöiiön el iskolánkba. - Irlon

nekünk. Min<lenlr,ínels, rendelkezésére állunk.

Lt*

Veaérügytt öIt.séglek a,? orsad,g mi,nden udros(lIlct,tt, és nagUobb ltöaségébem.
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VI-VII. KERüLET.
, Tolnavármegyei cserkésztábor volt Du-
naföldvár közelében, a Duna pesti olda-
lán, Solt-révbéren l929. július 5-15-ig, a
megye valamcnnyi csapatának részvételé-
vel, Falud,i Ferenc vármegyei főtitkár pa-
rancsnoksága alatt. - Cserkészszempont-
ból értékessé tette a megyei közös tábort
a változatos kiképzés, oktatás és nem ke-
vésbbé az a testvéri szellem, amely a 8
.csapat cserkészei közt kifejlődött. Sokáig
emlékezetes marad cserkész és vendég
:íészére egyaránt a megnyitó ünnepség és
a bensőséges szép tábortüzek. - Meglá-
togatta a tábort Teleki Pál tb. főcserkész
'is dr. Major Dezső orsz. ügyv. főtitkár
kiséretében, mig a Pécsett székelő Vt-
VIl. kerület megbízásából Sziebert Árpád
,ügyv. elnök volt a tolnamegyei cserkészek
táborában., Tolnavármegyei intézőbizottsági ülés.
Meyer Lajos elnöklete alatt október 13-án
megtartott ülés tudomásul vette a nyáron
megrendezett táborról, valamint a folyó
ügyekről szóló beszámolást és több csa-
pat kérésére e|határgzta, hogy a jövő év-
ben ismét megrendezi a közös tábort,
amelynek költségeit jórészt a vármegye
adományából, valant,int szlíkebb társa-
dalmi akciób(.rl szeretné megszerezni, -egyítttal pedig utasitotta a titkárságot,
hogy már most kezdje üleg az előkészüle-
teket, hogy az 1930-as tolnavármegyei
cserkésztábor az ideinél is szebb sikert
ll<.lzz,n.

A bonyhádi reálgimnáziunr 1?9. sz. Rá-
kóczi cserkészcsapatát okt. l3-án neglá-
togatta Szieberth Árpád őrnagy, a M. Cs.
Sz. Vl-Vll. kerületének üv. elnöke. Dél-
clőtt a hősök szrlllra előtt tlisszemle, dél-
rttán pedig tiszteletérc bemutatások, gya-
korlatok voltak a sportpályán.

Ide
Ea

nézz öregem !
aÉ igcc"i a§erké§Hcipő !

, Készül elsőrendú bagariabörből,
bőrbéléssel, dupla talp§al, vízqentes

nyelvvel és burokkal. - ára :

35 - 39-ig l a0 - a3-ig | 4a- 46-ig
2tt pengő | 3l pengő | 32 pengő

KaJrható még:
lla kézzeivarrott sÍ-aütő is.

Beszerezhető kedvezményes f izetési, feltételek melletl is:

Ternóczky János
cipó-üzemében

Budapest, Vlll., Festetich-utca 7.
(Mosonyi-u. oarok) Téleíon: t, 449'-77.
és a C§ ER I(É§2, B o LT-ban.

Végtelenül sajnálom, kedves Bélám, hogy
nem tudlak ,kitörő örömmel köszönteni,
mint nagyszgrű n:cgellairót, De bizony ez
a kis írás gyenge. Semmiképpen sem mű-
vészi. Engem nagyon meghat a te kedves-
séged és igyekezeted s éppen azért biz-
tatlak a sikerteienség ellenére is: csak
próbálgass írni! A ti egész családotokban
van írói készség. Bizonyára benned is ki-
bontakozik majd a tehetség izmosabban.
Egyelőre még vérszegény, Mikor látlak
legkózelebb? - M. A. Páris. Nem tudom,
hogy eljut_e hozzád az üzenetem, de re-
nrélem, hogy Párisban sem leszel hűtlen
a N,1. Cs.-hez. lrásod közlése hálátl,anság
volna a ,mi hűséges magyar közön-
ségünkkel szemben. A íényképek alá nern
igen szoktam odaírni a felvevő nevét. De
ha valaki kéri ezt, szívesen megte-
szem. - itj. V. I. Bonyhád. Köszönöm
szép, meleg soraidat, Ez az én éIetem, az
én hivatásom. Épi-*en ezért semmiesetre
sem érdem, hanem kötelesség. Ha'pedig
úgy látják, éízik iit-ott, hogy áldás varr

munkámon, az a ió Isten kegyelme, nem
a magam dicsősége, A versedéppen olyan,
mint a leveled. Lelkes, fiataloi| de riéira
tú_lságosan patetikus. Én ezt ,megértem,
sót szeretem is, ha egy magyaf iíiú ilyen.
De a jó vershez még más is kell, nemósak
ifjú hév, Ha majd lécsillapul lelkesedésed
s ezzel egyenes arányban mélyül gondol,-
kozásod, ákkor leheti hogy íogsz iO OOa-
kat is írni. Ez még nernló. - T, Pista
Orosháza. Jól eseit olva§nom leveledei,
Ugy-e, hogy beteliesedik az ember minden
igaz vágya, ha maga is küzd érte? Remé-
lem, hogy igazi cserkész leszel minden
dolgodban. Annak csak örülj, hogy az el-
foglaltságod sok. A munka-'minűg csak
hasznára van az embernek. csak sieretni
kell a munkát, Azért azonban nem lelke-
sedem, hogy a tengerészet után tudako-
lódol. Remelem, nem akarsz tengerész
lenni? Több ,komolyságot r.árok tő-
Ied, semhogy kalandok után vásvódiál,
Csak végezd el jól a munkádat s e-§yelijre
ne legyen más törekvésed, mint á még
meglehetósen messze levő érettségi vizsgájó megáIlása. A jeles érettségi után maJd
diskurálhatunk akár a tengérészetről is.
De addig a nehány evig még ne r.ágyj a
hullámokJa! - M: L. 4l. R?toczi,"tÍöm
rossz a gondolat, de a kícíolgozás nagyon
gyarló. Próbáld csak megmuiatni (hiine-
red) Buczkó parancsnok-úrnak! Attól fé-
lek, hogy mint afféle csudabogarat a szer-
tárba vinnó asztalvédőnek valamelyik vi-
zes ibrik alá. De azért mégis örült-em le-
velednek, mert a ti kitűnő- csapatotokból
alig-alig Iátok írást. Pedig tud-om, hogy
a gödöllőieknek is volna néha mondani-
valójuk a ^ü1. Cs. számára. - B. F. Baia.
Azt kérded verseid mellé tett leveledben:
,,Nem tudgm, hogy nregfelelnek-e niajd
az .újságbzi tételbe?" Nem tudom, ho§y
betű- vagy stílushiba van-e az utolsó sá"-
ban? es ugyanill,en aggodalmak és két-
ségek gyötörnek, ha a .,költemenveket"
olvasom, Vajjon csak irni nem tudslz ma-
gyarul, vagy besizéIni sem? Csak egvben
vagyok bizonyos, hogy verset írni sómmi-
leppen sem tudsz. Jobb, ha abbahagy,od,
trgeszen _bizonyosan Yan n,eked jobb és
hasznosabb íoglalkozásod is. Maradj an-
nál ! - G. I. Bonyhád. Rövid, de vel,őtien
leveledet alig értem. Hosv lehet isv irni?
Ha már van(ak is ilyen §Úl1,os tinÜllomá-
said, nem kell azt 

-mindjáit 
irásba adnr.

É.n azt hiszem, hogy legjobban tennéd,
ha most es], jó ideig nem írnál egy sort
sem spftoya. hanem eg1, kicsit pihennét és
olvasnál, Nem tesz jÖi neked ez a nagy
hajsza s a sok képzelt siker.

W. _l. Makó, ifi. T. Gv. Kaposvár, K. T.
2. B. K. G. Mindhármatoknak levélben
készülök yálaszt adni. Lehet, hogy a na-
pokban hozz-áiutok azoknak megírásálroz.

- ,;Borúra derű." A dolgozatodról, mivel
azt pályázatnak szántad, nem nrondhatok
véleményt. Nent szabad megelőzni a bí-
rálóbizottság döntését mégcsak vélemény-
nvilvánítással sem. De annak nincs semml
akadá|_1ra, hogy irodalmi terveidről beszéI-
gessünk. Sőt nagyon örülnék, ha mielőbb
eljönnél hozzám. A szóvetségben a hiva-
talos tirák alatt, a lakásomon (üllői-út
24. sz.) pedig minden délután négy óra-
tájt megtaláthaIsz. Htlzz magaddal egy
csomó írást - lehet magyar dolgozat is
- s akkor majd igaz örömmel állok ren-

delkezésedre, Nagyorr kedves tőled, hogy
szorosabb kapcsolatba akarsz lépni a M.
Cs.-szel. Szeretettel várlak. - Z;aiai Béla.

Felelós szcrkesztő : VIDOVSZKY KÁLMÁN,
Feleló§ kiadó: KoscH BÉLA,

kiadia a Magyar cseíké§zszövebég,
§zerkesztóség és kiadóhivatal ;

Bídape8t, v., Heinal-ítca 6. §z. (caeíké§zház.'
Megielenik minden hó l-én és t6-én.

Csapat-, rai-és örsi
Áraiánlattal díimen-

tesen szolgál:

z^szLólr a legegy§zerűbbtól a legdíszesebb kivitelig.

oB E RBAUE R A. uTÓD A2EXt#I§í,,trf^,T
ALApíTÁsI Évr.a6B. BUDApE§T, IV., vÁcI-IJTCA 41. TEL.! AuT. ase-44.

,E|et" tíodalmi és Nyomda Rt. Budapest, l., í,lorthy Miklós-írt l5, - Igazgató: Lalszky Jenő.
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A, Gaz,da,sági lilirza,íal
filrnlsölcsöllzései:
C sap aíainI* fi g5relrnéIoe l
Az őszi munka megindításával a cserkészfimeket
ismét hasznosan lehet a csapatprogrammba bele-
illeszteni. Ez évben két filmmel gyarapodtunk. Az

,ral:rgliai iarnle oí ee" -íől
készült valóban gyönyörú filmmel és a
,rl)ttgó Janí Angliábalt"

című rajz-filmmel,
Az alábbiakban felsoroljuk az egyes fitmek kölcsönzési
díját, melyek egyszeri lejátszásra, illetve egy előadásra
értendők. Az eddigi kötcsönzésektől eltérőleg, a vidékre
történő szállításoknál csak a szállítási költség terheli a' csapatot, míg a biz.tosítás díját a Gazdasá§i Hivatal
viseli. A filmet minderr esetben az előad,ás után azonnal
vissza kell küldeni (hozni), mert késedelem esetén a
késésnek megfelelően kölcsönzési díj terheli a csapatot.

Az egyes filmek kölcsönzési díia:
i.-!-. Nemzett Nagytábor l92S t400 m. 30.- P

2. Angllai Jamboree lS2S -- .-- __- l{00 , 40.-,
3. Dániai Jamboree tS24 ftj kópia) __- 750 , l8.-,,
4. I-X. kerületi Jamboree, 1025 _" __ 5{0 , lJ.- ,,

-5_. Pista Sólyofr lesz (cserkészéletkép) 400 , 9.- ,
6. Gödöllői cs. zászlóavatás l9Z7 300 ', 8.-,
7. B. P. látogatása 1928 ?fiS n 8.-''
8. Dugó Jani Angliában (rajz-film) ___ 250 ,, l0.-,
9. Cqerkészidill l87 ,, 4.50 ,,

REn/t oM Az egész v|lágon ismerik és elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét,

Nem játék ! Nem miniatür !

Hanem komoly hordozható gép a
!',
ö ,%,

b REMlNGToN
PoRTABLE
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

Úgy 
" 

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

hitelre is.

vitéz Olaszteleky Károly
Remington lrógép Rt.

Budapest, Vl., Andrássy,út í2.
a Magyar Cserkészszövetség szállítoja.

tró9éPeink kiválósá9áíól véleményt adhat a
Malyar Cselkészszövetség Gazdasági Hivatala.



\.\
\..

iRl
üf
u,

' L-1 §.}\tr\
i*i

t-|^ ry.t. l

,\J

VfrcÍét§fr §r(evőfr-rr"ek
*t kéítf},,elrrréí

.ua.r§án§

z$oüT
a

C§EEEI§§§,§
§rfr.cilét§i §erak"aÉai:

-,.

Béltésesabu: Horthy Miklós-út 73. 
!

Debreeen : Kálvin-tér 4. (Kiadványok 
ll N,yi;rbúűor: 956. sz. csapatnál.

Pécs., Király-utca 42.

Pesterzsébeű: 28. sz. esapatnál, Klapka-
utca 79.

So,pron: Várkerület 123" (Kiadványok a

vm. főtitkárságnál.)

Szeged,; 550. sz. csapatnál, Belvárosi
plébánia.

Ti,sBaíüred: Endli Gyula cégnél.

T ör ö ltsaenhni,lt l,ds : Kossuth L. -u. 53/a.

Teszprém., Farkas Dezső cégnél.

kerületnél.)

Győr: Megyeház-u. 1,

Gyula., Bonyhádi-út 9.

I{alocsa., Szt. István-u. 20.

I{aposuúr : Korona-utca, 7.

I{a,gyltan,íasa., Fischel Fülöp fiai

cégnél.

I{aggkőrös; 85 1. sz. cserkészcsapatnáI.

BudaEresÉen c§a,Ií a.

CsE,RI(E,§
V-, Iilqirffiel-ltíca. {ö=

,,Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Büdapest, I., Horthy tvliktós-út 15. - lgazgatí: Laiszky Jenö,


