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filezajlott már a jamboree.matiné is. Beszámol-

tunk jóbarátainknak arról a sok szépségről,
amit láttunk, arről a sok dicsőség{ől, amit szer-
zett a magyar csapat odakint Angliában.

Most már legyen egészen vége a sok ünnepnek, a nyil-
vános szereplésnek, a magunk mrttogatásának. Fogjunk
hozzá egész lélekkel ahhoz a komoly munkához, ame-
lyet a mi jó elnökünk elénk tűzőtt, anrelyről vagy két
hónapja én is írtam e helyen: a magunkat építő belső.
igazi cserkészmunkához.

Azt mondjátok, hogy ti rrrár régen ezt csináljátok1'
Annál jobb, De én azt hiszem, hogy van sok csapat,
amelyik még úgy igazán nem indította meg ezt a be-
telé néző, nragunkat szüntelen tökéletesítő tevékenysé-
get. Olyan szép volt az ősz, hogy nenr is csoda, ha a
hangsúly mindezideig a kirándulásokon, játékon volt.
Azután nieg a tábori beszámoló is lefoglalta kiváltkép-
petr a tiszteket. Az újoncok is nagyon újoncok voltak
még , , . Egyszóval, én értern, hogy nem lehetett telje-
sen beletnélyedrri a cserkészet igazi telkébe.

De lássátok, tttár messze van a nyár, az iskolában is
teljes erővel folyik a mLlnka, a műhelyekben is nagyobb
az élénkség, a kereskedések is készülnek a karácsonyi
vásárra,., Mindenütt serényen, szorgalntasan buzgóI-
koclnak. Minékünk is be kell most már húzódnunk az,

otthonba s jól ki kel1 használni ezt az áldott időt. Hi-
szen hív is az otthon.

Ociakint nyírkos, esős, köclös az idő. A sár és nedves-
ség neni csalogat, de annál jobban csábít a meleg szoba.
Nent tudorn, hogy ti is így vagytok-e vele, de én iiyen*
kor szeretem legjobban a cserkészotthont. Ilyenkor a
legrornantikusabb, ilyenkoi tud legközeiebb térkőzni a
szivünl<höz. Pista, a napos gondo§an befűtöti, Gyuriék
szépen kitakarítottak, Néhány szál késői őszirózsa is
került a Tomiék kertiéből. Ott mosolyog egy, a táborból
hozott szép cserépkórsóban a parancino['úr asztalán.
Szegény jó Tibinek, a csapat drágaemlékű halottjának
arcképe körii| is ott van még a zöld fenyőgally, anelyet
halottaknapján odatettünk. . . Igen, olyan szép, olyan
hangr-rlatos most minden. A lelkünk is kész. Olyan, ntint
egy vetésre szépen elkészített barázda. Yárja a jó napot.

Gyertek hát! üljük körül a kandallót (képzeletünk
szívesen kandallóvá avatjá a kanyitott ajtajú kál_yhát is),
beszélgessürrk! Neni kell nagyon kivilágítani. Elég, ha
csak egy kis lámpa ég.'Hiszen elgggé égnek a szenek,
Az senr baj, ha nirrcs túlságosan nagy tűz, hiszerl olyan
melegek az itjú, tiszta szívek! üljetek le sorban az asz-
íalhaz. Az egesz örs, De csak egy örs. A többi majd
holnap, va.gy hoinapután. Jobban megy az ilyen bizal-
nras beszélgetés, ha magunk vagyunk. Mert mi ttrost
11ag!,/on rrreghitten akarutlk diskurálni.

A4eg akarom kérdezni tőletek, hogy nriért is lettetek
cstrkészek? De nagyon őszinték'legyetek nrost! Aztáir
mondjátok rneg, hogy nregleltétek-e már mindazt az ott-
honban, a cserkészéletben, arnit }<erestetek? Nem,? Fiát

hol, kiben, vagy miben van a hiba? Beszélgessünk a
nrai örsi órán erről. Ha azután rájöttünk; egyedül csak
rajtunk múlik, hogy nenr igazán él a csapatban a tiz
törvény, akkor gyerünk, még ma fogjunk hozzá a hibák
komoly, gyökeres kiírtásához! Egészen bizonyos, hogy
ririntjerrkinek lesz egy jó gondolata. Beszélgetés közben
szép lassan rájövünk, hogy nincs is olyan nagy baj,
csak rrlagunknak kell nrindnyájunknak eg,v-egy hibánk-
I,íl] lrSZ(}kilunk.

A ,,Rókák"-kal a naplóról beszélgetünk. i\{indenki
elinonclja, hogy reá rnilyerr hatással van az, ha igazi
rraplót ír. Jani bá'-nak, a mi tlerék rajvezetőnknek, aki
eilátogat erre az örsi összejövetelre, bizonyosarr lesz
eqy csonró nreggyőző érve, amely nregérteti mindenki-
vel, hogy a naplóírás komol;, eszköze a magunk töké-
letesítésének. Fel is olvasunk egy-két kedves naplótö-
recléket valanielyik öreg cserkésznek vagy tisztünknek
IaIán tiz évvei ezelőtt írt napiójából. Milyen érdekes egy
ilyen régi napló! Hallaíára tudom, hogy mindenki meg-
iogadja: ő is ír ilyet, hogy legilen gyernrekkorából egy
bájos, értékes, senimiért ocla nenl adható emléke.

A ,,,V[ól<usok"-kai, a csapat úrjoncáival miről lehetne
érciekesebb beszélgetést folytatni, mint a napi jótett-
ríjl? Csak egy ilyen bizalmas együttlét után értik meg
igazán, hogy rninden enlber szánára milyen rengeteg
lelretőség kínálkozik a másokon való segítésre. A pa-
rancsnok úr (nra az ő kis ,,Mókusainál" töIti az örsi
i;rát) kérctéseire egyszerre tnegérti a legkisebb is, hogy
rrrilyen értékes tagja lehet ő is a családnak. az örsnek,
az osztálynak. . . ha minden tevékenységében cserkész
ttiarad, aki, számon tartja a napi-jótett kötelezettségét.

A ,,F'ecskék"-nél a kötelesség lesz a térna, ők már
rragyok. \relük már nagyon konlolyan lehet beszélni a
vallásról, a hazáról, az enrberekről. ők már megértik,
hogy a mi kötelességeink teljesítésétől nemcsak a ína-
gunk jóléte és boldogsága függ, hanem ezen forclul meg
a társadalorn békéje és nyugalma} rneg a haza sorsa is.
Ezen az ijrsi órán az örs minden tagja tudatára jut an-
rrak, hogy, ő nem azért van ezefi a földön, hogy szóra-
kozzélq játsszék, hanenl, hogy öntudatosan s éppen ezért
viclánlan, boldogan teljesitse köte|ességét nemcsak majcl
akkor, ha nagv lesz, hanenl nlár ntost is.

A ,,Vadgalambok" vannak e'héten szolgálatban. Ve-
li!l< ternlészetesen azt viiatjuk nreg, hogy miképen lehet
a szolgálatc.t legtökéletesebben betölteni. Lesz sző a
gondos ta.karításról , az íz.léses, kedves díszítésről, a csa-
pat virágainak gondozásáról, a szerszámok rendben-
tartásáról,, a sátrak megtekintéséről (vajjon nem pe-
nészednek-e, nenr került-e a raktárba egér?), a csapat-
napló és egyéb könyvek pontos vezetéséről, a hirdeté-
sek gondos, csinos elkészítéséről és kifüggesztéséről. . .

Ki győzné itt felsorolni, hogy még mi mindenről, hiszen
egy lelkiisrneretes, szolgá|atát konrolyan felfogó örsnek
icngersok dolga, gondja lehet.

A ,;Farkasok" tudnak kétségkívül legügyesebben



474 MAGYAR CSERKESZ 2l . száttl

fúrni-faragni. Velük a műhelyek dolgát tárgyaljuk meg.
Mert mi tagadás, itt vannak némi bajok. Peti, a rnindig
nlorgó, minden hibát meglátő rajvezető (nem is tudom,
hogy miért nem megy inkább zupásőrmesternek?) a mi*
nap is zörgött a kicsorbult véső meg amiatt az egy szál
elszabott deszka miatt. Már csak a Peti keclvéért is jó
lesz alaposan nregtárgyalni, hogy rniképpen lehet leg-
rendesebb és legeredményesebb nrindennemű rnűhely-
munka. Erre a rnegbeszélésre annál nagyobb szükség
van, tnert a karácsonyi kiállítás nem sikerülhet jól, ha
nem fognak pontosan és gazdagon működni a ,,[leste-
rek". A ,,Fecskék" a végén még büszkék is lesznek,
hogy ők a műhelyek irányítói. A szervezett, jól beosz-
tott munka peclig meghozza a kívánt szép eredményt.

A ,,Pacsirták" már nenr sokáig lesznek a csapatban.
Az idén érettségiznek, vagy felszabadulnak, de minden-
képpen elhagynak bennünket, sőt egy részük talán
többé nem is lesz cserkész, Nem természetes-e, hogy
velük az egész télen arról fogunk beszélgetni, hogy
mennyit visznek magukkal az itt te|szedett cser készet-
ből, mennyit tudnak és akarnak megvalósítani az élet-
ben a tíz törr,érryből? Milyen szép is lesz az az utolsó
összejövetel, amikor sok neghitt, bensőséges beszélge-
tés után egy napon, antikor rnár üt a válás órája, azzal
a komoly elhatározással szorítunk kezet egymással, hogy
rnégsem válunk el, hogy találkozni fogunk, találkoznunk
kell az életben mindenütt, ahol küzcl a cserkészgonclolat
a cliadalért, ahol szent ügy szolgálatáről van sző.

A vezetökkel is össze kell üInünk minden héten, hi-
szen olyan sok a megbeszélni való! Seregszemlét kell
tartani népünk felett. Ha baj találna lenni, idejében kell
hathatós orvosságról gondoskodnunk. Azután a mun-
kaprogrammot is legjobb nlinden héten együtt megcsi-
nálnunk. A kiadandó parancsnak sem lesz ártalmára, ha
előzetesen beszélgetünk ró|a, De még ha nem is volna
tenger-dolgunk, akkor is olyan jó együtt lenni itt a pis-
láko|ó tiiz mellett minden héterr legalább egyszer azok-
r-rak, akik arra szövetkeztünk, hogy a magát nekünk ne-
velésre biza|ommal icleadó ifjúsúágot egy szebb, ma-
gasabbrendű világba, tiszta, áldozatos, munkás. boldog
életre vezetgetjük.

Octakint nyirkos, kötlös, tiiu,;. Or" van. Hamar e§tele-
tirk. Nem kellemes a hicleg, sáros utcán járni. De itt bent
az otthonban barátságos meleg van. A gyér világítás
nrég kedvesebbé-hangulatosabbá teszi a mi kedves ha1-.
lékunkat. Gyertek fiúk! üljük körül a kandallót (uagy,
ha úgy tetszik, az otthon egyetlen nagy asztalát), be-
szélgessünk, tervezgessünk, dolgozzunkl Legyenek
ezek a csendes esték gazdagok, áldottak, Legyen ezeken
a szép őszi, téli estéken 45O magyar cserkészotthon
gyönyörű színtere harmincezer magyar fiú komoly életre
való készülésének! Hadd folyjon itt ennek az esztendő-
nek nagy munkája: a n]agyar cserkészet elmélyítése!,

kalmdn bdcsi-

A AIaggar CserhészEzöoelsés 1929.

Megjóttünk a messzi útról,
Jó anyuskdk, jó p,apák!
Több nekünk az édes itthon,
Mint a gazdag nagyviltig!
S mosí, hogy újrc itt vagyunk,
üljünk össze s elmeséljük"
Hogy mi történt. S újra éljük
Angliai szép utunk!
Im', kitdrjuk elétek a
Hű magyar cserkész-szivet.

- Messze idegen világak
Rdirttik c telküket.

*

Mikor útnak inditatt a
Magyar hit s m,agyar remény,
Megdobbant a haza szive
Hegyek orman, uölgy ölén.
Vittük szívünk ftijó mélyén
Vérző hazank uégzetét,
Ezer évünk hősi gondját -
- É,s vergődő jelenét.

Vittük messze idegenbe
R,ab magyaíok sóhajat,
Hogy a népek vidant sziuét
Ez a sóhai jdrja tit.
V ittük vihartépte zószlónk
örökiíjú szineit.
Mohtics, Mohi tragikutntit,
Hősök szent küzdelmeit.
V ittük égő honszerelmünk
Ki nem alvó mécsesét;

MEGJOTTÜNK.
éDi nooember 11ó 3-ón tartoít malinéjdra beuezetó

]övőt vívó akrtratnak
Buzditó iléretét. 

*

Vittük izmaink acéljtit;
vérünkben alvó vihart.
ötven nemzet tdbordba
Vittük az örök magyart.

T db o runk nar o mlzO géU en
Magyar élet égett.
S a lobogó erők fészke
Vonta oda, megigézte
A sok kandi népet.

Kuruc bdnat sirt az éjben
Ttirogató ajkdn,
Dalos sziuét kiöntötte
Az én magyar fajtdm:

Dalos ajkkal, zeneszóval
Szivek varó.t vivta.
Tabortüzek melegéhez
Ftizó lelkek tömegeit
Csalogatta, hítlta.

V endégítitó szeretetünk
Hívó mosolydra,
Benépestilt a magyarok
Büszke sátor-vára.
A baratsdg aranyszaldt
Szőttük, sziivögettük
S haztink .arcdt idegenek
Szíl,ébe égcttük.
És kitártak ezer évünk

szdmul írta: RAnv'ÁNyI NÁtnÁN,

Titktit.-Sakiltitta.
Nern tud az többé gyíilölni,
Magyar ltitet, reményt ölni:
-- Az sorsunk bardtja! 

,

A Jamboree csoda-orszdg.
Bardtsagos, meleg orcdk ;
Az ember ha itt szerte néz,
Mosolygó arc, baráti kéz,
Fekete arc, uiddm szemek. -
- A szavam itt ki érti meg?

- Ott sdrga arc és f erde szem-
Ki ez? Ezt én nem kérdezem,
szólok hozző ós ő nevet:
Nem kérdezi a nevemet.
Karonfog és megyünk tovabb.

.|ön, megy" siet sok fürge ldb.
Ahdny ajk, mind beszéI, beszél.
A nagy vildg itt bennem él.
Itt nem gyanakszik senki sem.
Amit mondanak, elhiszem.
A szivek nyitva: nézz bele!
Ez a barcitseíg szelleme.

Megrakodva lelki mézzel
H azaiöttünk. Itt vagyunk,
Anti kincset onnét kaptunk -
- Ime mindent dtadunk!
Hazam, oltárodra tesszük:
Hű szívünk is égjen ott.
Tiéd minden, mit tiaid
Kemény gdrdója hozott!
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BETrILEN GÁBOR.
Most háromszáz esztendeje annak, hogy örök nyuga-

lomra húnyta be a szemét a legideálisabb gondolkozású,
minden problénrát a gyökerében látó és ezért rögtön meg-
oldani is tudó nagy íejedelem: Bethlen Gábor. Egyike ő
azoknak a magyaroknak, akik minden nemzedék előtt mint
eszmérrykép állhat, A tudományok és művésze,tek megértő
barátja és hozzáértő művelője. Udvariartása európai szín-
vonalon álló, tudása kortársait messze túlhaladó, éleslá-
tása úgy az egyházi, mint a világi politikában szinte egye-
dül álló. Bethlen Gábor igazi nagyságának megértéséhez
szüks,éges annak a környezet-
nek s azoknak a viszonyok-
nak ismerete, mely az ő zse-
nijét kitermelte.

Bethlen Gábor az erdélyi
magyarság lelkének megtes-
tesítője. Erdély lelkét sajátos
körü|ményei teremtették meg.
Soha kisebb ország nagyobb
történeti feladattal nem bír-
kózott meg. Kelet és Nyugat
ütköző pontján á||ott azzal a
programmal, hogy ennek az
ütközésnek ő legyen a fok-
mérője. Döntő súllyal veti
bele magát a küzdelembe
egyik vagy másik fél érdeké-
ben s ha rosszul vá|aszt:
összetörik, hogy újra ta|pra
áll jon !

Erdély sajátságos állam-
összetételéné1 fogva hosszú
időn át egyedül őrzője és le-
tétcményese a nemzeti szuve-
rénitásnak, Mikor az anya-
ország egy uralkodóház ,,ma-
gántulajdonaként" szerepe1,
akkor Erdély a nemzeti füg-
getlenség legerősebb bás-
tyája. De bástyája a nemzeti
szellemnek is. Míg Magyar-
országon a nemzeti nyelv
csak a jobbágyságé, addig

,

lktári Bethlen Gábor, Magyarország választott kiráIya,
Erdely légnagyobb íejedelrrre.

hető meg, hogy Erdély fejedelmei a protestánsok és a
katolikusok egyaránt a vallási szabadság védelmezői
hosszú irlőn át.

Ezeknek a tudajdonságoknak, az erdélyi léleknek a meg-
testesítője Bethlen Gábor. öszinte, méiy hite - mely egész
életének nyílegyenes iránytszabó fonala - páratlan. Mint
minden mélyen szántó ember, mással szemben türelmes, a
meggyőződésből folyó elvek feltétlen tisztelője. Egy-
házának hatalmas támasza. Címeres levelével egyháza
szolgáit nemesi rangra emeli s ugyanekkor a többi keresz-

iyén egyházak bőkezű patró-
nusa. Hol kellenének ezek a
tulajdonságok jobban, mint
éppen a mi társadalmunkban,
hol dúl az egymást meg nem
értés, a széthúzás s egymás
meggyőződéséből politikát
csinál a magyar s civódik a
kéz a kézben munka helyett.

Tudománytisztelete és sze-
retete együttesen állott a
nagy nyugati uralkodókéval.
Országának kultúr élete pá-
ratlan. Roppant bőkezűség-
gel iskolákat alapít, a tanulás
szabadságát biztosítja, a tu-
dás forrását minden ember
számár a hozzáf érhetővé teszi,
hirdeti a tudományok demo-
kráciáját. Megbecsülte az ide-
gen népek értékei,t, amit hasz-
nosíthatónak vélt, azt fel is
használta, de nagy s szent
meggyőződése volt, hogy a
nemzeti szellem és a nemzeti
kultúra csak önmagában és
önerejébő1 élhet meg. Ápolója
a magyar tudományos életnek
és művészetnek. ő már akkor
iátta és megvalósította azt a
nemzeti politikát, amit ma
egyre többen sürgetnek, de
amelynek szükségességét tár-

Erdély íőurai, sőt udvarai is teljesen magyarok.
Letéternényese sokáig a szabadelvűségnek is az erdélyi

nlagyal. Tisztelettel hajlik meg a meggyőződésből támadt
gondolat íensége előtt. Vallja az igaz hit erkölcsformáló
erejét s ebből folyil< az a vallási és gondolatszabadság,
nrelynek hosszú időn át páratlanul álló példáját adta Er-
d,ély egész Európában.

Ezek az érdekes és feltétlenül speciális adottságok, -melyekhez még döntősúllyal csatlakozott az is, hogy az
erdélyi nragyarság étezte az o1áhság nemzeti törekvései-
nek fenyegető rémét, - alakította ki Erdély lelkét. Ebből
érthető, hogy az erdélyi mágnás nem az a megközelíthe-
tetlen s hihetetlen magasságban lévő főúr, mint az anya-
országi, Ebből magyarázható, hogy az arisztokrácia össze-
szövődött az ország lakosságával s történelmi nevével a
megye vagy ország életében a nemzeti gondolat uralmát
juttatja érvényre a nemzeti törekvésekkel szemben.

A szabad szellem teremtette meg Erdélyben a vallási
türelem oly csodás példáit, melyre a ma türelnretlén vilá-
gában csak vágyakozással tekinthetünk. Sok protestáns
főúr kegyura a róm. kat. egyháznak s igen sok katolikus
mágnás támogat protestáns ifjút vagy intézményt. Igy ért-

sadalnrunknak széles rétegei még mindig nem látták be,
hogy tudniillik a magyar nemzeti lét és újjászületés csak
egy erősen nemzeti hagyományokból és magyar kincsek-
ből táplálkozó s faji sztrpremáciánkat biztosítani tudó mű-
velt ifjúsággal lehetséges

A ma ifjúsága előit világitó fáklyaként kell álljon
Bethlen Gábor az ő páratlan vallási türelmével, nemzeti
gondolatnak a diadalrajuttatásával, törhetetlen kitartásá-
val és munkakedvével, mély vallásos meggyőződéséből fa-
kadó hitével, becsületes, egyenes magyar gondolkodásával.
Cserkészek, tanuljatok! Kolozsudry Béla.

Bethlen Gábor életrajzi adatai,

Iktári Bethlen Gábor született lllyén, 1580-ban. Báthory Zsig-
mond udvarában nevelkedett. Fejedelemmé választották l613
okt. 23-án. Első hadiárata, mint fejedelemnek, 1619-ben volt.
Elfoglalta a királyi Magyarországot s a Szent Koronát is kezébe
keritette. 1620 aug. 25-én a besztercebányai országgyűlés ma-
gyar királlyá választotta, 162l dec. 31-én megkötötte a nikols-
burgi békét, 1626-ban pedig a második bécsi békét. Meghalt
1629 nov. 15-én Gyulafehérvárott, 49 éves korában.
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rizÉvtr's A,,LEvELEI{ DIÁI{JAIMH oZ".
Most tiz esztendeje, hogy dr. Tóth Tihanér könyvének -,- A könyveim? - Szetile a nlesszesógbe révedez. Em-

első példányai e|hagyták a nyomdát s megindultak a ma- lékezete a nultban iár, - Még egri hittanár koromban. lr
gyar diákok szívei 'felé, hogy cscrdálatos varázsukkal írj háború vége felé láttam diákjaim lelkéből mind jobban és
életre pezsdítsék a forrada-
lom viharától aszottá nyo-
morított lelkeket.

Az egész magyar ifjúság
iinnepli megértő és atyai
barátját s ettől az ünneplés-
től mi, cserkészek sem ma-
radhatunk távol. ő az egész
Inagyaí ifjúságé. Mint ahogy
a Tíz törvény is minden ma-
gyar f iú életmutatója. De
valahogy jóleső érzéssel ál-
lapíthatjuk meg, hogy e/ső-
sorban mégis a _miénk, cser-
készeké. Hisz cserkészpa-
rancsn,ok, van csapata, min-
clen nyáron táborozik s az
első cserkószkerület társ-
elnöke.

A jubileum alkalmából
fölkerestük lakásán, hogy
mondjon el egyet-mást ön-
magáról, könyveiről s a ma-
gyar cserkészetről.

Tóth Tihamér diákiai között

jobban előtörni a vágyat
valami után, - hang vagv
irás , ami egéSzen az
övék legyen. Éreztem, hr_rg1,

a fiúk problémáit csak a fiírk
nyelvén lehet megrlldani. Va-
lami nagy biztatást láttam
abban, hogy a fiúk lell<e,

mint nyitott könyv, tárul ki
elém s érzem, hogy nreny-
rryire akarnák a jót. Minden
fiú szívéb:rr megpendítlre-
tiink egy húrt, melytől aztán
visszhangzani kezd az egész
lélek. Ilyen húrkeresés akar-
tal< lenni az én könyveinl.
Első könyven a forradalmai<
alait kósziilt el. A tiszta fér-
fiúság. Persze, akkor cen-
zura nélkül ne,m lehetett egy
betűt sem kinyomatni. Hó-
nom alá fogtam a korrektu-
rát s átmentenl lt Hungá-
riába, a vörös cenzLlra-

Elöszobája ajtaján, ha nincs is kiírva, rryugcldtar-r tlda-
képzelhettük az egyik bencés-apátság kapufeliratát:
,,Porta patet, sed cor magis", nyitva a kapu, de még in-
kább a sziv. Az előszobában négy-öt fiú, Tóth Tihamér
diákjai. Csillog a szemük, mikor a Parancsnok úrról, vagy
ahogy ,,szolgálati viszonyon kívül" mondják: a ,,tiszte-
lendő úrról" beszélnek. A 254-es ,,Minta"-csapat tagjai
sok bájos epizódot mesélnek el évközi és tábori életükről,
meiyek nind jó Parancsnok Uruk atyai szeretetét bizo-
nyitják. Csak egyet a sok közü|.

Mikor l928-ban a csurgói táborban az em|ékezetes sze-
rencsétlenség történt vele (mindkét lábcsontját törte el ak-
kor Tóth Tihamér), a. fehérvári kór,házban legsúlyclsabb
fájdalmai közt is állandó összeköttetést tartott fenn a,csa-
pattal rendelkezett, parancsokat adott, irányitott. Még most
is könny szökik a fiúk szernébe, ha visszaemlékeznek arra
a pillanatra, mikor rögtönzött hordágyra emelték halálsá-
padtan fekvő parancsnokukat. Akkor azt hitték, nem jön
többé táborba. tls idén mégis eljött, S jövőre is ott lesz.
Mert a ,,tisztelendő úr nem adná oda a velünk töltött há-
rom hetet senmiféle más nyaralásért".

A ,,tisztelendő ítr" kinyitja az ajtót, kienged egy kis
ginnazistát: ,,Aztán mondd ám meg Egonnak, hogy föltét-
lenül jöjjön már fel, még az idén egyáltalán nem láttam".
É.n azt hiszenr, hogy Egonnak fel kell mennie oda, ahol
ilyen aggódó és féltő szeretettel váriák . . .

Szemben ülök Tóth Tihamérral. A másik szobából lát-
szik az a legendás, fekete gyóntaíó-imazsámoly, ahol any-
nyi fiatal lélek kapott erőt, megnyugvást, drága értékes
tanácsokat, A falon képek, Márton mester híres ,,Magyar
cserkészleje", ,,Prohá§zka apothézise" és ami a legjobban
megkap, cserkészeink ajándéka, Mártcrn gyönyörű vászna:
az űr Jézus a fiúk között. Körös-körül mennyezetig érő
könyvállványok, könyvek ezrei. De a szobának méltóságos
komolyságát mindenütt megtöri egy-egy mosoly; a szob(i-
ban a tiszta, vidtim, erőteljes magyor ifjtiság daloltj
lelke él.

- Vttlamit a könyveiről, méltósagtls Uram. A sziileté-
sii k r ől?

bizottság hivatalába. .{ kapuban egy szuronyos vörösőr
áll elém:

-- Niit akar itt, lelkész elvtárs?
Ezt a könyvet hoztam cenzuráztatni, elvtárs -feleltem.

- Na ja 
- mondtá ő -, nem is lehet mindenféle zöld-

séget csak úgy kinyomatni.
A ,,zöldséggel" azután egy íő-cenzurás elvtárs elé ke-

rültem. Megnézi a könyvet. Kinyitja az első oldalt. ,,Az
Isten tervei?" Hm. Kérem, lelkész elvtárs, ez a mi elveink-
kel ellenkezik. Máskülönben egészen jó volna, dehát az Is-
tent tessék kihagyni. Akkor ki lehet nyomatni. Különben *
folytatta tovább az elvtárs -, pár hónap mulva talán még
így is fog menni. Igaza volt. Pár hónap mulva ment a
könyv. De előbb ők is ,,mentek".

- Szabad érdeklődnötn a könyvek példdnyszárnai
ireínt?

- A,,Tiszta férfiúság" magyarul 17.000, németül 13.000,
tótul 2000, olaszul 2000. Ugyancsak most van íordítás
alatt bolgárul, angolul, románul és horvátul. A ,,Dohány-
zol?" 9000, ,,A ne igyál" 9000, a ,,Művelt ifjú" magyarul
l0.000, németül 9000, olaszul 2000. ,,A jellemes ifjú" ma-
gyarul 10.000, németül l1.000.,,A vallásos ifjú" magyarul
5000, németül 6000. A ,,Krisztus és az ifjú" magyarul
5000, németül 6000 példányszámban jelent meg.

- Hogyan kapcsolódott be Méltóscigod a cserkésztnoz-
gaiotnba?

- ó, az már régen volt. Mikor a Zászlónk megrendezte
nagy cserkésztutaj-útját a Vágon, Akkor szerettem meg
,cI mozgalmat. Aktív részt azonban különösen azó,ta veszek
abban, miclta saját cserkészcsapatom van.

-- Mikor 1919-ben eltörölték a hittant az iskolákban,
hozzám jártak föl többen a budapesti tanárképző-gimná-
zium, vagy máskép ,,Minta"-ginlnázium diákjai közül. Na-
gyon összebarátkoztunk és anrikr,l.r nrár megkezdődött a
normális tanítás, akkor is fenrlaiiottuk a kapcsolatot,
megalakítottam a Mária-kr,,'i;egációt s csakhamar a
254-es ,,Minta" cs. csapatrlt. Csendben dolgozunk, minden
feltűnés nélkürl, de hiszem, hogv nrLrnkánk nem hiábavaló.
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- as aktiv részt méltóztatik venni a cs,apatntunkaban?

- Sajnos, annyira nem foglalkozhatom a fiúkkal, mint
rógen. Hisz azelőtt még az örsi gyűlésekre is be-benéztem
néha, A kéthetenkinti csapatgyűlésekre elmegyek, úgyszin-
tén a heti kirándulásc.rkra is. Noha néha bizony nehezemre
is esik, a tábort föltétlenül én vezetenr. Azonkívül a felsős
cserkészfiúk nrinden hónapban feljönnek egy kis szemtől-
szembe való beszélgetésre. Mert hiába, a négyszemközti
beszélgetéseknek igen nagy értékük van cserkészszem-
pontból.

- És nli a véleménye nléltósdgos Uramnak a tnagyar
cserkészetről?

-'- Habár a magyar cserkészet eddig is gyönyörű erecl-
niényeket ért el, megállnunk nem szabad. Mínden fiú any,
nyiban cserkész, antennyire át tud ja éIni tinnutgriban a Tíz
törvényt. A Tíz törvény nem más, min,t a keresztény élet.
Akkor lesz a katholikLts fiúból jó katholikus és a protes-
tánsból jó protestáns, ha a Tíz törvényt választja élete
vezéríonalául.

- A magyar cserkészet nagy kincse, hogy száz száza-
lékon valláserkölcsi alapokon épült fel.

- S mikor jelenik meg a ,,Levelek" következő kötete?

- Sajnos, úgy látszik arról le kell mondanom. Az egye-
temi tanszék, az állandó készület a vasárnapi rádiós pré-
dikációkra, ezeknek sajtó alá rendezése, az egyetemi ifjú-
ság lelki vezetése annyira lefoglalják minden időmet, hogy
jelen körülmények között képtelen vagyok a ,,Leveleket"
folytatni. Talán majd egyszer

- Bizik-e, prof esszor úr, a magyur |iúkban?
-- Nyugodtan mondhatonr, hogy hiszek bennük. Köny-

veim, különösen a ,,Tiszta férfiúság" ezer meg ezer fiatal
lélekben keltett visszhangot. Levelek ezrei, napról-napra
folyó beszélgetések mind azt bizonyítják előttem, hogy ér-
denres a nrunka a lnagyar fiúkért. Nagy bíztatás ez szá-
lnomra, de azoknak is, kik csüggedten nézik ezt a mai
eszeveszett bódultságban keringő recsegő-ropogó, felfor-
dult világot, Nekünk nenr szabad ölbetett kezekkel ülni, és
bele kelL nyúlnunk ebbe a lávatötttegbe és menteni azt, ani
a legdrdgabb, a magyat- jövőt. A íiúk lelke hófehér lapti
könyv, melyet nekünk kell teleírni ragyogó gyöngy-
sorokkal, hogy ezekből az aranykönyvekből épüljön össze
tt magyarsdg jövő tijrténelme

Kopogtattak. Ké1 kisfiú nyitott reánk. Felálltam, elbú-
csúztam. Jöjjenek ők, jöjjenek a fiatalok és szívják ma-
gukba a sok lelki kincset szeretett ,,tisztelendő uruk" aj-
káról, ns kint az előszobában is vártak már néhányan.
Mosolygós arcú, életet ígérő drága kis magyar fiúk . . ,

A nragas egyházinl.ttOsaglt viselő apát űr, a Pázmány-
egyetem nagyhírű professzora, az ország egyik legnagyobb
szónoka oda ál1 mellétek, fiúk, együtt játszik, szőrakozik,
cserkészik veletek, íelá|dozza vakációját, alszik a szalma-
zsákon, eszi azt a sokszor kissé ,,gyanús" cserkészkosztot,
mind csak azért, mert szeret benneteket. Fiúk, cserkésztest-
vérek, köszönjiik meg Istenünknek, hogy Tóth Tihamért
nekünk adta.

Tóth Parancsnok úf, maradj mindig
örök Törvény, az t3r Jéztts felé . ,

velünk s vezess az

Scindor Dénes.

BALKÓRMÓS
Bttlkörmös Bandi btisan bandukol,
sziuét keserves bdnat ette:
Mdr délutdn négy ór,a van
S nllrcs meg a napi jó tette.

De im" egy kis|iti jön arra ép
S ilyen kérésre nyílik szdja:
,,Kérem szépen, tessék megmondani,
Melyik villamos visz el ó-Buddra?"

ns Bandi, tnint. a préda-éhes vad,
Zsdkmanyra csap mohón, legottan.
Egy villamos előttük ép megdll,
,,Ez az, fiam, ni ldtod" éppen ott van!

F elülhetünk. Azo nnal elmegyünk,
rn elkisérlek". - - ,"laj, ne, kérem!!"
,,Ej, dehogy nenl, no jer, szaladjunk.
Majd ölbekaplak; így elérem."

S bdr a fiti szabadkozik nagyon,
Sőt ritgni, kaptilni sem restel,
Bandi a villamosr,a telszökik.
Dehogy mulasztja ő biz' ezt el.

Csak amikot, a gyermek felsivit,
Miként nnlac süvölt a késre,
Balkörmös Bandi gyanakodva, ó"

Csupan akkor kezd kapni észbe,

,,laj, bdcsi, nem! Sztílljunk le gyorsan!
Tessék mindjtirt engeín letenni!
A néni megy vasdrnap ó-Buddra.
Én nem akarok odamenni."

BANDI NAPI JoTETTE.
A villamos tndr messze sztiguld"
A pénz elköltve, jegy megudltva,
Hogy kdrbavesszen, azt nem engedi
A cserkész takarékossdga.

Sólrujtva rakja le a kisfiút,
ó ntaga meg, haj! toutibb szarnyal:
Igy végződött a napi jó tett,
E gy gy tíszos kény szer-utazdssal.

Mikroszkóp.
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Bethten Gábor szotgálatában.

_ . Bethlen Gábor egyike volt azoknak a fejedelmeknek, ki ne-
héz küzdelem után jutott uralomra^s egész- életén át megmu-
tatta, hogy a hatalommal tud élni. Soha sem feledte el kü"zdel-
ry9s ifjúságát_és ha tehette, a környezetében időző nemesi gár-
dát élményekben gazdagítani töreliedett. Felkarolta azokai az
iliu.!ut, kikben. készséget.és jóindulatot látott. Különösen a poli-
tikába avatta.be őket, rnintha előre látta volna, milyen szoáorú
i!Pke_t. f,og $g eíre_ a szerencsétlen országra'hozii a politikai
előrelátas !i4nyq,_ Ha követségek érkeztek, fogadásuknál jelen
ke]lett _lenniök. Sőt megtette azt !s, hogy a titkos követsé§eket
a közelében elrejtett ifjai jelenlétében intézte el.
. .Kedv_eltjei kö.z_ött .r,olt Kemény János, a későbbi erdélyi feje-
delem. Ez az itjű mindenképpen használhatónak bizonvuit. Fél-
tett agarait: a Kormost, a Hókát, néha'nyolcat is, rábíita. A sa-ját lován iátatta páncélosan; a páncél felett pirosvirágos bár_
sonykabáto_t adatott rá, skófiummal varrott, nyuszttal piémezett
ilvgg9t kellett viselnie. Szerette a pompát mágán is,'de maga
körüí is.

Amikor nem sikerült..az,a politikai sakkhúzása, melyet a
Habsburg-házzal, kötendő házasság kedvéért engedett me§ ma-
gának, rögtön hátat fordított és a protestáns fejédelmi udv:arok-
ban nézett széjjel. A Brandenburgi-házban sikerült kikötnie, Ez
?? Ligy még folyaamatban volt, midőn a tizennyolc esztendős
I(emény arra kérte, hogy a követséget elkísérhesse.

Bethlen nem vonakodott. Kioktatta mindarra, amire az először
világba induló gyetek-embernek szüksége lehet; ellátta bőven
pénzzel, sőt a távolléte alatti fizetésének kiutalásáról is gondos-
kodott.

Igy indutt világgá Kemény. elményeiről maga számol be úti
jegyzeteiben. Először Bécsben nézett széjjel. A császárt nem
találta ott Bethlen üdvözlete; Nénretújhelyre mentek utána. Az
ott töjtött öt hét meghozta az első gondot. Nem volt egynél
több lo.,a a gyereknek, az i.s megbetegedett. Ezer szerenÓ§éje,
hogy oly soká nyilatkozott II. Ferdinánd, mert ez a|att az id,ő
alatt a lova meggyógyult,

Leánykérő útjukban a következő állomás ismét Bécs volt, hol
egy Holfkircher nevű előkelő embernek lett a vendége. Ez az
ember jó ideig az erdélyi fejedemi udvarban élt szánrkivetésc
idején. Ott megismerkedett Kemény atyjával és kölcsönös barát-
ságot kötöttek. Egyéb oka is lehetett néki a fiatalember meg-
becsülésében; két csinos eladó lánya is volt, A kisebbik meg_
tetszett Keménynek. Vele ,,ifjúságbeli nyalkaságban én is ö16-
mest mulattam".

OIy jól érezte magát náluk, hogy majdnem lemaradt, mikor
az urak tovább mentek. Bár a bécsi hidaknál már utólérte őket,
mégis bűnhődnie kellett. A szolgája ugyanis mélyen talá|t a
kupa fenekére nézni és a hídon összeveszett a szerirbejör,ő sze-
keresekkel. Az urak nem hagyták annyiban a dolgot, hanem le-
húzták a lováról és megpálcázták. Azt végtelen- düh kerítctte
hatalmába. Nagy garral lóra pattant és elvágtatott. Keménynek
nem volt több szolgája ennél az egynél, sőt az útravalóia, min-
den fehérneműje annak a lovára volt rakva. Kénl,,te|gr-k.11.''.,
utána kellett.rugaszkodnia és mikor megtalálta, rirég könyörr;g-
nie is, hogy tartson vele, ez nem fog többet előforddlni.

Meg_volt végre hát a szolga, azonban aza|att a követség et-
tűnt. Haladt tovább az országúton, de senkit sem bírt me§szó-
lítani, mert nem ismerte azt a nyelvet.Igy azután addig tártott
előre, míg be nem esteledett. Egy íaluban lelte magát. A papot
rneg az iskolát tudakolta, minthogy németül nem tudott, hát
latintrl,

A falusiak termószetesen nem tudtak neki íelvilágositást adni.
Ellenben jól szemügyre vették és úgy talállták, hogi g2 . 16'
vándor éppen úgy öltözködik, mint azok az embefek, kjk az
előző évekbetr annylra elpusztították az országukat. Hamar híre
futott enrrek. Mire Kemény megértette a helyzetet, már a falu-
siak íejszékkel, durungokkal felfegyverezve magukat, megtá-
madni készültek őket. Azoknak sem kellett több. Egy_ketiőre
kint voltak a faluból.

ApRósÁcoN BETHLEI{ GÁBon, I{onÁnór,.
kozott, ő bement a városba, hogy körülnézzen. Meglátta a plé-
bánia-lakot, betért. Az iskolában azután megtalálta a plébánbst.
Latinul üdr,özölte és rögtön a magyaí követek után k-ezdett tu-
dakozódni. A válasz kielégítő volt, Hallotta, hogy van követ-
járás az országban, azonban, nem ő íeléjük. ,,IVlindázonáltal igen
nlostoha módon kezde beszélni az erdélyi magyarok és Bethlen
{elől; nem is csuda: mert azon a városon is megtetszik vala az
pusztítás."
._ I{emón1, azonnal feltalálta magát_ Azt á||itotta magáról, hogy
Sennl,e1., Istr,ánnak, a magyar királyi kancellálnak a szolgájá
és a köl,etek után lett postázva. Igy mindjárt más szemmel te-
kintettek rá, sőt ka|auzt is adott a plébános melléje, hogy az a
jó utat megmutassa nel(i.

A szolgája vette íel ezt az embert a lor,ára.
A faluban aztán a plóbános emberének láttára igen ügyes

kalauzt sikerült kapnia, ki jó pénzért elvezette Dietrichstein
morvai bíboros szállására. Ez a ,,kisded vén ember" szívesen
fogadta. Hogy innen hova nentek, azt már pontosan nem írta
le. Csak annyit mond, hogy előkelő úr volt a szállás,adó gazdá-
juk, mert hintókon vitte magához az egész követséget. Nincs
kizárva, hogy ez az úr nagyon is jól volt értesülve a követjár,ás
okáról és minthogy neki három húga is volt, ,,igen szépek és
frissek", ahogy azt megjegyezte róluk a íiatal naplóíró, meg-
kísértette a szerencséjót. Istállóját, agarait, madarait, vadai-
kertjét. palotáját bejáratta velük; ebéd után pedig szüleivel és
előkeló házanépével ismertette meg őket.

Sajnálni lehet, hogy a választólejedelem előtt történtekről
nenr ir. Nag1,on hamar átfut rajta, csak ,azt említi meg, hogy
szép aranyláncot kapott tőle.

Nem jártak eredmény nélkül. örüit is ennek a íejedelem, örö-
ntét megmutatta azzal, hogy a követeket szinte elárasztotta jó
indulatával, ,,Engemet is . tizennyolc esztendőben jártamban
fő inn_vaadóvá téve, Tiz lóra fizetést, azonkívül személypénzt
rendele."

Hiúság vá§áía.

Bethlen Gábor vőlegénl,sége korában törtónt az alábbi eset.
Nagvban r,árta már a feiedelmi menyasszonyt. midőn értesítet-
ték, hogt. útközben himlóben megbetegedett, Bár már nem volt
nrai gl"erek Erdély parancsolója, mégsern lehetett előtte közöm-
bös. hogy micsoda pusztítást visz végbe jör,endőbelije arcán ez
a csúnya betegség. prthető tehát, ha olyan izgulva várta a fe-
lőie szálló híreket, sőt ,,főinnyaadóját", Kemény Jánost lohol-
tatta eléje, hogy őszintén ielentse neki, hag5lof{-e a himlő valami
fejedelmit Fejedelmi K,atóján.

keménvnek senr kellett kétszer morrdani. kassán időzött ak-
kor Bethlennel. Másodmagával törekedett Rózsahegy felé. A ren-
des posta-járattal tartott végcélja felé. Később azonban be kel_
lett látnia, hogy olyan módon nem bírja útját befejezni. Azért
l-őcse táján ott hagyta a postakocsit és nyeregben sietett tova.

Csakhogy huzamosabban még nem utazott Kenrény lóháton
és így nem is tudott kiilönbséget tenni nyereg és nyereg között,.,_t
Loyára a ked.,elt tatár nyergét tette íel. De meg is bánta. tJs,t,.
összetörte az a szemíe szép jószág, hogy már attól tartott. nen;
llír tovább haladni, hanem kénytelen lesz napokat ágyban töltell=j

De mit nem tcsz az Isten!
l-iptószentmiklóson túl, hol ugyancsak postaállomás l,olt ab-

ban az időben, találkozott a szembejöv(j Petki Istvánnal. Ez az
elnber éppen a fejedelmi asszonytól jött és a íejedelemhez tar-
tott. Tőie tudta meg Kemény, hogy fejedelemnője még niindig
Szi!éziában időzik. Szegény Kemény egyszerre annyi színbe öl-
tözött, mint a kettétört tinóorrú gomba, mert az jutott eszébe,
mi lesz vele odáig, ha valaki vagy valami nem segít rajta?

Csal<hogy a segítség már akkor ott állott mellette. Ugyanis
Petki nem csinált belőIe titkot, hogy tetszik neki Kemény szép
nyefge. A gyerek mindjárt feltalálta magát.

,Szép,, új tatár-nl,glggmet, mely felespénzt órne, károsnak tar-
tanám oly bizonytalan úrtra vinni. Törtónhetik, hogy lovat nenr
kaphatván, gyalogjárássat kell utamat megtoldanom s nyeíge-
met iS el kell adnom."

Ott kint a szabadban aztán letértek a rendes útróI és kipány- Beszélt aztán a pajtásának arról a szokásfól, hogy a szem-
vázták a iovaikat. Kemény megha-gyta a szolgájának, hogy é-b- ben jövő postalovakat'fel szokták váltani; ő,bár a nlereg sok-
ren legyen, mert könnyen meglephetik őket. Nem is csalódott, lral értékesebbé teszi az ő lovát, mégis hajlandó alkalmazkodni
A lova váratlanul hegyezni kezdte a íüleit, maga is felfüelt, és felajánlja mindenestől a íovát.
Ugy veite ki az éjszakából, hogy a falusiak beérték őket. Rög- A másik el nem tudta gondolni, mi lelheti ezt az embert, hogy
tön nyeregbe szöktek újra és elmenekültek. ily ostoba cserébe belemegy. Nem kérette magát. Átadta a lovát

Brthető aggasztó helyzete. Vissza már nenr térhetett, azt pe- a ra,jta lévő egyszerű, de kényelmes katonanyereggel együtt és
dig igazán nem tudta, hogy jó úton halad-e? Ekkor mentőötlete mindjárt el is nyaragalt, hogy a másiknak ne legyen ideje vissza-
támadt. nppen egy faiu tűnt fel a láthatáron. Egyenesen oda_ szivni, amit elhamarkodott.
merészkedett. Megtalálta a falu szélén a kovácsot és mintha Csak mikor hetek, hónapok mulva találkoztak, vallotta be a
éppen öt kereste volna, leszállott, levetette vele lovának két pat- más,ik, lrogy ő ugyan jól ráíizetett a gubacsía; alig bírt eldö-
kóját és újakat veretett rá, mialatt a szolgája a kovácsnál l,ára- cögni Kassáig. Csaba, lenő dr.
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Ez a história sohasem történt meg a valúság-
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Nyolcan ültek a tűz körül, amely 1assan-lassan elbocsáj-
totta a lángokat és izzó zsarátnok bíbor köpenyébe bújt.
A tábortűz deszkáin még ott volt a tengerészkeresz-
telő bemutatásának nyoma: víz és szappanhab - de a
megafonokat régen leszerelték és köröskörül már csak
itt-ott pislákoltak a lámpák.

A nyolc fiú nem mozdult. Néma egyetértéssel határoz-
ták el, hogy együttmaradnak a ma esti tábortűz után, őr-
zik a tizet egy darabig és beszélgetnek. Nagy, fontos
megbeszélnivalójuk van: frissen született barátságukat
szeretnék állandó és tevékeny formák közé szorítani,
olyan láncot kovácsolni, hogy soha se szakadjon szét.
Mert barátok: nem választla el őket semmi.

,,A nemzetközi örs" - így becézte és csúfolta őket
mindenki, aki tudott róla, hogy ezek nyolcan véd- és dac-
szövetséget kötöttek minden gonosz kiábrándulás, min-
den hazug kétség ellen - hogy együtt akarnak menni az
élet ösvényén, ha sokezer kilométer és ösvények renge-
tegje ékelődik is közéjük.

Nyolcan voltak és nyolc külön országban ringott a böl-
csőjük. Rao, a hindu fiú valahol Kalkuttában született és
íekete mogyoró szemén át a Gangesz titokzatos éjsza-
káinak sötétje ragyogott ki. Kis Testvér, az indián fiú
nagyapja még a dakotai vadászmezőkön kergette a skal-
pokat, de kis unokája már nagyszerűen érti az elektro-
mos gépek csinját-binját és minden vágya, hogy valami-
kor utat építhessen Ázsia vadonjaiban. Az aranyszőke
Jürgen egy porosz udvarházban visított elsőt a világgal
szemben való megvetésének jeléül - most pedig az Ober-
sekunda göröngyös ösvényét tapossa. Ugy hasonlít hozzá,
hogy majdnem ikertestvérének nézhetnéd a dán Jenset,
aki meg Malmőben lakik s az apja tengerészkapitány.
Ronald, az angol, magas és jégszemű, de a hangjában
melegség van és senki nem tud úgy megnyugtatni, mint
ez a gyerek, angol arisztokrata család egyetlen sarja,
maga a megtestesült hidegvér és finomság. Mindig moz-
gékony kénesővérű, bozontos fekete hajú Pierre, a pá-
risi fiú: apjáé a legelőkelőbb ékszerüzlet a mesés Rue de
Rivolin. Lin, a japán csak keveset beszél, de mindig van
a kezében valami, ügyesen formálja a legegyszerűbb
anyagot és nagyszerú füle van. S aztán legvégül itt van
Mózsi, székely fiú a javából, valahol Udvarhely táján
ringott a bölcsője s az esze csakugyan srófra jár. Nem
idősebb, mint a többiek, nem okosabb, mint Pierre, nem
ügyesebb, mint Kis Testvér * de mégis ő a vezér, az

örsvezető, mintha csak titokban egyeztek volna meg. És
itt, a csillagfényes éjszakában összefűzi őket, hogy vala-
mennyien többé-kevésbbé beszélnek angolul - de ezen
túl, sokkal fontosabb, erősebb kötelék fonódik szívük
köré: hogy valamennyien a jamboree tábor cserkészei...

A nemzetközi örs most tartja búcsúgyűlését. Holnap
szétoszlanak a világ minden tája felé - és ki tudja, ta-
lálkoznak-e ismét valaha? Ámbár Mózsinak más a vé-
leménye:

- Fiúk - kezdi és nem is íolyik ügyetlenül száiábóL
az ango| -, szomorú kényszerűség lenne, ha most szét-
szakadnánk mindörökre, miután olyan szépen együtt vol-
tunk csaknem két héten keresztül, megszerettük és meg-
ösmertük egymást. Indítványozom, hogy igyekezzünk min-
den esztendőben találkozni. Rao és Kis Testvér úgyis
együtt mennek Oxfordba, Lin itt dolgozik Liverpoolban* mi többiek aránylag nem vagyunk messze egymástól.
Mi a véleményetek rólal

- Nagyszerű - újjongott Pierre -. Gyertek Norman-
diába! A birtokunk...

- Nem, inkább Skóciába - versengett Ronald -,nagyszerű pisztráng van.
Mózsi íélbeszakitotta a versengést.

- Talán majd sorsot húzunk. De először szeretném,
ha elhatároznánk: minden esztendő augusztusában ta-
lálkozunk egy vagy két hétre valamelyikünknél. Ugy
osztjuk be a munkánkat, úgy takarékoskodunk, hogy erre
a találkozóra mindig etjöhessünk, legyUnk akármilyen
messze. A nemzetközi örsnek nem szabad szétesnie, sőt:
nőnie kell, hogy nemzetközi raj, nemzetközi csapat le-
gyen belőle. Ép ezért jó lenne, ha mindenki hozna ma-
gával minden találkozóra egy-egy fiút: akit legméltóbb-
nak tart rá. Lassan, de biztosan szaporodni fogunk és
meglátjátok...

Elhallgatott. Ugy érezte: nem kell minden gondolatot
befejezni, elég ha megrezdíti a húrt, továbbzeng az ma-
gától is. Zengett is tovább.

- Egymás mellett kell állnunk minden veszélyben! -erősködött Jürgen.

- Jót, rosszat meg kell osztanunk! - folytatta Jens.

- Mert testvérek vagyunk - merengett Rao.
Hallgattak. És a kezük önkéntelen mozdulattal egymás

felé nyúlt: találkoztak a kezek és törhetetlen lánccá nőtt
a nyolc fiú a pislákoló tűz körül. Ugy érezték: nincs ha-
talom, amely szertevethetné őket: világégéseken, nyomo-
rúságos szenvedéseken, szerteiramló életutakon keresztül:
együtt maradnak és nem válnak el soha.

Hirtelen zavart kiáltások csendültek meg az éjszakában
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és valaki föisikoitoit. A fiúk pillaf,at alatt taípra ugroLtak
s arra felé néztek, ahonnan a lárma hallatszott.

Mózsi fölkiáltott:

- Utánam!
Rohantak. Az erd,ő szélén sűríin egymás mellé épített

sátorcsoport állott, kerek és ho*szqtás ponyvaépítmények
és néhány gerendából ö§szerótt.korrfFáíetO. Ott kavargott
a |árma és most: falánk, piros lángnyelvek csapták ég
felé, körülnyaldosták a fagerendákat és véresen világí-
tottak. Mózsi futás közben intézkedett:

-, Rao, szaladj a parancsnokságra. Jens vödrökért.
Többiek velem jönnek.

Rohantak. es amikor közvetlenül ott voltak a7 égő
tábor előtt, eszméltek csak rá: mi a bal? A vak és_süket-
néma .,íiúk táborábah gyulladt ki a tűzhely es bdabent
a sátrakban még nem mozdult az élet. Aludtak szegény,
csonkaérzékű fiúk, nem hallo1ták és nem látták a ve§z€;
delmet, Pedig az egyik sátor már sűrű füstfelhőbe me-
rült és a láng, amelyet íüldön heverő gallyak és össze-
rakott papírcsomó táplált, szikrákat dobált a többi sátor
felé is.

Pillanatok alatt hullottak le a ponyvák: áívágták a
köteleket és emelték le a sátrakat a fekvők fölül. Aztán
nyugodt szóval, csöndes biztatással emelték föl a vak
fiúkat és félrevezették a tábortűzhelyhez: mindegyiknek
takarót adtak, bebugyolálták, hogy meg ne tázzék. Ak-
korára már segítség is akadt: a norfolkiak és a finnek
jöttek dobbanó futólépéssel és árkot ástak sietve a túz
körül,

A vak fiúk parancsnoka felkiáltott:

- Charles még hiányzik!

- Charles? - bámult Mózsi. - Ki az? Hol lehet?

Pár rohanó nrondat és nregtudta: Charles kicsoda. A
vak fiúk csodálatos képességű egyik vezetője volt:
maga is vak. Verseket írt s ezeket a verseket a nagy
angol lapok is szívesen közölték, mert végtelen finom
fájdalom remegett bennük, tiszták voltak és nemesek,
mint a |egyőzött szenvedés...

Mózsi hamar összegyüjtötöte a nemzetközi örsöt és az
erdő felé indultak. Meg ke'll találniok a vak gyerek-poé-
tát, ha törik, ha szakad,

Az erdő másik-oldalán tisztás nyílott, itt állottak föl
rajvonalban s a tűz iészke felé nyomultak: talán itt van
valahol. Egyre sűrűbb lett a füst, az égett fa átható szaga
csapott feléjük, szemükbe vágódotf korom és pernye, de
menniök kellett.

És bent, a füstölgő bokrok alatt ájultan, de épségQen
megtalálták Charleyt, aki nyugtalan álom után ide tapo-
gatőzatt ki, hogy tovább álmodja rírnek és ritmusok'vi-
lágát s akit elkábított a füst, amely elől nem tudott me-
nékülni . . .

Két nappal később a nemzetközi örs ott állott az ősi
kastély e|őtt, az örökzöld,gyepen..Mindenkinek dobogott
a szíve és piros volt az arcuk az izgalomtól. S amikor
rnindegyikük előtt megállt pár peióre minden cserkész
példaképe: a cserkészet lordja, Bi-Pi.vezér.,;- könny szö-
kött a szemükbe és könnyes szemük,csak tátyolozva láíta
az életmentő kitüntetés szalagának színét,l,amely a mel-
liikre került. Mindegyikük kezet foghatott a világ iőcser-
készével és ez a,kézszorííás minden megbeszélésnél és
elhatározásnál jobban összeíűzte őket.

Talán ti is tudjátok, pajtások, mert én már biztosan
tudom: a nemzetközi örs jövőre bizonyosan találkozni
fog öreg Medve,

MR. SPENCER, MR. PRIOR, MR. TOI)D.
A Janrboreen nagyon fontos, hogy a fővezetőség össze- Kaptak árvalányhajat, nemzeti színű szalagot, nyak-

köttetésben legyen minden idegen országból jött csapat- kendő-gyűrűt, magyar jamboree-jelvényt.
tal. De az is fontos, hogy a látogató csapat ne iegyen el- _: Mi nagyon büszkék vagyunk, hogy megengedték a
hagyatva és legyen alkalma még bizalmas ügyeit is meg- viselését! - mondták ismételten és le nem tették soha.
beszélni a központtal. Erre a kettős szerepre találták ki Mindig ott voltak és mindig idejében érkeztek. Sáron,
a dánok 1924-ben a ,,fettert". Milyen szívesen emlékezünk vizen át velünk menteltek. Mr. Prior résztvett a napi al-
Steen Krenchelre, a dán fetterünkre! Milyen kedves volt, tábor-parancsnoki értekezleteken és buzgón iegyzett, az-
hogy amikor megérkeztünk, este íél-
kilenctől éjfélig vezetett ide-oda a ki-
rály vadaskertjében, mert eltévesz-
tette az utat. De mi akkor azí hiítiJk,
ez is a ,,versenyhez" tartozik és kivág-
tuk a rezet és utólag nagyokat nevet-
tünk bolyongásunkon,

Az idén az angolok elvileg minden
100 külföldi cserkész mellé egy
,,cousint" osztottak be. Nekünk tehát
8 ,,járt volna", mi azonban megeléged-
tünk kettővel. Ime, mellékelve a képük.
Az egyik egy ezredes, Mr. Todd, a
másik kereskedő, Mr. H. E, Prior. A
második nap reggelén szerényen meg-
jelentek a táborunkban és jelentkez-
tek teljes felszereléssel, csak helyet
kértek a sátruknak. Befizették az élel-
mezési díjat és - ellátták magukat:
csak délben kínáihattuk,őket eredmé-
nyesen. Délután előálltak a kérdésse[:

* Vajjon a magyarok kalaptollát
(árvalányhaj) és jelvényeit nem tilos
másnak viselni?

tán figyelmeztetett:

- Ma a zászlókildöttségnek félket-
tőre ott kell lennie a gyülekezőnél.

Megköszöntem és elküldtem őket -negyed háromra. Csak félkor kezdő-
dött!

- Távozási engedélyt kérek - állt
elém egy nap Todd ezredes, - dél-
után négyre érkezik a fiam a kocsim-
mal és szeretnék bevásárolni.

Akkor eszméltem rá, hogy milyen
pontosan és megszakítás nélkül állot-
tak rendelkezésünkre az urak. yaló-
ban, bármi elintézni való volt, mindig
meg lehetett őket kérni és mindent -sokszor kényes ügyeket is _ gyorsan
és pontosan intéztek el a központban.
Todd ezredes íiát természetesen meg-
hívtuk és szívesen láttuk.

Ki nem fogytak a magyar cserkész
dícséretéből. Todd gyakran isméte1-
gette: ,,Micsoda fiúk! Két angol
tesz ki egy magyart!" Prior egy
napon bizalmas beszélgetésen eztMr. Todd, Temesi Gyózó és Mr, H. E. Prior,
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mondta: ,,Ugy viselkednek, higgyje meg,
hogy sokszor én is tanulok tőlük tisztes-
séget!" Igaz, hogy a fiúk lovagias, szol-
gálatkész magatartása rá is szolgált a
dicséretre. Amikor Prior úr meglátta,
hogy sátrát milyen elegánsan, legutolsó
divat szerint árkolták körül a küldöncök,
felkiáltott:

- Ezt le kellene festeni, ilyen még nem
volt Angliában !

Amikor Todd bácsi elutazott, a tábor
egekig zúgó csatakiáltással búcsúzott
tőle.

- Mondja meg nekik - szólt a köny-
nyeit törölgefyg -, hogy boldoggá tettek.

Ha megemlékeztünk arról, hogy mi mit
tettünk, megilleti a tiszteletteljes megem-
lékezés akétbátyánkat is, a két ,,kuzint",
akik az angol társadalom vendéglátó,
segitő, kezét képviselték és a magyar
cserkészete,t őszintén megszerették. Mind-
kettő írt azóta és kérte cserkészirodal-
munkat és felajánlotta szolgálatát, ha
bármikor jönne magyar cserkész Ang-
liába. Reméljük, hogy személyesen is
ti sztelhetj ük őket hazánkb an. St, Hewitt grófsági sheriff

és Mr. Spencer.

sem tudtam, merre mentek: ,,Most már
csak eredj ebben a valószinű irányban
és keresd a csapatot, arneddig bele nem
fáradsz" - legyintettem a cserkésznek.

Ekkor úgy nézett tám, min'iha fel
akarna nyársalni, fészkelődve várta, hogy
a cserkész hallótávolságon kívül jusson,
aztán hirtelen megrántotta a l<aromat és
rámripakodott:

- Ne legyen sohase ,,nem kedves"
(unkind): sohase mondj,rn e$} cserké-
szének se mást, mint kedves szót| - Azt
hitte, hogy összeszidtam a cserkészt.

utolsó estén vacsora előtt a fiúk vál-
lukra kapták és körülhordozták éljenezve
a teremben. Mindenki érezte, hogy nagy,
őszinte barátunk. nn elkésve érkeztem a
vacsorához, mert valami mosodai szám-
lákat kellett rendezni.

- egek a vágytól, hogy önnel asztal-
hoz ülhessek - invitáltam.

- Nem lehet bemenni - lelkendezett,

- bár én is éhes vagyok, de majd aztán|,

- és faképnél hagyott.
Kitűnt, hogy valahányszor az aitóban

megjelent, a íiúk tapsorkánba fogtak,
mire mindig elszaladt. Máig sem tudom,

Amikor Elthamban már túl voltunk az első vacsorán,
az e|ső üdvözlő sürgönyökön, a nagy lótásfutás még nem
ért véget. Mindenkit el kellett helyezni, száz kívánságot
kielégíteni, poggyásszal vesződni. A nagy rendezkedésben
Mr. H. E. Spencer, a mi londoni 9 napunk szervezője és
intézője szót kért:

- Jó volt-e a vacsora? - ezt tudakolta.
Helyeslő ordítás. Meg volt elégedve. Másnap űjra ezt

kérdezte. Nagy tetszés fogadta. Megelégedetten mosoly-
gott:

- Mondja meg nekik, hogy nem akarok komoly arcot
látnil

Falrengető tapsl

- Mert ha találkozom magyar csakésszel - lűzte to-
vább -, aki nem msoolyog, annak kitekerem a nyakát.

Körútjainkon többször volt oszolj és pontosan meg-
mondtuk, mikor és hol találkozunk.* Maga nagyon ,kurtára fogja a cserkészeit - tett
szemrehányást -, ez még a katonainál is nagyobb szi-
gorúságra vezet. Mondja, valóban jól érzik magukat a
fiúk?

Még akkor is azon aggódott, hogy a íiúkat nem sujtja-e
a pontosság! Egy izben aztán akadt egy későnjövő. A
csapata már elment és ő nem tudta, merre menjen. De én

evett-e azon este.
Aztán jött a lampionos szalamander, n. e. S. rajzolták

ki a lampionok a pázsitra. Spencer felülről nézte és a
szemét törülgette. Amikor az ének véget ért és az üdvözlő
szavak elhangzottak, hirtelen azt mondia:

- Adja ide a magyar zászlót| lde az ablakpárkányra
kiterítve t

A búcsúkor adtunk volt neki egy nagy magyar lobogót
és ez a szobájában volt. Balkezét szívére, jobbkezét a
zászlóra tette. Aztán azt mondta:

- cserkésztestvérek: ide teszem a kezem arra a szent
lobogóra, amelyet nekem adtatok és fogadalmat mon-
dok: minden cselekedetemben, egész életemen végig a
niagyar igazság és a magyarok szeretete fog vezetni!

Nem akarok banális lenni, hogy hangsúlyozzam, meny-
nyire komoly volt ez a íogadalom. De álljon itt ez a né.
hány szerény sor annak emlékéül, hogy igazi barátaink
közé kell sorolnunk M. Herbert E. Spencert, aki hónapo-
kig tartó,munkáját szánta arra, hogy a magyar tábor
londoni 9 napja ünnepélyes, fényes és boldog legyen és
aki csak ,mosolygó cserkészt.akart látni.

Mindhármuknak őszinte testvéri ölelést küldök!
Temesi Gyöző.

Rajzoliátok ezeket az alakokat lombfúrészdeszkára,
a

fűrészeljétek ki, szinezzétek, állítsátol< talpra s kész egy csomó játék
karácsonyi vásárra.
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Csendes óceán szigeteinek bennszülött lakosai bámu-
latos ügyességgel néha egészen az oldal-uszonyig

másznak ki, hogy egy-egy hirtelen szélrohamnál a canoe
felbillenését megakadályozzák és a mellett a csónak hala-
dási irányát is megtartsa. A különleges használat indo-
ko|ja az oldal-uszony rugalmas összekötését a fő-canoe
testtel, amit a közölt terven a lapjára fektetett elég hosszú
és lapos keresztmetszetű kitámasztó-gerendák szolgálnak.
Ugyanis a szélnyomás hirtelen csökkenése esetén a canoe
a szélfelőli oldalra billen át, az uszony a vizbe nyomul és
a rugalmas összekötés következtében hosszabb úton képes

a főtest forgási tehetetlenségi munkáját felvenni. Ez az
erők csökkentése következtében azt eredményezi, hogy még
elég tekintélyes átbillenés esetén sem merül aIá az uszony
és így a canoenak felbillenés ellen nagyobb biztonságot acl.

Mint a rajzokból látható, a canoe két leereszthető vas-
uszonnyal bír, Ugyanis irányváltoztatás esetén az orr és
far felcserélődik, a vitorla áthelyezése folytán pedig súl1
pontjának helye a csónak hosszirányában megváltoziit_,
természetes, hogy az eredeti helyes viszonylagos helyzet

,lL. á-Ura,

megtartására a csónak vizalatti oldalfelületének (Zaler-
alplan) súlypontját is át kell helyezni, amit az uszonyok
felváltott használatával érünk e|, Az uszony-szekrényeket
elég magasra kell építeni, mert gyors haladás esetén a
víz bennük felnyomul és könnyen elöntheti a canoe belse-
jét. A szekrények beépítésénél a könnyű tömithetőség miatt
azokat a íenéken át kell ereszteni és nem arra ráépiteni
('l. 10. és 12. ábrát).

A canoe méreteit és használandó anyagát a 7-13. ábra

(Befejezés.)

leirásaiban megtaláljuk. Az oldalúszó anyagának megvá-
lasztása gondot fog okozni; mert igazán könnyű fát ne-

hezen fogunk találni, itt a belső rész ki-
vésésével és utána gondos elfödéssel se-
gíthetünk magunkon.

A vitorlázat lehető legegyszerűbb. Az
alsó fa és a raahoz könnyű, görcsmentes
1uc-fenyőt, ú, n. modellfát használunk.
A kettő összekötésére egy erős karabiner
használható. A csónak orrához csigán át-
futó kötéllel erősítjük. A raa fix füg-

gesztő kötélzete úgy készül, hogy a raa alsó végének a
canoe egyik végeből másikra való átvitelénél a fallot ne

'ev,íqő

kelljen megereszteni. Fordulásnál egyébként a banmot egé-
§zen a raaig fel kell hírzni. A vitorlát könnyű vitorlavászon-
ból készítjük.

A kcrmányzást az arta a célra alkalmazott támokra
lapátta| végezzúk eL

Az itt közölt terv nem az egyedüli modern megoldása a
Csendes óceán szigetlakosainak kitámasztott canoejainak,
sőt egyike a legprimitívebb, de egyúttal legkönnyebben
és olcsóbban elkészíthető forma. Ez a két igen fontos
szempont vezetett is a leköziendő típus kiválasztásáná\,
Szorgalmas olvasóimnak megígérem, hogy rövidesen is-

'3.; 
bra-

mertetem azokat az alapokat, melyekből kiindulva ön-
állóan ,és tetszésszerint tervezhetik meg építendő csónak-
jaikat.

Az őstípus második válfaja az É.szak-Amerikában élő
indiánok által kifejlesztett kanadai (l. 15. ábtát). Ez
jellegzetes belvízi (tavak, folyók) canoe. Mindig teljesen
nyitott, Formájára jellemző a ,merész kanyarulattal ma-
gasra felhúzott orr- és fartőkék és a víz felett behúzott
keresztmetszet. Az indiánok nyírfa kérgéből készítik ca-
noeikat. A lehán-
tolt kérget háncs-
csal összekötik
(fonják), ez a
szövet képezi a
csónaktest burá-
ját, vékony nyír-
lécekből hajlított
sűrűbordázat ad-
ja meg a csónak-
test merevségét.
A tömítés itt is
gyaniáva1 törté-
nik.

A hajtás a ca-

A cANoE TÖRTÉNETE-FEJLŐDIíSE.

ra kőris

>_,Z-<->;-

co,go -.. k6riJ

14. ábra.
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noe farán ülve és a haladás irá-
nyába nézve történik, szabadon,
kézben tartott lapáttal. A kana-
dierben igen jól lehet csáklyázni.
Az indiánok vitorlát canoekon
nem használnak.

Az indián-canoek formálát át-
vették a mi modern kanadiere-
ink. Itt is megvannak a jellegze-
tes, erősen felgörbült orr- és far-
tőkék és a víz felett behúzott ke-
resztmetszet.

Megkülönbö ztetink evezős, eve-
zésre és vitorlázásra alkalmas és
tiszta vitorlás kanadiereket. A ka-
nadier használati célja szerint
megkülönböztetünk v3íseny- és
túra-kanadiereket. Ez utóbbi ti-
pll§ egy képviselőjét mutatják a
14-18. és 20. ábrák.

Az egyes kanadier-típusok
használatára jellemző ad,at a szé-
lesség. Ez utóbbi csökkenésével
az elérhető sebesség ugyan nő, de
a stabilitás rohanrosan csökken.
Hogy az egészséges fejlődést biz-

l5. ábra

szonnal való burkolásával érjük
el. Hogy azigen kényes külső bur-
kolatot védjük, egy külső gerincet
és két oldalvédő lécet erősíiünk
fel.

A kanadier belső berendezése
igen egyszerű. A bordákra egypár
hosszúvégű lécet csavarunk, me-
lyek padlóul szolgálnak. Az át-
kötőgerendákhoz két kivehető hát-
támot támasztunk. A kanadier vé-
geiben egy-egy keresztülési épít-
hetünk be, hogy a hajtása kényel-
mesebb legyen. Az indiánok gyak-
ran térdelve hajtanak; így ugyan
elég nagy erőt lehet kifejteni, de
mi, európaiak, nem bírjuk sokáig.

A vitorlázat, mint a 15. ábrán
látható, igen egyszerű. El van
látva az ábrán látható reffelő-be-
rendezéssel. Hogy a kanadiert a
szél ne vigye erősen olda|t, az ol-
dalaira leereszthető uszonyokat
(pajzsokat) alkalmazunk A kor-
mányzás lapáttal vagy külön fel-
szerelendő kormánnyal történhet.

tosítsák, több országban - így Németországban is - osz- Az ipari tömeggyártásra a kanadier igen alkalmas. Eb-
tályozzák a kanadiereket, ez az osztályozás megadja a ben az esetben egy kétrészű, a kanadier belső felüleiének

versenyzési lehetőségeket szélesebb, túra-célokra igen al- megfelelő formát készítenek. Ezt a íormát 2-3 mm vas-
kalmas kanadiereknek is, azonkívül megmutatja a fejlő- tag vaslemezzel vonják be. Az építés mármost úgy törté-

nik, hogy a íormára
ráhúzzák előbb a bor-
dákat, felerősítik az
orr- és fartőkét. Utána
ráhajlítják az oldalge-
rendákat és a palánkot,
A vörösréz szegecseket
kivülről beverve, azok
a vasfor,mán meghajol-
nak, így a szegecselés
gyorsan elvégezhető.
Beszegecselés után a
hosszirányban osztott
formát szétfeszítő éket

,t/. ábra-

dés helyes és észszerú határait.
A kanadierek építésére igen jellemző: Vékony és széles

bordákat igen sűrűen egymás melleit alkalmaznak. Ezek-
hez négy-négy vagy hat-hat szegeccsel erősítik a palán-
kokat (1. 19. ábrát). Gerinc teljesen hiányzik. A csónaktest
merevségét elég erős felső merevítő lécekkel (Dollbaum)
és átkötésekkel érik el. Könnyű csónaktest elérése érdeké-
ben igen vékony palánkokat kell alkalmazni, ezek egymás
mellé téve nem tömítenek, A tömítést a csónakte§tnek vá-
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kiverik és a két formadarabot kiveszik.
és az igen egyszerű belső berendezés
kész is a kanadier.

A vászonburkolás
elkészültével már

l0. ábía.

újabban kanadiereket gurulóülések és villatartók beépí-
tesevel rendes .,scull"-evezésre alkalmassá teszik. Ezenki-
l,ül láttam már kanadiereket fixen beépitett motorral is.
}lindez elveszi a kanadier legjobb tulajdonságát, az egy-

szerűségét, a mellett
motorcsónakot.

nem csinál belőle jó evezős-, illetőleg
Ganz-Gólya.

F tl h.l l .I l..| |..l

| ||l| |l ll l

Egy lombjavesztett szdraz agon
Taldlkozott két kis madár.
.4z est n,Lar bontogatta szarnyat,
Mély ködbe tűnt a ltithatdr . ..
Egyik madár nagy titr,a készült:
MeIeg vidékre dél f elé,

Mtisik szegény gubbasztva, f dzva
Nézett a zordon tél elé.

Beszélgettek csendes titokban,
E gyik halkan panaszkodott :

Hideg a Jészek, nincs mit enni,
Kik elmennek, de boldogok ., .

]lIasik mesélt ,a nagy világról,
Atnerre kószált szerteszét,
Kövér bogdrról, napsugdrról
Sok-sok cscíbos, csodtís mesét.
. .. Addig mesélt, tnesélt a veíndor,

MADÁR.SoR^§.
Hogy délen vcír a napsugdr,
Gondolt egyet-hogy ő is elmegy -A mcisik szürke, kis madar.
..,S elindultak, Eltűnt a |észek,
Eltűnt a régi, ,kedves ág . . .

Repültek egyre - s messze-messze
Feltűnt a vtirva-vart viltig...

Az egyik tijjongott s vidáman
A messze ttiiat kémlelé.
A tnasik vissza-vissza nézett
Az elhagyott fészek JeIé .. .

Nenl hiut,a tnar az égő napJény,
A tó.vol tájt se ldtta ttin,
Kicsiny szive ntindjobban vtigyott
A messze tűn! erdők után.
Fáradt,an vitte még a szarnya,
De szive mrir el-elszorult . . .

S a cél előtt, egy csendes estén

A hulldmos tengeíbe húUt , . .

Habok fölött kacagva csillant
A nyugvó, jritszi napsugdr . . ,

Utótszor még a f észkét ltitta
ns elpihent a kis maddr . ..

Elttltilt a tél, ,a hó elolvadt.
örvend a sok kopott maddr . . .

Eg;1l kis tészek hűtlen lakóiát

Jaj, nindhidba vtirja mar .. .

A tél fagydt kik végig élték,
órvend o. sok-sok szenvedő,
Mert hinni kell s a szenvedésből
ú j élet édes napja nö ..,

Lévai Alajos
cs -tiszt.

pÁr-yÁZA,I.
Mult számunkban már közölttik, hogy a Magyar Cserkész

kiacíóhivatala a csapatok részére a Ma§yar Cser"k?sz előfizeté-
sével kapcsolatban két pályázatot hirdet. Ezek a következők:

_I. Az első pályázat azon csapatok részére szól, amelyek lét-
szántukhoz viszonyítva a legtöbb etőíizetővel rendelkeznek
(relatív pályázat). A páIyázatban csak az együttes előfizetők,
l-alamint azon bizományosok vehetnek részt, akik egész éven
keresztiil árusítanak kö2el egyenlő példánysáámot a iapból. A
pályázat főkellóke, hogy eléri-e az előíizetők (a példányonkint
álland.tian fogyasztók.1 száma a csapatlétszám 'SOV-at. 

1avijelentés adatait vessziik alapul, a jelölteket is beleszámítjuk.)
}linden,csapat,_amely eléri az 50/a-ot, mindenekelőtt a fogyasz-
tott példárryszám szerint őt megillető árkedvezmény egy' ma-
gasabb ,íokozatát élvezi. Pl. ha 32 főnyi csapat 16 példányban
fizet elő, e|érte az 50%-ot. Tegyiik fel, hogy a csapat új 

-cso-

portos előfizető, különben tehát 4O% kedvezményben része-
siilne, így azonban 45Vc-ot kap, lly esetekben az 50 példányon
íelül fogyasztott példányszám után nem 50, hanem 55/6 en-
gedményt adttnk.

Ha a csoportok .az engedmény felemelésére nem reílektál-
nak, helyette kérésükre jutalmul a Magyar Cserkész azon év-
ben megjelent kiadványaiból kütdünk meg egyet-egyet. Vá-
laszthatnak teltát a magasabb kedvezmény, vagy a, Magyar
Cserkész könyvei között. Ezekben a kedvezményekben tehát
minden csapat kivétel nélkiil részesül, ha az előíizetők száma
eléri a csapatlétszám 50%-át.

De ezenkívül azon csapatok között, amelyek létszámukhoz

képest legmagasabb százalékban, de legalább 8OVo-ban íizet-
nek eló, a következő értékes pályadíjakat sorsoljuk ki:

1 drb céllövőpuska, 1 drb íényképezőgép, l drb 250 cm ol_
dalélű sátorlap, 1 drb értékes karóra, 1 pár vizi-sí, a Magyar
Cserkész eddig megjelent összes kiadványai, teljes sorozat'és
1 pár si.

lI. Páíyázatot hirdetünk továbbá a ténylegesen az egész or-
szágban legmagasabb példányszámban (abszolút pályáiat), de
legalább 100 példányban előíizető csapatok részére, amelyek
között ugyanazokat az értékes pályadíjakat sorsoljuk ki, mint
az első pályázat nyertesei között.

A pályázatok tillandóak és a pályadíjak minden évben kará-
csorry és újév között kerülnek kiosztásra. Sok tér és hosszú
idő áll tehát a csapatoknak rendelkezésére, hogy a nagy ver-
senyben résztvegyenek, amelynek végső célja nem lehet más,
mint a Magyar Cserkész mindig szebbé és jobbá tétele, hogy
így szolgálhassa a magyar fiúk igényeit és diadalra vigye a
cserkészeszmét.

Hogy csapataink a helyzetet és esélyeiket lássák, időnkint
közöljük a tömeges csapatelőíizetők és bizományosok adatait,
Minden csapat mindkét pályázatban résztvehet s buzgóságá-
nak így a csapatfelszerelés és a csapatvagyon igen szép gya-
rapodása lehet az eredménye.

-|Dt_
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a. Iregq;eL F
Az angol vilagjamboree tapasztalatai,

Ha az ember hegymászásról visszatér, rendesen azzal
fogadják: ,,Mi újság a ,hegyen?"

Mert hát nagasról messzebb lehet látni s mindenkinek
természetében van, hogy azoktól kérdezősködik, akik töb-
bet láttak.

Az angliai világjamboree a cserkészfejlődésben hatal-
mas hegy! Akik ott voltak s alaposan szétnéztek, sokat
láttak: ,,fent voltak a hegyen".

Hát én is szétnéztem a jamboreen s most visszatérve,
sokan kérdezgetik, a ,,mi újság a heglren"-hez hasonlóan:
,,Mi újság a jamboreen?"

S ezel<re a kérdezősködésekre válaszolni kell, mert ezek-
ből mind látszlk, hogy nem útiélmény, nem kalandéhség,
nem humor, hanem tapasztalat kell. Mit tudunk hasznosi-
tani, amit Angliában láttunk? Mi újdonság? Hogyan lefiet
azt megtanulni?

Gyakran látogatnak meg fiatal cserkésztestvéreim s kér-
deznek erről s arról. Nem erre kérnek választ.

Barátaim közül a Laci volt a legmohóbb, mert hát ő is
jelentkezett Angliába, de fiatal volt, így itthon kellett
maradnia.

Alig aludtam ki a hétnapos utazás nemalvását, Laci
rámtört.

- Parancsnok úr, tessék nekem mindent elmesélni a
jamboreeról! 

- mondta,

- Lacikám, sok lesz neked az a minden - válaszoltam.

- De engem minden érdekel.

- Csak nem gondolod, hogy én majd mindent el tudok
mondani?

- De hát miért ne! Hiszen én szívesen meghallgatom.
Drága Laci barátom arcán látíam a vátakozást. ő fe-

lette egyszerűen gondolta elintézhetni a kérdést. en csak
beszéljek, ő mgglmeghallgat. Meg is mondtam neki:

- Mondd, I-aci, nem vagy egy kicsit szerénytelen?

- Miért? Hiszen a jó cserkész takarékos, én meg sze-
retném, ha a Parancsnok úr élményei közkinccsé válnának.

- Ha azonban a cserkész takarékos - válaszoltam én,

- nem hord a Dunába vizet.

- Hogy-hogy? Dunába vizet!
-- Hát igen! Miért beszéljem el a jaamboree történetét,

mikor azt minden cserkész sokkal részletesebben láthatta,
hallhatta és olvashatta.

- De csak azok, akik kint lehettek.

- ó nem, minden itthoni cserkész is.

- Tréfálni tetszik, ez nem lehetséges.

- Dehogy nem! Budapesten vagy tiz mozi adta s vidé-
ken is már vagy húsz helyen pergett az angol, jamboree
magyar cserkészfilmje,

- Ez igaz, de én még nem láttam.

- Na, rákerül majd erre is a sor. Azonban hallani bizo-
nyára hallottál róla.

- Hol? - csoclálkozott Laci,

- Hát a rádióban. Temesi Győző, a magyar jamboree-
csapat parancsnoka, nagysikerű előadást tartott róla.

- De kár, hogy aznap dé|után nem voltam otthon, nem
hallgáhattam a rádiót.

- A hibát kipótolhatod, ha van kedved olvasni.

- Miért ne lenne!

- A napokban jelenik meg a Cserkészszövetség kiadá-
sában az angliai jamboree-album. Benn lesz vagy 150 szép
fénykép és a világhírű Márton festőművészünk sok gyö-
nyörű rajza és az eseménydús négy hét hű leirása.

- De én má,r most szeretnék olvasni! - türelmetlenke-
dett Laci barátom,

- Akkor is ajánlhatok könyvet. Már közkézen forog
Temesi Győzőnek könyve: ,,Yitéz Karakó pályát tör" , cím-
mel, melynek nagyobb része a jamboreen játszódik le.

- Képek vannak benne?

- Vannak bizony, rajzok is, de ezenkívül vagy jótucat
szép fénykép

Amikor beszélgetésünkben eddig eljutottunk, láttam La-
cin, hogy lehorgasztja ám a fejét. Gondoltam.az okát is. Azt
hiszi ő kelme, hogy most hiába fáradt hozzám, minden fel-
világosítást rátolok a mozira, rádióra és könyvekre, Ezért
ígil szóltam hozzá:

- Azért, Laci, én szívesen beszélgetek veled a jambo-
reeról.

- De hiszen az előbb azt tetszett mondani, hogy nem
tetszik a Dunába vizet hordani.

- Ezt meg is tarihatjuk! Csak olyan dolgokat fogok el-
mondani, amiből te a saját személyedben tanulhatsz.

- Hát a filmből vagy a könyvekből nem tanulhatok? -kérdezte rögtön Laci,

- Hogyne tanulhatnál! É.n azonban azzal a szándékkal
mentem ki a jamboreera, hogy olyan dolgokat gyüjtsek
össze, amelyek a magyar cserkész tudását igazán gya-
rapítják.

- É,s tényleg sok ilyesmii tetszett látni a világ cserké-
szeinek táborában?

- Meglehetősen sokat. Jót is, rosszat is. Sok olyat, amit
szeretnék, ha nálunk is tudnának és sok olyat, amin hál'
Istennek, a magyar cserkészet már régen túl van.

- Hát akkor tessék beszélni - kérlelt Laci.

- Jó, de csak egy feltétel alatt,

- Tessék nrondani a feltétett.

- Te fogod megmondani, hogy miről beszéljek. Te ál-
lapítod meg pontosan a témát.

- Nagyon szívesen, de engem annyi minden érdekel,
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- Minednesetre, ha tanulni akarsz, ne
azt kérdezd, hogyan élt B.-P. - most
már valóságos lord - a táborban, mert
hát néhány éven belül belőled - bár-
mennyire is kiváló cserkésznek ismerlek

- nem lesz főcserkész.

- Ne féljen, parancsnok úr, olyan ma-
gas ambícióim igazán nincsenek.

, Remélem, az 75OO skót cserkész
mintájára sem aka.rsz az örsödben tán-
cot rendezni?

- Azt sem tervezem.

- Hát akkor miről akarsz hallani?

- Olyasvalamiről, aminek az örsöm hasznát veszi.

- Hm! Miről beszéljek! Az új amerikai cövekleverésről,
az érdekes sátorfelverésekről, mulatságos tábortijzi szá-
mokról. Hopp! Megvan!

- Tetszett valami jót találni?

- Igen! Tanítsd meg örsödet a hindu-krinolinra.

- Hindu-krinolin?! Mi az?

- No látszik, hogy nem olvastad Temesi Győző köny-
vét! Igy hát elmagyarázom. A hindu-krinolin olyan szer-
kezet, amelyet forgatva legyezőszetűleg széjjelnyílik s így
igen szép látvány.

- S tényleg a hinduktól tetszett tanulni?

- Igen. Először a szinházban láttam őket. A szabadba
érve mindjárt le is fényképeztem forgatás közben.

- S tetszett ilyet hazahoznt'|

- Sajnos, nem, bár a Hárshegyi-park csomóművésze,
Pinezich Jenő, alkudozott egy i|yen ,,zsákár"-ra.

- ,,Zsákár?" - csodálkozott Laci. - Mi az?
Igy hívják hinduul azt a krinolint.

- Hát ha nem
tetszett hazahozni,
hogyan ianuljam
meg kesergett
ambíciózus bará-
tom.

- Ne félj, Jenö
bá' pontosan leraj-
zolta s hazaérkezés
után Sopronban
azonna| készített is
egyet.

- Nem volt ne-
héz?

- }r|gín, egyedül
a fagolyócskák ki-
faragása okoz némi
munkát.

részét, amivel forgatom, miből kell csinatnir 
A szilárd fa-

- Csinálhatod hajlított fából, vékony vasszalagból.

- S a golyókat?

- A golyók helyett a magyarok - nem hiába fettaláló
nemzet vagyunk - már egyszerűbbet és jobbat gon-
doltak ki.

- Na, erre kíváncsi vagyok!

- A golyók helyét - hiszen ezeknek csak az a felada-
tuk, hogy forgatás közben a tarióköteleket kifeszítsék -vastagabb, 8-10 mm-es kötelet tesznek a golyók össze-
kötésére szolgáló vékony helyett. Ilyenkor csak a golyók
helye van meg, de a súlyos kötél forgatás közben ugyanúgy
kinyílik.

- S biztos tetszik lenni, hogy ugyanolyan jó, mint az
eredeii?

- Sőt! jobb! A multkor a budapaesti Ufa-színházban
nrég a kormányzó úr őíőméltósága is tapsolt, mikor Lup-

kovits Miklós piarista-cserkész társaival szebb és nehe-
zebb mutatványokat végeztek, mint hindu cserkésztestvé-
reink a jamboreen.

- Hogyan tanulhatnám meg én is?

- A tanrlás igen egyszerű. Kölcsönzök részedre egy
olyan raizot, melyen minden rajta van. Mikor a ,,zsákár"
készen van, kezdd el magad előtt forgatni. A lényeg: lassu
és egyenletes forgatás. Gondold el, hogy a ,,zsákát" tor-
gatószerkezete óralap, a keresztfa a mutató. Balkezemmel
megfogom a,,mutató,t" a tizenkettesnél s lecsavarom a ha-
tosig. Most a jobbkezemmel nyúlok fel a tizenkettesig s a
keresztfa másik végét c§avarom le a hatosig. Az eredeti
rész visszajutott s újra a ba|kéz következik.

- Mit csináljak vele, ha már egyenletesen tudom for-
gatni?

- Forgasd magad előtt, amig kinyílik s tartsd forgás-

A íorgatás módia.

ban a testeddel párhuzamosan. Majd ha az már megy,
vidd a fejed fölé s mint védőtetőt forgasd magad fölött.

- Megpróbálom, parancsnok úr.

- Azután 1egközelebb, mikor új kérdésekkel keresel fel,
majd számoljál be, mennyire vitted a ,,zsákár"-ozást?

- Remélem, akkor még több dologra tetszik megtaní-
tani?

- Nagyon szívesen, de ne feledd . . .

- Mit, parancsnok úr?

- Hogy kérdezni kell, még pedig hasznos dolgokat? 1

- Igenis| Jó munkát!

- Jó munkát, Laci, a viszontlátásra! ,,Hegymaszó."

__'A ,,Mi újság a hegyen?" rovatunk illusztris cserkészírója,
,,Hegymászó", minden magyar cserkésznek rendelkezésére áll.
Leveleket ,,Laci" jelzéssel a szerkesztőségbe kell továbbítani,
honnan azonnaí rendeltetési helyére juttatjuk. Közérdekű kér-
déseket ,,Laci" batátunk majd elébe terjeszti s azt a Magyar
Cserkész hasábjain olvashatjuk, kevésbbé közérdekűre levéib-eni
választ kúld a ,,Hegymásző".

Akiknek valamilyen kérdezni valójuk van, rajta!
,,Hegymdszó".

A zsákár
összecsukva.

A kinyílott kötélkerék.

Játékmodellek a cserkészműhely számára,
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A SZÉKELYSÉG nlŰVÉS ZETr..
A kapu.

inden igaz székelynek legföbb büszkesége a
híres, díszes, galambducos székely kapu.
Nincs a háznak egyetlen olyan része, nincs
olyan hímzés és faragás, aminek elkészíté-
sébe annyi szeretetet, szorgalmat és művé-
sziességet vinne bele a különben is ezermes-
ter székely, mint az ő kedves kapujába. Az3:-_ .=

mindegyik öttá|ló
találunk közöttük.

egyszerű szerkezetű kiskaputól egészen a
díszesen faragott és festett nagykapuig,

típust alkot, hasonlóságot még keresve is alig

használásáv al tö rténik.
A kiskapu magassága

rendesen embermagas-
ságú, fedve csupán ez
van, kivéve természetesen
azt az eseteí, rnikor a két
kapunak közös a szemöl-
dökgerendája. Ez az
utóbbi - ha magassága
legalább olyan, hogy egy
jól megrakott szekér el
tud alatta menni - az
igazi székely kapu.

A kiskapu magassága
természetesen kisebb, mint
a szekerek számára ké-
szült nagyé s így az aitó-
nyílás és szemöldökfa kö-
zőtt nagy üres tér marad,
melyet díszítéssel kell ki-
tölteni. Ugyancsak díszi-
tésre vár a nagykapu íve
és a zábé közötti rész, va-
lamint a'szemöldökgeren-
da is. Az első kettőt a zá-
bék kanyargós, felfelé ha-
toló díszítései nek elágazá-
sai töltik be, a szemöldök-
fán pedig megtaláljuk a
székely kapu egyik jellem-

Szépen faragott székely kapu.

zőiét: a galambducot. Csak díszítés ez is, élő galambok nem
fészkelnek benne, rendesen csupán melléje vannák festve, de
mint díszítő nrotívumok eredetiek és csinosak. Alattuk néha
inda vagy szívalakú dísz húzódik el.

A kapuk elkészítésénél őriási változatosságot találunk. Az
egyes részek elhelyezésének lehetősége, a diszítő motivumok
sokfélesége okozza azt, hogy még tipusokat is atig lehet kö-
zöttük felállítani.

A kapukon csupán a díszt festik,
szabályszerűséget is. A színek közül
íehér fordult elő:. az indák pirosak,

Hogy ebben a labirintusban mégis el tudjunk valahogyan
igazodni, el kell választani egymástól az utcabejárót, illetve
kiskaput és a tulajdonképpeni székely kaput: a galambducos
nagykaput, mely rendesen az előbbivel van összeépítve.

A kiskapu szerkezete nagy vonásokban a következő: a földbe
van ásva a két kapufélva, az úgynevezett kapuzábé, erre illesz-
kedik az ajtó. A nagykaput a kicsivel rendesen egy harmadik
kapuzábé köti össze, fent pedig sokszor egy gerenda húzódik
mindkettőn keresztül: az a szemöldökfa, melynek továbbfejlő-
dött atakja azután a galambducos szerkezet. Ha megemlítjük
még az eső ellen felszerelt kis teiőzetet, mely vagy a zábék
felett vagy a szemöldökíán húzódik végig, előttünk ál| a szé-
kely kapu legegyszerűbb típusa.

A székely azonban nem elégszik meg ennyivel, a tulajdon-
képpeni művészi munka a kapukon még csak ezután követke-
zik. A zábékra raizok, festések, faragások kerülnek, tetejüket
sokszor kopjaszerűen építik fe|. A szemöldökíák alatt a két
kapuzábét íélköralakú, csipkés vagy háromszögletes díszítés
fogja össze, belső nyílásuk legtöbbször lvalakú.

A zábék díszítése legtöbb esetben stilizált virágokkal, hosszan
futó, leveles indákkal, ritkábban csíkozással, állatalakok fel-

dek, fehér pettyezéssel.
Képeinken a székely

kapuk néhány legjelleg-
zetesebb példányát mu-
tatjuk be.

Ezeknek a kapuknak a
tanulmányozása szűkebb
cserkészszempontból is
nagyon érdekes. A ma-
gyar cserkésztáborok ka-
puit az idegenek eddig is
mindig megcsodálták, pe-
dig szépségüket még job-
bán lehetne íokozni,ha az
itt ismertetett szerkezete-
ket és diszítési motívumo-
kat alkaImaznánk rájuk
is. Nagyon szépen össze
iehetne így kötni il. cser-
készetet a népművészei
tanulmányozásával és ez-
zel egyszersmind a külföld
előit is ismertté tennők
nemzeti értékeinket.

Kordos Ltjszló.

de itt már találunk némi
csak a piros, zöld, kék és
a levelek kékek vagy zöl-

Ósi iellegú
kiskapu.

xeArb- 5er*,*aaal

xöznnoNpÁsox
A cseppnek megbecsülésére intenek:

Cseppekből telik a tenger.
Cseppekből lesz a folvó-.
Cseppenként a hordó'is megtelik.
Cseppenként hull az eső, c§eppenkéni az áldás.
Sok cseppből ered az eső.
Ha nem csurran, cseppen,

Ne vessük meg a keveset:

kevésből lesz a sok.
Sok kicsi sokra megy.

A TAKAREI(oSsÁcnÓr-.
Többrül több gyűl a csűrbe.
Jobb az elég, mint a sok.
A morzsára is legyen gondod, mert még szükséged lesz rá.
jobb a sűrű krajcár, mint a ritka forint.
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
Legjobb gaías az, melyen tallért válthatni.

Jól osszuk be, amink van:
Több nap, mint kolbász.
Ugy égesd a gyertyát, hogy sokáig tartson.
Csak addig nyuitózzál, míg-a iakaiód ér.
Annyit a szájnak, amennyire erszényed engedi.
Iccénként idd a bort, villánként adogasd a szénát,
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Közleményeink eredményeképpen egymásután jönnek a be-
jelentések innen is, onnan is a levelezni óhajtók részéről. ltt
azonban meg kell ismét egyszer állapítanunk, hogy a magyar
cserkészek harmincezres táborában milyen sokan vannak, ákik
vagy nem olvassák a lapun\at, vagy ha el 's olvassák, milyen
felületesen teszik ezt meg. Például vannak olyanok, akik nem
is tudják, hogy ezzel a kérdéssel immár csaknem két hónapja
foglalkozunk a lap hasábjain. Vannak o|yanok, akik azzal ión-
nek, hogy hallották valakitől, hogy ilyesmi van, mások viszont
el is olvasták a cikkeket, de nem méltatták annyi figyelemre,
hogy a íelhívás értelmében, melyet az első közleményben közzé-
tettünk, tényleg beadják külföldi levelező barátaik címeit, vala-
mint a megkívánt 3 példányban kiállítandó saját személyi lapot.

Sajnos, niég mindig sokan vannak, akik nem látják be, hogy
a ,,Magyar Cserkész" milyen jó barátjuk az egész vonalon é.s
hogy valóban komoly, céltudatos cserkészmunkát a lap ál-
landó olvasása nélkül elképzelni alig lehet.

A legutóbbi közlemény Budapest ismertetésével foglalkozott.
Ma a belső cserkészéletre vonatkozó néhány mondatnak a |ekőz-
lésével folytatjuk a sorozatot. Ismételten hangsúlyozzuk azon-
ban, hogy nem teljes leveleket közlünk, hanem egyes mondato-
kat, melyeket az előző közleményekkel is egybevefue kell és le-
het tényleges levelekké szerkeszteni.

The boys in our troop are mostly schoolboys, apprentices,
A fiúk a csapatunkban többnyire tanulók, tanoncok,

rvorking boys ; roman catholics, protestants, jews.
munkásfiúk; római katolikusok, protestánsok, izraeliták.

We are a very happy lot.
Mi vagyunl< nagyon bL,ldog banda (társaság).

, l am in charge of .specially first aid, signalling,
En vagyok megbízva különösen első segély, távielzés,
taking care of our equipment, finances; the logbook,gondozni, felszerelés, pénzügyek, napló
the tidiness of our home.

rendbentartás otthonunknak.
, I am Scoutmaster, Assistant Scoutmaster, Troopleader,
En vagyok tiszt, segédtiszt, rajvezető,
Patrolleader, Ass. P. L,, first class Scout, second class Scoutr,
örsvezető, s. öv., első o. cserkész, másod o. cserkész,

Tenderfoot.
újonc.

We have X Scouts in our troop.
Nekünk van X cserkészünk a csapatban.

'the Rover age begins at 1 t years in our country.
Az öregcs. kor kezdődik 18 é,lnél a mi országunkban.

The Rover crew ís under special care oí a Rovér
Az ö:egcs. csapat van alatt különös gondozás öregcserkész-

mate.
vezetönek.
In our country we have not only Wolfcubs, but nPages" too.
A mi hazánkban van nemcsak farkaskölykök, de apiódok is.
It is not yet quite decided, which system sháll
Nincsen még egészen eldöntve, melyik módszer lesz

be adopted finally.
elfogadva végIeg.

_ Usually we go out for excu.rsions on sundays,
Többnyire mi kimegyünk kirándulásra vasárnapokon

We have a river, forest, hills, nearby.
Van folyó, erdö, hegyek a közelben.

It is too cold for camping ,in the open now.
Vatl túl hideg táborozásrá a szabadban most.

We prepare for our tests, play some very nice
Mi készülünk -ra próbák játsiunk néhány nágyon szép
games, do signalling, mapping, Iearn naturelore.
játékot, távielzést, térképismeret, 1anulunk természetismeretet
__ I wish we could go out once for a hike together.
Kívánom mi kimeheinénk egyszer hikolni egytitt.

Perhaps you could find an opportunity to come to Hungary
Talán tudna találni alkalmat jönni Magyarországrá

egy napon.

_Our Headquarters are working on a system of pxchanging
A mi Szöv. központunk dolgozik - egy rendszeren , c§eíé i -

scouts during the holidays.
cserkészeket alatl szünidő.
I u4derstand an article dealing with this question

Iirtem (úgy tudom) egy cikk foglalko7ni ezzel akérdéssel
shall appear in ,your papers.
fog m"gielenni a maguk úiságjaiban.
I do not know if you are aware of the fact that afilmhas

Nem tudom tudja-e a tényt, hogyegyfilm lett
been taken at theJamboree by two Hungarian rover§.
felvéve a Jamboreen által 2 magyar öregcserkész.

This film proved to be very good and has been turned
Ez a tilm bizonyult nagyon ió és forgatták
in many movies of Budapest since.

sok moziban budapesti azóta,
There was a festive rep,resentation on November 3-rd

Volt egy ünnepi előadás november harmadikán,
at which the Regent, the Minister of Public Education, the
tnelyen a Kormányzó, a közoktatásü§yi miniszter, az

British and American Ambassadors and many others were present.
angol és amerikai követek és sokan mások ielénvo'tak,
Now it went to the country and people are very

Most ment vidékre és az ernberek nagyon
interested to see it.

érJeklődnel< látn i.

lt is an excellent way to show our experiences to the many
Kitűnö mód mutatni tapasztalatainkat sok

thousands of scouts and boys, who have not been with us.
ezreknelr cserkészek és fiúk, akik nem voltalr velünk,

(Harmadik közlemény.)

Skót cserkészek, a mi kedves,barátaink.



2l. szám MACYAR CSERKÉ§Z 489

On the other hand it is an easy way to raise funds
Másrészről ez van egy könnyű módja szerezni alapot

for the troops.
csapatoknak.

Now wo begin to prepare for the Christmas presentation.
Most kezdÜnk készülni karácsonyi ünnepünkre.

Sometimes we go in th: open and make a xmas -tree
Néha megyúnlr a szabadba és csinálunk karácsonyfát

in the forest on a living tree because we think it is a pitly
az erdőben élő fán mert gondoljuk kár

to cut them out and find it a special thrill to see
vágni ki és találjuk l<ülön érclekességnek látni

the surroundings covered with snow.
környezetet takarva hóval.

Everyone brings a candle, an apple, sweets, or any other
Min<legyik hoz egy gyertyát, almát, édességet rraqy más

gift for the others.
ajándékot a többieknek.

ln some of the troops they have the custom that the S. M.
Némely csapatban szokás hogy a paínok

lights his candle first and all the others light their
gyujtja az ő gyertyáját először és a többiek meggyujtják
cand|e at his light,
gyertyájukat tnzénél.

Mialatt ezeket a sorokat írom, értesülök arról a nagyon ked-
ves körülményről, hogy az egyik jamboreesta angol barátjától
magyar nyelvű leveleket szokott kapni. Tehát nemcsak mi tanu-
lunk angolul, hanem van olyan un*o', aki nenn restelli a fárad-
ságot és szótárral szedi össze a szavakat ahhoz, hogy magyar
barátjána|< elküldje gondolatait. Ha lehetséges, legközelebbi
számunkban le íogjuk közölni az egyik levelet tanulságképen.

Még csak azt szeretném megemlíteni, hogy az eddigi bejelen-
tések szerint egyelőre S. J. segédtiszt tartja a levelezési rekor-
dot, aki nem kevesebb, mint 20 külíöldi barátjával tart íenn
levelezési viszonyt. Példája követésre érdemes.

(Folyt. köv.) k. Molndr Frigyes dr.

NpHÁNy sZó Az 
^lJToMoBIL 

FEJLőDpspnőr-.
Korunkat joggal lehetne a sebesség századának nevezni. Hi-

szen ezen a téren olyan szédületes eredményeket értek el, me-
lyek megdöbbentik még a mai kor emberét is, ki szinte lehetet-
lennek tartja a sebességrekordokról szóló híreket, pedig a min-
dennapi élet közvetlen tapasztalataiból megszokta már a rohanó
vonat, autó és repülőgépek sebességét.

Pedig talán ezek a rekordok értékükben alatta áí|anak'azok-
n,ak a kezdetleges és mai szemmel nézve talán nevetséges pró-
bálgatásoknak, melyeknek ideje az automobilizmus őskorára, a
XIX. század elejére esik. Hiszen a mai konstruktőrnek rendel-
kezésére áltanak a legspeciálisabb tulajdonsággal rendelkező
anyagfajták, rendelkezésére áll a hatalmas és mégis könnyíí
motor, a könnyen hordozható tüzelőanyag és egy hosszú mult,
technikai eredményeivel és tapasztalataival.

Eppen azért nem lesz érdektelen, ha visszapillantunk az auto-
mobilizmus gyermekkorára és végig kísérjük az egyes fonto-
sabb és a fejlődésben íokozatokat jelentő típusokat, hogy meg-
győződjtinl< arról, milyen fáradságos, nehéz és küzdelmes volt
az út az első nekilendüléstől az ,,Arany nyíl"-ig. ,

S talán a miatt sem lesz érdektelen, mert így közvetlenül
szemlélhetjük, hogy mint minden technikai alkotás, úgy az attto-
mobil is végigment a íejtődésnek minden iázisán. A fejlődés
útja elméletileg egyszerű: a felvetett gondolat kísérleti me_gol-
dása, de ez a megoldás igen sok akadályt rejt magában. Pró-
bálkozásoknak, tökéletlen, sokszor nevetséges megoldásoknak
lrosszú sora után érkezik el a mű a legegyszerűbb, tehát a gya-
korlati követelményeknek megfelelő alakhoz.

trtint említettem, az automobilizmtrs hajnala a XIX. század
elejére esik, Mert leszámítva az e|ső, inkább játékszernek tekint-
hető, megíeszitett rugókban rejlő energiával hajtott kocsit s
Cugnot szomorú végét ért próbáíkozását az első gőzkocsival,
életképes és tényleges teljesítményeket nyujtó gépjárművet ad-
dig nem konstruáltak,-Az első, valóbarr országúton megtett út, gőzhajtóerejű kocsi-
val Trevethich nevéhez íűződik, aki azonban nem foglalkozott
tovább a tökéletesítéssel, hanem vasútépítésre adta magát s
nrint ilven megelőzte Stephensont.

Sir Óoldswőrthv Gurnéy volt a kör,etkező kísérletező, az auto-
mobil első mecénása, aki'vagyonának tekintélyes részét fordí-
totta erre a célra. Kocsijának hajtóereje természetesen gőz volt,
alakja korabeli postakocsir,a emlékeztetett s óvatosságból, hogy
a méreclekebb dbmbokat is megmászhassa, támasztólábakkal is
el volt látva, mivel azt hitte, hogy a kerekek tapadásából létre-
iövő surlódás nem lesz elegendö ellenállás." Késöbbi mintáin már elhagyta ezeket s kisérleteiből olyan
kocsi-típus került ki, mely az Óiszágutakon jól bevált, az akkori
viszonv'okhoz képest tekintótves sebésséget tudott elérni. Angliá-
han róvidesen ilyen gőzkocóivállalatok lndultak meg. melyek a
régi postakocsikkal minden tekintetben birták a versenyt,

-Erinek a biztató megindulásnak azonban hamar véget vetett
a parlamentben hozottlörvény, melyet a jövedelmük _megcsap-
pahása miatt féltékeny vasúttársaságok vittek keresztül, ,mely az
áutomobilnak, mint a közlekedésre vészedelmes eszköznek sebes-
ségét a gyalogló ember sebességére korlátozták.-Egyidtre riégeszakad így Angtiában az atrtomobilizm_us fej-
lödésének, azon-ban a megk'ezdett út folytatódott a La Manche-
csatornán túl.

Franciaországban is végigment az automobil a tezdeti pró-
bálkozás minden stádiumán § végre kitermelte a gözkocsik leg-

Serpotett a ,,Husvéti toiáson".

életrevalóbb típusát, az 1887-ben megjelent Serpollet-íéle ,,Hus-
léti tojás"-t,

A kócsi legnagyobb előnye az, hogy a nehéz kazánt és tarto-
zékait egy szellenies berendezéssel kiküszöbölte. A tüzelőanyag
benzir-r, niely iinoman porlasztva és elegendő levegővel !ey9r,ve
csaknem tökéletesen elég s a keletkezett egéshőt egy spirálisba
csavart csőnek adia át, Ez helyettesiti tulajdonképpen a kazánt,
mert egy szivattyú a gőzhenger mtrnkavégzésének periódusaiban
vízsugarat loccsant belé, mely itt azonnal magasnyomású gózze
fejlődik s a l-rengerbe jutva munkát végez. A gép sebessége a
belocsolt vízmennyiséggel szabályozható s így változtatása egy-
szerű és síma.

A kocsi szerkezeti felépitése a képen világosan látható. -Nlár
grrmmiabroncsos kerekei vannak, kormányszerkezete e.gyszerűen
[ezelhető. Stabilitása azonban, tekintve magasságát és a kere-
kek elég keskeny nyomtávolságát, nem valami nagy. Mindazon-
által elfu tekintélyei óránkinti 120 km sebességet ért el.

Időkö;ben azoÁban a gőzkocsiknak veszélyes riválisa támadt
a benzinmotoros automo6ilokban, melyekkel 1890 táján lépett
föl a német Daimler Cottlieb. A benZinmotort könnyűsége és
egyszerűsége ideáils autómotorrá . teszi. Legna,gyobb elónye a
gÓ2gcp mellett, hogy az energiaátalakulás folyamata egysze-
itU§. n Serpollet-íóié kocsinál i benzinben rej_lő-energián?li kqt-
szer kell átálakulnia, míg a hengerben munkát végez, addig itt
a benzincőz és a levesÖkeverék fölrobbanva, közvetlenül adja
át nyomá"si energiáját á dugattyúnak. Az elsö benzin-aulók nem
a le§esztétikusa6b hatást kéltették, iszonyatos robajjal és füsr-
tel járt működésük, amivel szemben a gőzkocsik síma, _egyenle-
tes járását és egyszerű sebesség változtatását hozták iöt.

Á t ettc; t<Ozö'iii küzdelemben- döntést a páris_bordeauxi ver-
seny hozott a benzinkocsik iavára, bebizonyítva ennek sebessé-
gét és üzemképességét.
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Ettőt kezdve a haladás gyors léptekkel rohant előre, tökéle-
tesedett a n.lotot, megfelelőbb, stabilisabb alakot nyert .az egész
gép. Nagyban elősegítették a fejlődést a versenyek is, melyek
közi| az első nagyobbszabású, országokközötti 1901-ben zajlott
le Páris és Berlin között s melyen egyes helyeken, még ma is
nagyszerű 130 km óránkinti sebességet ér,tek el.

Azóta valósággal néikülözhetetlen közlekedósi szerv lett az

automobil és hatalmas gyárak nagy tömegben gyártják a legkü-
lönbözőbb rendeltetésű kocsikat.

Az autók sebessége rohamosan növekedett s ma máí elérkez-
tünk a motor-óriásokkal fölszerelt, a hihetetlen sebességgel járó,
légn1,omás csökkentésére különleges burkolattaI ellátott világ-
rekorder kocsiig, melynek 370 km sebessége már kielégíthetné áz
emberek sohasem alvó nagyravágyását. Ferjenlsík Béla.

MIT KELL TUDNIA MINDENI{INEI{ A BLzTosÍtÁsnÓr,.
A biztosítás intézménye a kölcsönös segítség elvén alapszik.

.\hcgy a társadalom gazdasági szerveződése {ejlődött, ezzel
egl-ütt fejlődött a biztosítás intézménye is. Kezdetben csak az
Lrralkodók kötöttek szerződést egymás támogatására és védel-
mére, később aunban a kölcsönös segítsógnek ez az elve mind_
jobban elterjedt a társadalom keretén belül is és az uralkodók
példájára egyes céhek és kereskedelmi alakulatok megállapod-
tak egymás között tagjaik kölcsönös pártfogására. A kereske-
dők közös köitséggel őrködtek az tttak biztonságán és ha vala-
melyik utazó kereskedőt mégis kirabolták volna, annak a többiek
negtérítették a kárt. A céhek szintén közös költsógen városi őr-
séget szerveztek, de nenrcsak az ellerrséggel szcmben igyekeztek
megvédeni tagjaikat. Gondoskodtak a szegény sorsú tag elte-
metés,éről, segélyt nyujtottak arrnak, akit valanri váratlan csa-
pás (pl. íűzvész) sujtott, sőt adtak segélyt beiegség esetén is.
A történelemből megtudjuk, hogy például a Hansa-városok a
kölcsönös segítés elvénék alapján milyen nagyfokú gondosko-
dást fejtettek ki polgáraik érdekében.

A íejlődés tolyamán az embeíek mindjobban rájöttek arra,
hogy milyen nagy erő rejlik a kölcsönös s,egítségben. Kezdetben
az emlrerek csak fogadaimat tettek, vagy szerződést kötöttek
arra, hogy ha közülük valakit valamilyen károsodás ér, a kárt
a többiek felosztják maguk között. 1'ehát csak utólag, a baj
bekövetkezte után gondoltak a károsult segélyezésére, A íejlö-
dés magasabb íoka volt az, amidőn azok, akik valamely veszély-
től tartottak, előz,őle g, már a kár bekövetkezte előtt álltak ösz-
sze, gyüjtöttek össze évről-évre bizonyos összeget, hogy abból
a jör,endő károsultakat segélyezhessék. Az utóbbi móciszer, a
teherviselést lényegesen könnyebbé tette. I(ópzeljük el az ön-
segéiyezésnek ezt a két módját például azoknál az egyesi.iletek-
nél, amelyek tagjaiknak tenretkezési segélyt nyujtottak. Az első
esetben, mikor a tagok a haláleset után adták össze az özvegy-
nek a p,énzt, előfordulhatott, hogy tömegesebb elhalálozás ese-
tén a íizető tagok nem tudtak eleget tenni kötelezettségüknek,
.{ második módszer az alapőke fokozatos összegyi-ijtése sokkal
kedvezőbbnek bizonyult. Itt azonban fölmerült az a kérdés, hogy
egl,es iagoknak mennyit kell fizetniük, ha a díjakat igazságosair
akarják elosztani. Nlert iermészetes, hogy az idősebb tagoknak,
akik minden valószínűség szerint elöbb halnak meg, tehát ke-
l-esebb évig fizetnek, nagyobb összeggel kell hozzájárulniok,
mint a fiataloknak,

A díjak igazságos elosztása céljából számításba veiték az
egyes tagok életkorát, egészségi állapotát és a szerint szabták
ki a fizetendő összeget. Számitásba vették annak ualósziníiségét,
hogy ki-ki mennyi ideig élhet. Ez a yalósziníiség-szdmitas lett
alapja a modern biztosításnak.

.N{íg az életbiztosítás csak bizonyos zárt csoportra vonatkö-
zott, amelynek tagjai kölcsönösen ismerték egymást, ez a valő-
színűség-szárnítás meglehetősen egyszerű volt. Amidőn azonban
az életbiztosítás intézménye kilépett ebből a szűk keretből, ami-
dön mindenki beléphetett a biztosítottak sorába, amidőn a biz-
tosítással egyes vállalatok kezdtek foglalkozrri, ezt a ualószinű-
ség-szamítast az egész népességre ki kellett terjeszteni. Ez már
nem volt könnyű feladat. Ki kellett számílani, hogy minderr való-
szinűség meliett hány évig élhet az ember. Eből a célból a tudó-
sok összeállitottak egy ú. n. halandóstigi ttibldt, amelyben össze-
íoglalák, hogy egy bizonyos nagyobb csoport emberből, egy
olyan tömegből, a,melyre már érvényes a nagy szdmok töruénye,
hány ember éri el például a 60, a'IO, a 80 vagy a 100-ik
születésnapját. Igen érdekes vizsgáiatok történtek abban az
irányban is, hogy milyen befolyással van az életmód, a foglal-

kozás, az éghajlati viszonyok stb. a halandóságra. Igy megál-
lapították, hogy a _kocsmárosok halandósága nagyobb az átlag-
nál. Ezeknek a számitásoknak az alapján már könnyebben meg
lehetett állapítani, hogy titlagosan egy-egy ember bizonyos kor-
ban és bizonyos életköriilmények között meddig élhet.

Ezek a számitások oly nagy tömegekre vonatkoztak, hogy
alkalmazni lehetett őket akár egy egész ország lakosságára is.
Tehát ezekbe az életbiztosító társaságokba m,ár mindenki be-
léphetett, mert mindenki számára tudtak ktilön_külön olyan díjat
szabni, anely az illető korának, életmódjának megfelelt. Sőt a
biztosító társaságok igyekeztek minél több embert magukhoz
vonni, mert minél nagyobb volt a biztosítottak száma, annál
valószínűbb volt, hogy a halandósági táblák,megállapításai csak-
ugyan érvényesülni íognak.

Röviden összefoglalva, képzeljük el, hogy egy társaság száz-
ezer embert akar biztosítani, vagyis százezer emberrel szemben
azt a kótelezettséget akarja vállalni, hogy ha közülük bármelyik
eglr {vg1 belül meghal, annak hozzátartozóinak a társaság ki-
fizet, mondjuk ezer pengőt.

Az egyszerűség kedvéért tegyúk fel, hogy mind a százezer
ember ug}ranegy időben született, pl. valamennyien harminc éve-
sek. A halandósági táblából' azt |átjuk, hogy 100.000 harminc
óves ember közül egy éven belül BOGan íognak meghalni. A biz-
tosító intézet összes kiadása tehát ebből a kockázatből kiíolyó-
lag BOOx1000:800.000 pengőt fog kitenni. Nyilvánvaló, hogy
a 100.C00 embeínek együttesen ugyanennyit kell fizetnie, hogy
a biztosító intézet legalább a tiszta kiadásainak ellenértékét
megkapja. A 100.000 embernek tehát összesen B00.00O pengő
biztosítasi dijat kell. fizetnie; minthogy pedig mindegyikük egy-
aránt és egyíorma mértékben van annak a veszélynek kitéve,
hogt, egy ér,en belül meghal, tehát ezt a 800.000 pengőt egyenlő
aránl,§nn kel1 íelosztani közöttük. Ezek szerint a 100.000 em-
ber mindegyike 8 pengő díjat fog lizetni; ennek a 8 pengő díj-
nak ellenében a biztosító intézet arr,a kötelezi magát, hogy ha
akál,mikor egy éven belül meghal, hozzátartozóinak 1000 pengőt
fog kiiizetni. Az itt közölt számitás persze még egészen nyers;
nem vettük figyelembe sem azt, hogy a biztosítottak azonnal
fizetnek 800.000 pengőt, a biztosító intézetnek azonban nem
most rögtön kel| az ugyancsak 800.000 pengő összegű kárt ki-
fizetni, rlintlrogy nyilván nenr mind a B00 ember íog egyszerre
meglralni, úgy, hogy a biztosítónak itt kamatnyeresége is lenne,
amilel az igazságos dij megállapításánál szintén számolni kell;
nem vettük figyelembe továbbá azt sem, hogy a biztosítónak
költségei is van:lak (tisztviselőket, lakbért, irodai anyagot stb,
kell fizenie), sőt nyilván valamely nyereségre is szert akar
tenni. Az utóbbi nrég akkor is indokolt, ha a biztosító intézet
voltaképpen nerr nyerészkedés vógett alakult, hanem pl. önsegé-
lyezési alapon mint szövetkezet jötí létre, nert az ilyen egyesü-
leti jellegű biztosító intézetnek is számolnia kell azzal a lehető-
séggel, hogy n2 egyik vagy másik évben nagyobb |esz a kár-
arány, mint amennyi előrelátható volt, úgyhogy ilyen célra
tartalékot is kell gyüjtenie. Hogy a valóságban mindezeket a
szemporrtokat hogyan veszik figyelembe és ,mi mindenre kell
még egy ilyen kölcsönös szerzödés megkötésénél gondolni, azt
legközelebbi számunkban íogjuk megmagyarázn| Ugyanakkor
kissé bővebben szólunk majd az életbiztosítás egyéb fajtáiról is.
Az a biztosítás, amelyet most példaképpen ismertettink, az egy
éves koclcdzati biztosittis, a valóságban meglehetősen ritka, de
aki a most előadott gondolatnrenetet jól megértette, az könnyen
ki fogja ismerni fiagát az életbiztositás bonyolultabb módoza-
taibarr is.

KÖZMONDÁSOK A
Kicsiből lesz a nagy.

Minden nagynak kicsi a kezdete.
Parányi bimbóból nagy gyümölcs nevelkedik.
Fillérből lesz a pengő, pengőből a bankó.
Tinóból lesz az ökör, vödörből a csöbör.

TAKAREI{osSÁGRÓL.
Kopár helyről is lehet kincset §zedni.

Tarlóról is lehet kévét gyüjteni.
Ami többet ér egy bolhánál, azt, ha az úton találod, vedd fel.
Mindent haza hord, mint a hörcsög,
Nincs könnyebb a tele erszénynél.
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Szerencsésen a íalu végére értek. Itt az akácos védelme
alatt lekapcsolták a kordét. Bimbi kimerülten hanyatlott
egy bodzabokor árnyékába. Innen a biztos rejtekből végig
láthatta az utat.

kis idő mulva két cserkész baktatott Bimbi hadiszállása
felé. Kovács Jenő nem volt velük. Amikor az akácos mellé
értek, tsimbi rájuk füttyentett. A két cserkész letörten ván-
szorgott Bimbi felé. Mozdulni is alig bírtak.

- Hát Kovácsot hol hagytátok?

- Mi féltünk a tanító úrtól, hát a kertek alatt szöktünk
meg. De Kovács Jenőt alighanem elfogták, behurcolták a
tanítói lakba és ő most valószínúleg túróscsuszát falato-
zik, ha ugyan már széjjel nem pukkadt! . . .

- Isten legyen neki irgalmas. Talán túléli ezt is sze-
gény fiú. Hiszen a cserkész sok mindent kibír . . .

Délután két óra felé végre előkerült Kovács Jenő is.
Amikor összetalálkozott a cimboráival, még a viszontlátás-
nak sem örült.

- Ne kérd,ezzetek tőlem semmit! Repet túróscsuszát
diktált belém - nyögte fulladozva Kovács Jenő.

A négy cserkész lehevert az akácosban. Egy órai pihe-
nés után föltápászkodtak és mint a kólikás csigabigák a
tábor felé vánszorogtak. A kordé keservesen nyikorgott.
Minden száz lépésnél kiadós pihenőt tartottak. Kerek há-
rom órába tellett, amire végre nagy szenvedések között
elérték a szajki tábort.

Zsiray kedvesen fogadta a társaságot.

- No, fiúk! Jó, hogy itthon vagytok! Félre tettem a
számotokra a gulyás meg a rakottkrumpli porciótokat.
Képzelem, hogy szegények mennyire megéheztek Hosszú-
peresztegen! Csak egyetek, amennyi belétek íér!

A cserkészek alig morogtak valamit a Zsfuay kedvessé-
gére és úgy eltűntek a konyha közeléből, akár a kámfor.
A főszakács bámulva nézett utánuk.

- No még ilyet sem tapasztaltam, hogy cserkészek meg-
fussanak a jó étel elől. Már látom, hogy visszafelé kezcl
forogni a világ . . . Hová lett a híres cserkészgyomor!

11. A nagy harcszetű gyakorlat.

A pihenö délutánján, a pafancsnoki sátorban nagy ta-
nácskozás folyt. A másnapi nagy gyakorlat részleteit
beszélték meg.

trá §f; qlf\u fbbgr.
lrlc,.ffiibru$grűw.

A csata terve főbb vonásokban a következő.
A térkép szerint Bögöte és Hosszúpereszteg hét kilo-

méterre fekszik egymástól. A térképen látható hegyhez
egyetlen irtás vezetett nyilegyenesen Hosszúperesztegtő1
Bögötéig. A tizenöt méter szélességű irtás közepén nagy
tisztást jelzett a térkép. Itt a két csapat, mely szembe jön
egymással, nregütközik, Az itközet után a tisztáson,ebéd,
délután négy óráig pihenő és azután hazavonulás.

A figyelők alig aludtak valamit az éjszaka, Nehezen
várták az ébresztőt, amely aznap már fél öt órakor föl-
harsant.

A cserkészek gyorsan kiugrottak ágyukból, felöltöztek,
reggelihez sorakoztak. Reggeli után Mahovics serege el-
vonttlt Hosszúperesztegre. Félóra mulva Fritz út serege is
útra kelt Bögöte felé.

Fritz úr serege jó két órai gyaloglás után elérte Bögötét.
Nenr mentek be a faluba, hanem az erdő szélén pihenőt
tartottak. Fritz úr idegesen nézte az óráját, amelyet reg-
gel pontosan hozzáigazitott az ellenséges vezér órájához,
Amikor az pontosan kilencet mutatott, indulást parancsolt.
Alig mentek az erdő szélén néhány 1épést, a hosszú irtást
máris megtalálták. Az irtás nyílegyenesen vezetett. Végig
lehetett látni rajta. A végén kis domb szürkült: a hosszú-
peresztegi donrb. No, ezen az irtáson nem vezetheti végig
a sereget, mert a kétoldali erdőségből az ellenség egy szá-
lig lelövi. Két örsöt alakított. Mindegyikbe négy cserkészt
osztott be. A jobboldali erdőségbe Zrinyit küldte négy fi-
gyelővel, a baloldaliba pedig Babuszt ugyancsak négy
48-as cserkésszel. Szigorúan nreghagyta, hogy az irtás
szélén, rajvonalban, nagy óvatossággal haladjanak előre.
Vajda Jenő négy cserkésszel az irtás szélén haladt és a
két oldalszárnyon haladó örssel tartotta íönn az össze-
köttetést. A három örsből álló előcsapat megindult, mint-
egy háromszáz lépésnyire haladt mögöttük a fősereg.

Az ellenséges sereget balról, Babusz örse felől várhat-
ták. Ez volt a 1egvalószínűbb feltevés.

Babusz érezte a nagy felelősséget és roppant óvatosan
haladt az örsével. Ugyancsak vigyáztak, hogy el ne árul-
ják magukat. Zaitalanul lépkedtek. A bokrokat óvatosan
hárították el maguk elől, hogy ne zörögjenek. Az elő-örs
nagy elővigyázatossága még a lehetőségét is kizárta an-
nak, hogy az ellenség meglephesse a sereget, amely nyu-
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godtan, a biztonság kellemes érzetével haladt az irtás
szélén. Fritz vezér úr megnézte az óráiát, Háromnegyed
tíz! Most érkeznek a tisztásra! Itt lesz azonnal az ellen-
ség! A vezér íutárokat küldött a jobb- és balszárnyra és
megüzente, hogy most igen óvatosak legyenek! Főképen
pedig Babusz örse vigyázzon, hogy az ellenség észre ne
vegye.

Babusz vigyázott. Ugy vigyázott, hogy tojások között
sem lépkedhetett volna óvatosabban. Zajtalanul mentek,
mint a prédára leső jaguárok.

Igy haladt előre a harcra-szomjas cserkészsereg, erősen
biztosított menetben.

A vezér megnézte az óráját. Tíz őra már elmult és az
ellenség még nem támadta meg őket. Azok is lassan és
óvatosan haladnak. De kárba fog menni minden íáradozá-
suk, tnert Babusz óvatosságán megtörik minden íayasz-
ság. Nem fogják észrevenni őket.

BiZtoS a győzelem!
Csak az volt a kellemetlen, hogy a tisztást még nem je-

lezték az előörsök, hanem csak mentek szörnyű óvatosan
előre. Mentek, csak mentek; lassan az irtás erősen rövi-
dülni kezdett, már a vége íelé jártak. Tizenegy órakor ki-
jutottak az erdőből, anélkül, hogy az ellenséggel talá|koz-
tak volna. (Folyt. köv.)

CsERE-CsERI{EszET.
Nem tudom, hogy a jamboree-csapat minden tagja

ugyanezt érzi-e: de én valahogy nyugtalanító, nem egé-
szen kielégült érzést is hoztam magammal Angliából.
Akármilyen kitűnően múködött a beosztás, nagyszerűen
ment minden programmpont lebonyolítása - valahogy
rövid volt az idő, zsúíolt a tennivalók listája - és amtnt
máskép nem lehetett - nem maradt hely és alkalom a
lelkek igazi ölelkezésére, ösmerkedésre és népek egy-
másbafeledkezésére. Hogy szerettem volna egy estét el-
tölteni azzal a hórihorgas skóttal, aki évekig magányosan
járta egy hatalmas erdő útjait, mint erdész - milyen
boldogan meséltem volna annak a szöszke amerikai csi-
pesznek, aki olyan meghatóan rajongott Rabe Ruthról, a
nagy baseballról - és Hansnak, régi osztrák pajtásom-
nak, akivel majd minden jamboreen és nemzetközi tábo-
rozáson talá|kozom, sem jutott több egy félóránál . . .

Pedig milyen értékek, milyen távlatok és örömök szü-
lethettek volna meg egy-egy ilyen hosszú, együttes kó-
borlásból. Nem lehetett és nincs is ok panaszkodásra:
fontosabb, szentebb, nagyobb feladat volt.

Am azt hiszem, mindnyájatok szívében, még azokéban
is, akik nem voltak odakint, felébredt a vágy, hogy meg-
ösmerjétek a távol vagy közel külföldet, meglássátok a
nép lelkét és megértsétek céljait. Ezért szeretnők most a
cserecserkészetet megcsinálni,

Régente, boldog multunk idején, majd minden ősszel
valóságos kocsitábor indult a Fölvidékről az Alföldre és
íorditva. Jöttek a cseregyerekek. A pozsonyi ,,Spiesser"
kislánya - ahogy Jókai olyan meleg, finom kedvességgel
mondja el - az Alföldön szokott magyar szóra és a ma-
gyar ifjú odafent megtanulta a németet, mlegéfezte a germán
kr"rltúra leheletét. Ezt akarjuk most is - cserkészalapon.

Angliában, Németországban, Ausziriában, Svájcban,
Franciaországban - mindenütt vannak cserkészfiúk, akik
szívesen jönnének hozzánk. És sok olyan család akad
mindenfelé, amely szívesen lát fegyelmezett, illedelmes,
okos cserkészvendéget. De más országokat is belekap-
csolhatnánk apránkint az akcióba.

Ezze| a cikkel egyidőben a német, : osztrák és angol
cserkészlapok szintén közölnek egy-egy felhívást. Ott is
megmozdítjuk a dolgot.

ldehaza pedig a következőket kérjük:
Akit a dolog érdekel, írja meg a Magyar Cserkészszö-

vetség külügyi hivatalának. A borítékon tüntesse íöl azt,
hogy ,,cserecserkészet" ügyében akar érdeklődni. tselül
pedig írja meg, hogy hova szeretne cserkészként kerülni.
Szükségünk van pontos életrajzi adataira is, arra, hogy
mik a t<edvtelései és nri érdekli leginkáb. Édesapja fog-
lalkozását is szeretnők tudni s azt, hogy a cserecserké-
szetre pályázó milyen nyelveket beszél. A cserecserkész-
akció aztán igyekszik megfelelő helyet és megfelelő ba-
rátot szerezni a jelentkezőnek, azonban nem vállal fele-
lőséget azért, hogy mindenkit sikerül elhelyezni.

Gyakorlatilag a következő szempontok fognak alkalma-
sint érvényesülni:

1. Ha a cserecserkész nern beszél'idegen nyelvet, aján-
latos, hogy ő menjen ki először külföIdre, tanulja meg
valamennyire a nyelvet, nehogy barátja, akit aztán visz-
szahoz magával, egészen idegenül érezze magát nálunk.

2. Más kiadása a c§erecserkésznek, mint a vasúti-, út-
levél- és vizumköltség, nem lesz. Viszont köteleznie ke1l
erkölcsileg magát arra, hogy idejövő baráliát épp oly
kedvességgel és szeretettel látja vendégül (tán még na-
gyobbal is), mint amilyenben ő részesült odakint. Erre
vonatkozó szülői nyilatkozatot kell a bejelentő levélhez
csatolni.

3, Kívánatos, hogy lehetőleg hasonló körülmények kö-
zött élő fiúk barátkozzanak igy össze nem azért,
mintha a cserkésztesvériség eszméje ettől függne -, ha-
nem azért, mert így sok minden apróbb pígbléma (pél-
dául lakáskérdés stb.) könnyebben megoldható.

4. A cserecserkészet a nyári vakáció legelején indulna
meg.

5. A csapatparancsnak úr külön levélben igazolia,
a) hogy az i|lető fogadalomtétele óta már legalább 2 év
telt el, b) modorban stb. alkalmasnak tartja, c) röviden
vázolia családi körülményeit. Ebből tehát kitűnik, hogy
csak olyanok jöhetnek tekintetbe, akik legalább 2 év őta
végeznek cserkészmunkát.

6. Minden ötletet, tervet, útbaigazítást szívesen foga-
dunk.

Cserecserkészek j elentkezzetek| Külügyi hivatal.

MEGR,ENDELTED-E MÁR
A JAMBOB,EE IiEPES-ALBUMÁT?

150 fényképpel, 15 Márton-rajzzal, 100-1 10 oldalas szöveg-
résszel jelenik meg. Röviden beszámol a nagy világösszejövetel
tapasztalatairól. Szép, hasznos, tanulságos. Minden cserkész
megveszi, aki haladni akat a cserkészet fejlődésével, akár ott
volt a jamboree-n, akár nem! - Ara 2.2O P, a Magyar Cser-
kész előfizetői 1.60 P-ért kapják!!

Az eggedüli

EIső tllaguűr hangsaerglgtír:

STOWASSER
kir. udvari szállító.

BUDAPEST, II., r-ÁNcrrÍo-u. s.
Általánosan elismerve a Iegjobb hangszerek,
tlúrok csak finom, megbízható minóségben.
Rorrrlolt hangszerek szakszeíúen javíttatnak.

Áraránlaí ingyen küldetik.
maguar hangszerggár az orszdgban,
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pAt-vAzar.
A Magyar Cserkész október 15-iki számában l<öz.jlt

,,Mi minden történt októberben?"
pályázatunk helyes megfejtóse a következő:

1890 okt. 1. Baross Cábor hozza be hazánkba a zónaidíi-
számítást.

1866 okt. 3. Ausztria és Poroszország (kőzveíl,e Olaszor-
szág is) megkötik a prágai békét.

|844. okt. 4-én született Tóth Ede Putnokon.
1890 okt.6-án leplezték le Aradon a Zala Cyörgy és l-truszár

Adolf készítette ,,l3 vértanu szobrá"-t.
l848 okt. 7-én halt meg Poe Edgar Allan,
1669 okt. 8. Ilembrandt halála.
1844 okt. l0. Munkácsy Mihály születése.
l87l okt. l1. Csokonai Vitéz Mihály szobrának leleplezése

Debrecenben.
1648 okt. 11. L Rákóczi György erdélyi fejedelem halála.
1492 okt. 12-én pillantja meg Kolumbus Bahama szigetcso-

portnak Guanahani nevű szigetét, nlelyet azután San-Salvador-
nak neveztek el.

1479 okt. 13. Kenyérmezei csata,
l(r. e. 70 okt. 15. P. Vergilius Maro sziiletik Andesben.
1812 okt. l8. Napoleon megkezdi visszavonulását Moszk-

vából.
1803 okt. 17-én sztiletett Deák Ferenc (és nem 1li-án, mint

ahogy a M. Cs.-ben sajtóhiba miatt volt).
El§ő díjat nyert: Sziícs lstván, 298. sz. Lehel cs., Jászberény.
Második díjat nyert: Tafferner Ferenc, 49. sz. Berzsenyi cs.,

Szonrbathely.
Harmadik díjat nyert: Mókus-örs 67. sz. Deákkúti cs., Sopron.
Helyesen íejtették móg meg:
Madarassy'István 19. sz. cs., Cótzy Gytrla és Zalai Zoltátl

35. sz. cs., Szép Zoltán 42. sz. cs., Elek Andor, Laczkovich
György, l\lándy Lajos és Satzger LászIó 44. sz. cs., Eagyinka
János, Horváth Dénes, Lauff Dezső, Vida Ferenc és Róka-örs
67. sz. cs., Ekhardt László 7l. sz. cs., Gegess Gyula 82. sz. cs.,
Harkay Pál 118. sz cs., Máthé Jenő 261. sz, cs,, Dudás Béla
260. sz. cs., Hornung Béla, Maier Vilmos, Fecske- és Sólyom-örs
264. sz. cs., Tigris--és Fecske-örs 327. sz. cs., Ágner Gyula és
Lám Károly 91l. sz. cs., Szabó László 971, sz. cs. és Thury
oyula. _.roF

Gombostűk titka.

- Milyen lesz ,a táborunk, Patancsnok úr? - köszöntött
Tihamér, mikor belépett az ajtón.

- Mindenesetre szép, mert utóvégre a mi csapatunk nem
verhet akármilyen tábort - válaszoltam.

- Igen, de engem már most érdekelne, hogyan verjük majd
íel a sátrakat a nekünk kiutalt helyen?

- Bizony, ezt még most sem tudjuk biztosan.

- De, Parancsnok úr kérem, én már d_
úgy szeretnék tervezni. Tessék csak el-
gondolni, milyen szép lenne, ha tábor-
tervünket minden váratlan körülményre
elkészíthetnénk. Igy például lenne egy
kör, ha nem négyszögalakú a tisztás, egy
másik, ha keskeny és hosszú a tábor-
hely,

- lgen, igen, Tihamér - hümmög-
tem -, de még nem tudom, milyen sát-
raink lesznek.

- Igy hát én nem is tervezhetek elő-
re? - kérdezte Tihamér szomorúan.

Hallva Fültövy Tihamér hangjában a ,,bánatos bút",
tam tervezö íantázíáiát valahogyan kielégíteni.

- Van egy ötletem! - szóltam.

- lgazán, Parancsnok úr? - s ezze| a kiáltással egyidejűleg
láttam Tihamér arcán az örömet.

- Tudnék neked egy olyan feladatot adni, ami hasonló a tá-
borverés.hez, azonban ezt már most is megcsinálhatod s képes-
ségeidet ugyancsak próbára fogja tenni.

- Kérem, nincsen olyan nehéz dolog, amit ne vállalnék, mert
hát...

- Na - morrdtam -, ide figyelj és jegyezd fel papírra, amit
mondok.

- Már jegyzem . .

- Tehát egy keresztalakú tábor keritését 12 darab, egyen-
kint l0 m-es hosszú rúd alkotja. A tábor alapterülete igy 50Om'.
Más helyen kell lelverni a tábort, de itt csak 400 m' hely áll
rendelkezésünkre. A tábor vezetője azonban nem akart a 10 m-es
rudakból levágni s mind a 12 rud,at igénybe akarja venni. A kér-
dés az: ,,Lehet-e ityen tábort tervezni?

- Hm, kicsit nehéz a dolog - gondolkozott Tihamér.

- Bizony nem könnyű - mondottam -, de megsegítlek eg1,
nagyszerű tanáccsal.

- Mi lesz az, Parancsnok úr?

- Ne vásárolj 12 darab 10 m-es rudat, hogy az egészet való-
ságban kipróbáld, hanem a 10 m-es rudak helyett vegyél 12 dlb,
l cm hosszú gombostűt.

- Hát gombostűvel ugyanúgy meg lehet csinálni?

- lgen, mert ez ezerszeres lekicsinyítést jelent, hiszen l0 mé-
ter az 1000 centiméter. Ha 12 darab 1 cm-es gombostűvel csiná-
lod, úrgy persze nem 500 m' nagyság(r az eredeti tábor, hanem
csupán 5 négyzetcentiméter és a feladat sem 40O m' nagyságú
területet összeállítani, hanem csupán 4 négyzetcentiméter nag5,-
ságú területet.

Közöljük a feladatot ezzel a kérdéssel: Megoldhatta-e Tiha-
mér a feladatot s ha igen, hdt hogyan?

próbál-

pHlLlPs
MINIWATT

+
A 1lI ag 11 a, r C s erlsés B s B öu ets ég
össaes laöepontí hiua,ta,la,ínalt

hiuata|,os ót,tíi:
naponkint d. e. 9-1-ig és d. u. a--!'|=ig.,

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

Az országos elnök és az országos fő-
tisztviselők fogadó ideje:

Witz BéIa országos elnök logad: hétfőn
d. u. 6-|28-ig, pénteken í-7-ig.

Teleíon:, Cserkéspkúe: 9p0-9E, 975-05 ; Cserkésepal'k: 643-73 ; YŐeitelep : 974-3O.

Temesi Cyőzö dr, országos társelnök nap, szerda és §jzombat kivételével d. u.
(ellenőrző) szerdán és pénteken d. u. tQ-ig.5-z-ig. M.olndr ||gyes dr. külföldi ügyek lő-

Farágó Ede országos vezetőtiszt szer_ titkára kedd, _csütörtök 6__8_;_

dán és csütörtökön a. .. öl"üi"a í';. vi[r;;,'!ry' kql;igi ; {"Éi?; c_ser!é.sz

4-o_is. :1:1!ie9_z.oj9 
kedd és szerda_d. _u.. 5-7-ig,

. M.ajár.Dezső dr. országos.ugvyjiili f9. "i|i'Ehi'"i.',i'É5r';.i;ü',I.,|irYóty.tt..
:r'áftijT'ilil'álftl=?;';',u":i,*:":ou." *!:l,n:i6,1:§;?s]ila-iif;it;;;;;
. Borsic.zky |ánlqr dr. országos ügyész lyettes hétfö, csütört§k, péntek 4_7_ig
hosszabb szabadságra ment. (Cserkészháá), szombat, v'asárnap Cseri

Kosch Béla gazdasági főtitkár minden- készpark.
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U,A ,,Turistaság és Alpinizmus" ösz- E
1._ .,Ó§.iiqár.a,"yáizs.ooo-is és 200.000- §
1.60 es terKepeK. !4
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Tűz a magyar parasztok között.
(Emlék a tiszamenti regősútról.)

Jó néha visszajárni emlékekhez, jó néha
csöndes lábújjon átkódorogni a multat. A
hátunk megett szobrokba váló élmények
sokat jelentenek. örömest ragyog föl az
ember szeme a már látott hely felett: itt
voltam egyszef már. Tisza, Tiszazitg -itt már iártam egyszer. Alig pár hónapja.
Nem nehéz újra megélni azt a két hetet,
hisz társaim izgalmas jókedvét hordtam
magammal, meg a magamét. A július eleji
tiszámenti regőscserkész-vándorlás alkal-
mából. 

*

Akkor már vagy heted napja róttuk a
Tiszamentét. Sokszor bizony jópár kilo-
métert kutyagoltunk íalat kenyér nélkül.
Nem étlen-szomjan, mert hol itt, hol ott
betértünk pohár friss vízre egy-egy magá*
nos fehérlalír házba s akkor meghallottuk,
hogy sokat kell fizetni a kölcsönre, mert
hát a ház még nincs kifizetve, meg hogy
a Jancsi gyerek már hét éves, ősszel bead_
ják az isko|ába. Hálni jobbadán üres is-
tállóban, mimásban, meg a jóságos Isten
szabad ege alatt háltunk, csak kevés órát,
de nyugodtan, mélyen, mert éreztük az ó
nagyságos szemét fölöttünk.

Virágos rétek, Irajnali-fényes Tiszapar-
tok, trapos országutak vittek előre. Csupa
fiatal bizakodás bizsergett bennünk. Jó
volt gyalogolni! Jó volt a nyárba forduit
föld pihegő, rezgő, drágaió illatát szívni.
Tiszták lettünk tőle és őszinték, akár a
mezei virág Akkor már rnögöttünk volt
Nagyrév, Inoka, Kür,t, Alpár s egy-két ki-
sebb hely s estére Cibakházán tartottunk
,,nagy cserkésztüzet, mókás és komoly
mesélést, játékot és más egyebeket" -amint azt a kisdobos közlrírré tette.

Akkortájt volt a ntunka dandárja, sár-
gán dagadt már a búza s érőn hajlott a
kaszákra. Napvilámodattól késő estig su-
hogott a kasza, szedett a marok, leszült
az izom, hajlott a derék: égett a munka.
A huszonnégy órából alig volt négy-öt a
pihenésé. Akkor kezdődött a kenyér után

o
g Szabályzatok: P

fr Szervezési szabá|yzat 0.24
R Szervezési utasítás 0.40
Y Szövetségi kerületi és csapat
F

Aggódtunk: lesz-e valami? . . .

Egy kisebb halmon a falu végin gyuj-
tottunk tüzet ajándékrőzséből. A jegyző-
től kaptuk, - derék magyar ember, az
Isten áldja meg. Ette a tűz a rőzsét s
mire hatalmasan lobogott a máglya: csön-
desen, váratlanul, méltóságosan ott vott
a íalu.

Százan meg százan. A tűz körül óriás
körben a gyerekek, a legények, a leányok,
az anyák és hátul az ősz, tisztes, szép
öregek is. Soha, soha úgy nem vadultunk
neki a nótának, a szavalásnak, a játéknak,
a gyujtÓ, a tanító, a kacagtató mesének, a
mókának, játéknak, mint azon a templo-
mos estén! Soha, soha úgy ki nem tártuk
nagyon elrejtett, őrzött lelkünk ablakáí,
ajtaját !

Arad,i Zsolt keresetlen, egyszerűszép
szavait figyeli a csönd:

- Hát azt tudják-e, miért jöttünk ide,
éppen ide? Mert nem vagyunk ám gara-
bonciások, vagy miféle szerzet . Ha-
nem minket a Gáspár deák küldött, mi az
ő késö utódai vagyunk. Vagy 300 eszten-
dővel élt ez a Gáspár deák. ő is, akár-
csak mi, járta a falukat, aztán mesélt, ko-
molyat, vígat a paraszti népnek. De egy-
szer meghalt ám a Gáspár deák. Ugyan
kinek nem kéne meghalni egyszer?... Le-
irta azonban egy tekercsre, hogy aki azt
megtalálja, folytassa az ő munkáját, a te-
kercset pedig elásta.

- Mi kint kódorogtunk egyszer a me-
zön, hát uramfia, láng csap ki nem messze
tőlünk a földböl. Oda megyünk, megnéz-
zük, mi az? - Hát egy bádogszelencében
ott a Gáspár deák végrendelete.

- Most eljöttünk teljesíteni, végbevinni
azt. . .

Mókásakat játszunk a gyerekekkel,
ezekkel a mélyszemű, maszatos csöp§égek-
kel, piszkosákkal, rongyosakkal. Eleinte
húzódoznak a cserkész ,,uraktól", de az-
tán szent a béke és együtt mulatunk, mi-
kor a Jancsi orráról leesik a gyuíaskatu-
lva a két íél versengése közben, no meg
ámikor a Pista tapsa-közibe szalad a iegy-
verszünetnek Egervár ostroma közben.

Kiteregettük ezen a tikkadt hűvösségű
estén minden szeretetünket.

Micsoda igazságot osztott ezeknek a
csöndes, nagyszerű nyugalommal itt ülő
parasztoknak a Ludas Matyi meséje.

Most már érdeklődtek irántunk. Mert
most már ők is szerepeltek. Adtak már ők
is. Az önérzetükböl, ame|y azt beszélte,

ügyrend 0,32
Kiképzési szabályzat 0.16
Ruházati szabályzat 0.08
Különpróbaszabályzat 0.24
Cserkészbecsületbírósági sza-

ereje az arcukon. Az öregek? llyenek le-
hettek az ősmagyarok. A gyerekek? -A holnapi játék izgalma {űti őket. Idera-
gyognak messze szívek. Urnak lenézett és
parasztnak csúfolt szivek. Egymásba tün-
dökölnek, Pompás magyarok!

Nagysdgos egyszerűsé gek, egyszerüsé-
ges nagysdgok. Kevés a íöld, d,rága az
élet, verejtékes a munka, de a búzában:
sarlós marokszedő leányok vadvirág csok-
rétája táncol és a legény kalapján mindig
friss a virág!

Nagy vonásokban előttem sötétedik,tar-
kázik, világosul ennek a népnek az aíca.
Mintha nem is Cibak ülne itt, hanem az
egész magyar nép. Háttér az éitszaka íe-
ketéje. Háttér ezer év. Virradatvárók.

Sietni muszáj. Hajtsd az eszed kerekit,
forogjon gyorsabban. Rádköszönt holnap-
után a második ezred, mi lesz akkor???

Valahogyan fejünkbe szaladt, megkér-
tük őket, énekeljenek valami nótát. A fa-
lujokból.

- Nem tudunk mi kérem énekelni -szégyenkedtek szerényen a leányox.

- Azt csak a templomba szoktak - ko-
molykodott rá egy derék legény.

- Hát danoljanak akkor! - pattant ki
belőlünk az öllet,

Pár pillantás, gallyat a tüzre, el akar
aludni. Aztán íélősen, lázósan elkezdi pár
összegyűrűzött legény:

Általmennék én a Tiszán . . .

Segítünk. örülünk, hogy segithetünk.
Bátorodnak a hangok, erősödnek, soka-
sodnak. Szépen lassan. Az első két vers-
szak. Aztán jön egy pajkos, amit ők nótáz-
tak össze.

Milyen furcsán és elnyujtottan búgnak
és föl-föl törve zokognak ezek a nóták!
Mint valami süllyedő világ magányos és
ismeretlen sikoltásai, úgy megráztak, Zú-
gott, zokogott, áradt a nóta.

Jön még egy csomó nóta, komoly, víg.
Eszembe jut, amit egy falusi értelem mon-
dott:

- Erős, tragikus ahatár magyar és ma-
gyar, úr és paraszt között.

A zúgó nótákban összefolyott ennek a
pár száz embernek a lelke-patakja egy ío-
bogós íolyammá, ltt csak magyarok létez-
tek, más nem.

É,rzem és tudom és hiszem:

Minden reményünk a falu s a parasztnak
keresztelt

különös emberek: a gazdák, házanépük s
a földtúró munkások,

naplogta arcuk jelenti az erőt sápadt szí-
veinkben

és szűzi lelkük naív úrisága annyit tesz:
nemzeti lélek, (Cyöry.)

kiabáló élet iramos rohanása s a cséplő_ harsogta bennük:
gépek búgó, piros búzát öntő zenéje. Pár ,,Hé paraszt! Te uagy az er!, a hata,
iailla mu-lt Sarlósboldogasszony. Rásza- lom, az élet! Ezer éu, ezer év. KeIl-é még
kaiíi a földre a nyár. Hatalmas szimfó- egyszer ezer?"
niába olvadt a íölá zuhogó, omló éneke, Csodálatos ez a nép..Bámulom őket
a munkásember s a csur§ó nyári tűz. nagyratáguló szemmel. Pírba fut az é|et
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E Térképek és kalauzok: P Sopron, Eger, Szeged, Tihany

n Budapest környéke 1:37500 .., 2._ _kalauza egyenként

? _B;á;i;;i i;;;i9t99- váfái,á .. a.- looron,2,télkéRRel, 
Pécs , ",

a Budailest dunajobbparti környéke 4.- Pannonhalma
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... összerogytak a lángok, a ía, csak
a hamuban parázslott egy-két szem. Távoi
csöndesül a falu, pár óra mulva énekel a
hajnai fény és robog a robot tovább,

A lelkem még soká kanyargott az elzön-
gött nóták ringó hullámain, mint csöndes
csobogó csónak az elfele csorgó Tisza vi-
zefl.

,r

Több helyen is jártunk még amaz iciö-
ben. A jó Isten kiengedett az angliai cser-,kész világjomboreera. Megnéztem a ,,világ
szívét" és a viIág legnagyobb városát. -Csupa élmény, csupa élmény. De:

Jó néha visszafutni a tiszamenti nagy
paraszt-tűzhöz. Gdsz Istvan,

- Nagy sikere vott a iamtroree-matinénak.A Cserkészszövetség -f. hó 3-án d. e. l l
órakor tartotta meg a jamboreeről beszá-
moló matinúj át az Uía-mozgószínházban.
Olyan óriási volt az érdeklődés a matini.
iránt, hogy az Ufa-mozgó tágas helyisége
kicsinek 6izonyult. A jégyeli mind'elkj'l-
tek elővételben, úgyhogy az eIőadáskor
rengetegen mentek vissza csalódottan a
pénztártól. A cserkészmatinét a Kor-
mdttyzó Ur őtőméltósága is kitüntette
megjelenésével, sijt az egész műsort végig-
élvezte. A kormányzó urat a cserkési-
szövetség cInöksége TcIeki Pál gröf t1,1.

iőcserkész vezetésével fogadta. Az. állam-
fön kívül megjclentek még gr. Klebalsber3
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter,
a kultusznrinisztérium sok kitűnő egyéni-
sége s általában a magyar közélei-igen
sok kiválósága. A rendkívüli elől(elő liij-
zönség mindvégig a legnagyobb íigyelern-
mel és érdeklődésset kísérte a matiné mű-
sorának számait, A jamboree zenekar, a
jamboree énekkar, a Canz-zenekar, a pé-
csi 47-,:sck s a 2. B. K. G. nagyszerií tán-
cai múItó telszést alattak. Jót mulatott a
hálás közönség a 7. Verbőizy-csal;at tró-
|ás bailon-vcrsettl,ón s őszinté fap-ssat ju-
talmaztr a 2. B. K. G. tagjainak ,,hiIrcirr
l<rinolin" inutatvánr,át. A matinékienrelkedó.^ ,;,.száma ,'-r,litcsi Gyöző parancsnok rövid, de
nagyoll tartalnras, pompás beszámolója
volt. kedvesen vezette be a matinéi Rad-
vanyi I{alntún alkalmi költeménye, anre-
l],et lapunk más helyón közlünk. A matiné
közóppontjában a film állott, Mindenki a
legöszintébb elragadtatással nézte a rencl-
kívül mozgalmas, érCekes képeket. Fgy
órára valóban a janrborce hangulatát va-
rázsoltá.k az Uía-mozgóba a cserkészek,
Akik ott voltak az angliai jamboreen, azol<
újta átélték a felejtiietetlen napokat, akik
nem toltak az Arrowe-Parkban, azoknak

Költemények és színdarabok: P
§lÉ §.: Sarlós boldogasszony ... 2.50
-- Magyar fiú szavalókönyve 6.-

kötve 8,-
Erczbrucker: Erdő mellett nemjó lakni (cserkészvígjáték l

lelvonásban) 0.16

pedig a matiné után igazán tiszta fogal-
muk lehet arról a hatalmas megmozdulás-
ról, amelyet a világ íiainak nagyszerű se-
íegszemléje jelentett Birkenheadben. A
matinéval a jamboree-csapat háláját igye-
keztt leróni azok iránt, akik sok szeretet-
tel és támogató készséggel tették tehetővé
a nagy angtiai hódítást.

25 éves tanítói jubileum a Klotiíd Szere-
tetházban. Bensőséges ünnepéIlyel tette íe-
lejthetetlenné a Klotild Szeretetház száz
és egynéhány növendéke Liptai ldnos, a
226. cs.-cs. pafancsnoka, szeretetházi
igazgatója 25 éves tanítói működésének
évfordulóját.

Az intézet nagyterrnében várta a csil-
logó szernű növendéksereg ajubiláns igaz-
gatóját, hol ,,Légy üdvözölve e napon" c.
dalt adták elő. Utána a legidösebb növen-
dék szeretetteljes, meleg szavakkal emlé-
kezett meg azon szeretelől, jóságról, mely-
ben az árva gyermekeknek részük van.

Az igazgató könnyes szemekkel kö-
szönte meg a jókívánságokat s a magyar
haza iránti törhetetlerr ragaszkodásra és
a további szorgalmas munkára buzdította
a gyermeksereget.

Ezen jubileum alkalmából az intézet ta-
nítótesülete szintén a legjobb kívánságo-
ka.t tolmácsolta.

A nemzeti hadsereg Budapestre való be.
vonutá§ának tiz éves jubileuma. Anrikor
ezt a lapot kézhez kapod, talán éppen a
rádiókagylót illeszted a füledre, hogy
meghallgassad Magyarország honvédelmi
miniszterének, Gömbös Cyulának az elő-
adását. Hallgasd hát figyelemmel és lelke-
sülj rajta! Nagy dolgokról és nagy embe-

színpada 0.80

- Marciék 3 kívánsága ... ... 0.16

- Csillagszemű íiúk 0.16

Harangi: A két arabus (vigj.) 0.24 l{oszter Aíya: A{eseszínház

- A modern cserkésztábor _ Mesélnek a kulisszák(bohózat) 0.24 Radvtinyi: Színdarábok
Koszter Áílla; Qsgrk6sztábor

A sajtóbizottság határozata szerint
az előadás joga 10 példány vásárlá-
sához van kötve.

rekről mond legendás hősi mesét a ma-
gyar kard hőse.

. . . 1919 novembef 16-án Budapest ut-
cáin örömmámorban hömpölyög a sokat
szenvedett ember tömeg. Tíz évvel ez etőtt
fehér paripán ülve, délcegen léptet hadai
élén a felszabadult Budapest utcáin a ma-
gyar hadak fővezére, Horthy Miklós. S
utána jön az újjászületett magyar nemzeti
hadsereg az egész nemzet nagy örömmá-
mora közepette. Azóta az ö áldotí nyomai-
kon újjáépült a halott Budapest, a véíző
Csonkaország . , .

Áldott hősök tetteit hirdeti világgá ezen
a napon a rádiÓ. Más ünnepséget nem
rendeznek, de mi lélekberr gondoliunk
legalább egy pillanatra erre a napra és
azokra a hősökre. Bárcsak egyszer Kas-
sára, Pozsonyba, Kolozsvárra, Szabad-
kára is bevonulhatnának a magyar hon-
Védek, élükön a legfőbb Hatlúrral. De ak-
kor már mi is ott leszünk abban a győ-
zelmi seregben !

A,,Cserkészúton Angliában" technikai
okokból késik. - Ezúton is elnézést ké-
rünk az előfizet;íktől, hogy ez ideig nem
tudtuk kiküldeni, azonban lapunkkal eg1,-
idejűleg már postára udihk,t 

roaani,otor.

Gondoltok-e még a madárvédelemre?
Nern akarunk újra csak unalmas ismétlé-
sekbe bocsátkozni, de mégis úgil gondol-
juk, íigyelmeztetni kell mindnyájatokai
aíra, hogy ne íelejtkczzetek meg a mada-
rakról. A tél már rohamosan közeledik, de
még nem késő. Még mindig állíthattok fel
odukat, etetőket, gyüjthettek télre mago-
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a rádíócíIíIsek
alizálásárzal!!!

Felf olso ztll Is a minöséget,
F e lf o I§ oz,lrr l§ a teliesítményt,

M e g! rr örz elíü ls a tartósságot,
Megnörzelíüls. a megbízhalóságot és

Meglrönn;rííeííüIs. a választást.

Minden rádiózót meg akarunk tanitani a rádiócikkek okszerű
felhasználására. Jölíön el iskolánkba. - Irion

nekünk. Míncienlrinels rendelkezésére áltunk.
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Vezetői könyvek: P
§l&; Vezetők Könyve (II. k.)... 3.20
Major: örsvezetők könyve (IIL
kiadás) 2.20

kat. Rajta, fiúk, tegyetek ki etetőket s
aztán gondoskodjatok az éhező, íázó éne-
kes madarainl<ról !

Hibakiigazitás. A Magyar Cserkész leg-
utóbbi számának 453. oldalán közölt
,,Hortobágy" címíí cikkben tárgyi tévedés
csúszott be. A képen u. i. a ,fiortobágyi
juhász" mögött nem ,,vasaló" van, hané-nr
,,gunyhó". A juhász nem használ soha
,,vasalót", csak a csikós. A juhász hideg
étellel él s ha főz, azt mindig meg tudja
tenni az ,,enyhely"-en, ott t. i. lrem fúi a
szél. Javítsátok ki a hibát az újságokban
is, hogy ne legyen téves fogalmunk a ma-
gyar pásztoréletnek még erről a kis jel-
legzetességéről sem.

Edison és az 50 éves izzólámpa. Te, aki
benne élsz a mocleín életnek, a technika
korának rninden újításában, akinek a vil-
lanyvilágítás már szinte természetesen
megköveteihető szükséglet, tlem is gon-
<lolsz arra, hogy kinek vagy kiknek kö-
szönheted mindezt a sok értéket és kényel-
met. Tudod-e, hogy mindössze 50 éwel
ez előtt villant csak fel az első villany-
körte. Ezelőtt ötven évvel, anrikor Edison
a zseniális ,,varázsló", a Menlóe-parki la-
boratóriumában nagyszerű találmányát a
világ közkincsévé tette. Október 21-én iin-
nepelte az egész technil<us világ a nagy-
szerű felfedezés és a többi sok-sok szaba-
dalom zseniális megalkotrlját, az ősz 82
éves Edisont, A mai napon ez a jubileumi
nregemlékezés már talán nem oly aktuális,
mégis leírtam mindezeliet azért, mert en-
nek a nagy tudósnak voltak magyar mun-
katársai. Volt egy jobbkeze, aki a mienk
volt. Sajnos, csak volt, meít éppen ebben
a hónapban tért örök nyugor,óra. Ez a
zseniális magyaí embeí, akinek még a pá-
lyafutása is hasonlitott Edisonéhoz, -amennyiben mindketterr egyar,ánt mint
egyszerű újságárús, illetve nyomdász en-
ber kezdték nagyívű pályafutásukat, --E,disonnak ez a munkatársa Fodor Istvtitt
volt. órá bízta mestere a párisi ()pera vil-
lanyos berendezésének elkészítését, ő vé-
gezte Németalfölc1, Oloszország elektrifi-
kálási munkállatait, majd lB94-ben vissza-
térve hazáiába, itt a Budapesti Általános
Világítási [it. vezórigazgatója lett. Mikor
Edison 1!)11-ben Pestre jött első dtllga
volt fell<eresni ezt a hű barátját, egykori
szol,galmas és nagytehetségíí tanítványát,
akinek öreg korában és betegségében is
csak az fájt, hogy Edison még dolgozik,
nríg az ő ereje ntár fclgytán van, A ma-
gyar kötelességteljesítés, szorgalom és
ntunka egyik bajnokát siratjuk halátával.

Gyakorlati c§erké§zélet :

Játékoskönyv IL kiadás 1.2O
Nagy Fönölc: Indián iskola 1.20

- Indián önvédelem 2.--

- Vadászösvényen 1.2O
Strömpl: Térképolvasás ... ... L-
Térképészet ... ... .,. -.80§zabadba fiúk (A Cserkészpark) -.30

Tanulság a magyar cserkészek maga-
viseletébőt.

A cserkészek nemzetközi irodájának an-
gol-francia nyelvíí hivatalos lapja: a
,,Jamboree", eien a címen közöl e'gy cik-
ket legutóbbi (októberi) számában. A cikk
címét és szövegót átveszi e la1) a leglla-
gyobb angol sporthírlap, a ,,Field" ha-
sábjairtil, amelyik a következükcppen em-
lékezik mcg egy ntagábanvcl,e kisjelentö-
ségíí eseményről, amel1, azonban, amint
alábh olvashatjuk, elég nagy frlttinest kel-
tett.

,,Nlinden különösebb feltünés nélkül si-
került a magyar .cserkészeknek London
részére leckét adni a ió magaviseletből.
Midőn az egósz társaság egl,üttesen nreg-
látogatta a londoni Tclrvert, ebédjiiket ott
fogyasztották cl a lolyanr felőli hosszú
terfaszon. Ezek a jóétvágyút fiatalok sok
száz d,oboz és csomag élelmiszert és ren-
geteg üveg limonádét és egyéb hűsítőt
fogyasztottak el. Midón azonban elmentek,
nem tnaradt utánuk egyetlen egy üveg,
papírrongy, még csak a legkisebb morzsa
sem. Az egész hely olyan rencies volt,
nrintha ez a 800 fiúr sohasenr lett volrra ott.

Bárcsak ez a ntagavise[eti lecke arra
szolgálhatna, hclgy a mi weekend és iin-
nepnapi kirándulóinkat visszatartsa attól,
hogy kiránduliiheIyeinket, folyópartjain-
kat és folyóinkat beszennyezzék minden-
f éle piszkos hoínrival, 1rapiríal, pléhdo-
bozzal, barránhéjjat, ezüstpallírral stb.,
amit többnyire maguk után szoktak
hagyni."

Ehhez a fenti Iréhány mondathoz a
,,Jamboree" a maga rószéről még hozzá-
fíízi a következő megjegyzést:

,,Ez azonban nerncsak angol kir,ándu-
ltjkra vonatkozik, hanem sok más emberrc
is, mert az a kitűn(j szokás, hogy az em-
berek mind fokozottabb mértékben kere-
sil< fel a természetet, hogy a városok fá-
radalmait a szabadban pihenjék ki, álta-
lánossá kezd válni és magával hozza a
szabadban való étkezést kiivető szenny-
áradatot."

1924.
Sik-Zsembery:

2.40
N. N. T. Em-

lékkönyv 2.4{)

0.90 .

4.50

1'engerre magyar (A vizitelep)
Temesi: Kopenhágai Jamboree, -,3U Krss; Táborozás (Il. kiadás) .,.

a4.- t],,

2.- ó
v).N
o

Ha fentieket olvassuk, egy kicsit szé-.
gyeljük magunkat, mert azért láttunk mi
már olyan csodát, hogy magyar cserkész-
tábor helyén is maradtak kisebb-nagyobb
szemétdombok. De a fenti cikk tanulságát
jól meg kell jegyeznünk: mindig úgy vi-
selkedjünk, mint a Towerben ebédelő ma-
gyar cserkészel<. Ne felejtsük el hogy sok-
szor látszólag csekóly jelentőségű dolog-
ból alkotnak rólunk véleményt.

-
Amióta elhagytuk az Ar rowe-Parkot,

mintha csoda történt volna, alig hullott
eső a ,,sokat szenvedett" talajra, Mint a
Jamboree előtt, úgy utána is hetekig szá-
raz, gyönyörű idő volt.

Ilyen kellemes szeptemberközépi hétvé-
gen történt, hogy a világ főcserkésze, aki
most már ,,Baden-Powell of Gilwell"-nek
irja magát (vigyázat: Gitwell 3 /-el, mert
ez az, ősi helyesírás), clijször látta viszont
a cserkészet Mekkáját, amióta Gilwell
lordja lett. Az alkalom az ottani tisztitá-
borok résztvevőinek szokásos évi gyüle-
kezete volt. Hatalmas tábortűznél a ,,Visz-
sza Gilwellbe" kórusával fogadta a cseí-
késztisztek nagy tömege a lordot, aki
egész családjával eljött, hogy ,,elfoglalja
ősi birtokát". (Valanrikor a Powell-csa-
ládé volt Gilwelt,) Vele jött felesége, a
cserkészláni,ok főnöke sötétkék ruhában,
vele ugyanolyan lánycserkészruhában két
lánya, Heather és Bethy és akit mint első-
szülöttet előbb kellett volna említenem, a
csaknem 16 éves, karcsú lia: Péter. A jö-
i,endő gilwelli lord volt az a clrarterhou-
sei cserkész (odajár iskolába, ahova apja
járt) aki csak,,inkognitóban" akarta meg-
nézni a nlagyar Jamboree-tábort.

A Gilwell-gyűlekezet mindig nagy ,,fun"
(magyarul: grimbusz), de az l929-es még
a régieken is titltett. Csupa rnóka volt.
Gilwell lordját ősi karosszékbe ültették és
herold hirdette ki, hogy nagynevű ősei:
Jolrn Srnith, Virginia felfetlezője és Poca-
hontas indián kiráíytány is eljöttek, A dán
cserkészektől kapott hosszú kiirtök sza-
vára pompás 1-rrocesszió vonult be .t

körbe, Volt a menetben ősember, rablri-
vezér, páncelos lovag és sok tarka-barka
figula, de mindegyikncl< volt valami je-
lentiisége. Feltíint a,,cserkószfiú" alakja,
amit Needham, a Jamboree ételmezési lő-
nöke ,,domboritott" csekély 300 fontot
megközelítő súlyával. Nagy hatást keltett
a jelenet ,amelyben a Oilwell-parki ,,böl-
csöde" volt látható. Az cmlített Needham
súlyá1 6.*15zelitő,,csecsemőket" gondo-
zott ott ,,a világ legkisebb mamája". Cse-

Liptltay: F-őzési receptek,.,
Itunyadi E.: Tábori szakács-

O
tl,

lr,,aN
o
t--l
ö

kön yv
aerritsett, Farkaskölykök könyve 1.-
Rovacsik: Az erdő viiága ... ... 1.20
Sztrilich: Táborozási könyv ... Z-
Dr. Batiz D,: Egészséges élet ... 3,-

Cserkésztiszt (a 90. Szik. kiadá- Faragó: öregcserkészet útjain
sában) 3.2O Moldovtinyi: Utnrutatás atlótikai

Baden-Powell: Der Pfadfinder B,- versenyel< renclezésóhez

- Der Píadfinderíührer ... .,. 6.- Csorba: Zenés szabadgyakolla-
F'aragó: Kisfiú és a cserkészet 1.40 tok ,..
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óveges: Időjóslás és időmegha-
tározás

Kanabé: Állataink téli álma .,.
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2l. szám MACYAR CSERKÉSZ

_:.=._ ,,,Jit }1r. Álartin, a nemzetk<jzi iroda
:-:.- iirektora is.

i-.].-hossza nem volt a tréfának, végül
: ;: .iuid Lang Lyne, a skót búcsúdal vá-
.::-: ::.. szét a gyülekezetet. Másnap ls-
i:-] i-]:1ci és komoly tanácskozás követ-
.:-:]1 Delután a cserkószíiúk és B. P.
-:, 

., : :.i,onásával néptánc.

*

-::::.<sZSZempontból is érdekes híre
_: l nult hónapnak, hogy Edison 49

',: i: -.zül kérclőivek alapján választotta
-,: ,: jját. Wilbur B. Mrrson-t, aki az ő
- -:..:cn készi.iIhet új hivatására. Ami a
: _,, -'nan a legérdel<esebb, hogy a,L á||a-
:_l: által kijetölt tiúk közül nenl kevesebb,
-.i,i .i-l cserkósz volt! Ez annál megle-- ::. mert íennállása óta az anrerikai cser-
-,..:.t csak minden hetedik fiút vallhatott, ,,,.nr'nb-hosszabb ideig tagjának, ebben
, ::,.avszerűen válogatott csoportban pe-
: . njnden hét fiú köziil öt cserkész. A
- lri iizenöt közül is a legtöbb csak azért
-ril Iolt cserkész, meít nem Volt csalrat
. ]<özelében. Akik újságot olvasnak, tud-

';. micsoda széles körre kiterjedő kérdé-
-;kct kellett a fiúknak megválaszolniok és
j] sem érdektelen, hogy a bírálóbizottság
=iisonon kívi,il Fordból és Lindberghből

L KERüLET.
A B. L" Sz.32. Levente cserkészei tel-

les felkésziiltséggel állanak ki ünnepé-
l,iükre, mely november 17-én lesz a Buda-
Pálify-téri Kath. Körben, délután 5 óra-
kor. Műsoron: a csapaténekkar, a hőssza-
,.,aló, jamboree-hunroí beszámoló, zene-
.zám, a cserkész-rnágus, a,,Iládiódup-
lex", tábortííz és a - cserkészbtrffet. Ki-ki
:apasztalja rrreg.

A 15. sz. ,,Bethlen Gábor" cserkészcsa--Jat kitűnően sikerült beszámolót tartott
lolyó hó 10-én a magyaí Vasúti és Haj(l-
zási klrrb disztermóben. A termet zsúíolá-
sig megtöltő közönség sokat tapsolt a nagy
londdal és ízléssel összeállított s pompá-
san előadott műsornak. Melegen ünnepel-
tek a csapat parancsnokát, Kolozsváry
Béldt.

lL KERüLET.
Csapatavatás. Szaporodnak a mi vé-

reink a végeken, a gömöíi határszélen
putnok városka is íelavatta második csa-
,Jatát, a most igazolt 769. gróf Serényi
Bela-csapatot. Október 20-án, verőfényes

vasárnap, az állami iskola udvarán folyt
le a nagy érdeklődéssel várt s fényes ered-
ménnyel sikeriilt ünnepség. 30 újonc, alig
12 évesek, állott a zászló alatt s mondot-
ták egy akarattal: ,,fogadom, hogy teljesí-
tem kötelességeimet . . .". Kollátlr CyLrla
parancsnok munkájának és vállalkozása-
nak értékét legjobban kiíejezi az a köri|-
mény, hogy ünnepségén a kerület elnök-
sége, az ózdi I. B. nyolc csapata s a mis-
kolci 194-es cserkészzenekar is résztvett.
Mozognak a szélek, fjúk ne is pihenjetek,
mig újra a mienk nem lesz, anri a mienk
volt.

Gyűlést tartott október 16-án az ózdi
csapatok intézőbizottsága. Jelentések a
nyári nagytáborozásokról, a cserkészün-
nepről, javaslat a táborozási naplók jLttal-
mazására, cserkész-matiné ózdon, amelyre
Sík Sándor országos társelnököt hívtuk
meg, utána pedig Benedek Béla anglial

jamboree-beszámo|őja alkották a gyűlés
tárgysorozatát.

III. KERüLET.
A keszthelyi Festetics-cserkészcsapat ez-

idei nagytáborát Felsőmándon tartotta
nemestótliy Szabó Lajos birtokán június
30-tól július l6-ig 30 létszámmal. A tábor
első hetében a tábori munkákban gyako-
roltuk magunkat, a másik héten a kör-
nyék tüzetes átkutatása és a laluval való
éiintkezés volt a programm. A két hét
letelte után nagyobbszabású tábortüzet
rendeztiink, amelyen megjelent Za|acsány
község apraja-nagyja. Nagy érdeklődés-
sel jöttek, mert cserkészcsapat ezen a SZép
vidéken még nem járt, A Za|án a csapat
hidat vert. - A csapat másik része, szám-
szerint 1 l-en, ez a|att a kötelező rajtábo-
ron vett részt Angliába való indulás előtt.
Július 1-12-ig Rácalmáson és a Hárs-

A takarékosság eredménye számokban.
Az alanti táblázat mutatia, hogy 5.-, 10.- ,2O,- és 30 pengő havon-

kénti elhelyezésével mennyi tőkét lehet gyüiteni kamatos kamatokkal egyiitt
1-30 év alatt?

TAKARÉXOSXODJUNK!
A Maggar Tisztuiselók Taharéhpénztrira Rt, (Budapest, IX., Mester-
utca 15. szárn) új rendszeíű betétgyüjtő-füzete útián ! Takarékbefize-

tések ezen füzetek útján bármely postahivatalnál eszközölhetők.

CSERKÉSZBOLTACSERKÉSZHAZBANHAJNALUTCAHATCSERKÉSZBOLTACSERKÉSZHAZB^NHAJNALUTCAHATC

Í Cserkészregények és elbeszélések: P Szombathy: Mikulics szárazon - Hasad a hajnal

Z Burlav Géza: A Lord 2.- és vizen 2.- Magyar cserkész-ideálok ... ...

S - Á Suy íiúk ... 2.- _- Cirok P. moziszínész.. lesz ?.- Harangi: Robinson unokái
§ Dr. Farkas Gy.; Hadak íttján .. 9.9g MÓricz Pril; Rejtelmes AlföId ", !,- pilte'ruua, 44 nap alatt a földS - nőiróns;' i.ikák 2.24 ^-. 

Hortob_acyi legendán iJ,-
S _ ráo"iifr, ü';;;-] ... ... ... í.íő Radu_tinyi.K..iivapsrl'ga. leventék 1.12 ^*o,ul
? Gyökössy: Palotai cserkészek ... t.60 - Haíaíelé ", ", :, 3,2ó Temesi: A csejennek romlása ",

= 
Koszter: Pszichofootballisták ... 1.- Csaba l. dr.: A mult meséi .,. 2.80 Darkö: Felhők hőse Pákozdon

=

o
1.50 xí- X" ül,3._ O

N.EÉ4,- o
1.50 §
1.80 Bq

Havi

5.- pcngő
elhelvezéssel

7 nl0 80/o gl l20lo

-1t
,;I
,nl
30l

év alatt

P 62 ]

" 359

P 63 P 64

368 383

8tj5 91,1 992

2.588 2,917 3,50j1

6.015 7.306 9.859

Havi

l0.- pengő
elhe!vczé.ssel

+l
,] | uu u,,,,
.0l
;ól

P 124 P 126 P l28
718 7,:7 7h6

1.731 1.728 1_985

7.0095.1 7G 5.834

" 12.03l 14.612 ,, 19.718

Havi

20.- pengő
elhelyezéssel

]t
i I eu orutt

,0l
}0J

P 248 P '25 2 P 256

" 1.436 " 1.474 ,, 1.533

3.462 3.656 3.97l

l0.353 11.669 ,, l4.0l8
24.0(j3 29,225 39.437

Havi

30.- pengő
elhelvezésseI

-]t
,jl
20Í
}0l

alattev

P 372 P 378 P 384

2,154 2,2l1 2.2g.L)

5, l94 5.4E5 5.957

l5.529 l7 503 21.o28

36.095 4?.S37 i 9, l56
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Van már Marton-féle C§EHlI{.ÉSZaLBUFd-od? Á.r: P 150.
Az elsö füzet kapható a CSERKESZBO[.T-ban, a rnásodilr füzet előkészületben.

hegyen. Angtiában a jamboreesták köziil
Csrk Ferenc magyaí csikóstáncot muta-
tott be. A táncrol művészi aquarell ké-
sziilt, anrit Rotlrermere lordnak nyujtottak
át. A lord ezt úgy a csapatnak, mint a
táncosnak küíön levélben is megköszönte.
Október 27-én tartotta a csapat hangver-
sennyel egybekötött beszárnolóját mindkét
táborrtil. A beszámolón nenrcsak keszt-
helyről, hanem más csapatok lrivatalos ki-
kt-ildöttei is résztvettek. A csapat jelenleg
a táborok után fokozott lelkesedéssel hoz-
z,áiog a cserkésznunkához, amit az idén
a városi ki;zönség nag]lobb megértése
jobban is biztosít.

Soproni cserkészélet. Egészen a hideg
idő beálltáig minden vasárnap kora reg-
gel kivonulo cserkészek dalától volt han-
gos az út. Ásóval, csákánybaltár,al fei-
szerelve mentek kiránciulni a soproni cser-
készek a saját, kilenc holdnyi erdejükbe.
De kijártak a lregyek közé is barangolni,
sajnos, messze nem mehettek, hiszen min-
den oldalról oly közel a határ. Más mun-
kábarr, ürrepélyek rendezéseben is kive-
sziI< részüket ,a csapatok. Foiynak a be-
szárnolók a nyári nagytáborokról, az
angliai janrboreeró1. Ezek sorát a 366,
,,Berzsenyi Dániel" cs. cs. nyitotta meg
október 13-án a Városi A'lozgóban tartott
elő.adásával. Kosztel Atva ismertette sze-
replesünket a jamboreeri, ahol több, mint
harminc nenrzet fiaival kellett felvennünk
a versenyt; mi lelvettük és megálltuk a
sarat; s a londoni tartózkodásurrkat, hol
egy egész nemzetnek mutattuk meg: mi is
letezürrk maroknyi magyarság. Vetített
képsolozattal §zaDados Jozsel parancsnok
kíserte s tette szemléletessé az elöadást.
Előadásra került a ,,Karcsi cserkész lesz"
s a soproni kerületi nap filmje . . .

A 67. ,,Deákktlti" cs. cs. tlreológus öreg-
raja tevékeny részt vett az október 13-iki
évmegnyitó ünnepi előadás előkészítésé-
nek segítkezesében, valamint az október
31- jki rcíot,máció-ünnepen is.

A 65. ,,Fetőfi'cs. cs; a halottak napján
a hősök sírjának rendbehozására rende-
zett gyüjtésnél tetjesített szolgálatot.

Zász|óavatás és táborazás a 66-os
,,Báthory" cserkészeknél. Két íelejthetetlen
élmény tette emlékezetessé a soproni
66-osok idei nyarát. Először is a július
l4-én megtartott zászlóavatási ünnepély,
melyen meleg szeretettel vette körül Sop-
ron város egész érdeklődő közönsége a
kedvelt ,,Báthory"-akat. A gyönyörű kivi-
telű selyemzászlót, melyet a A(ANSz. sop-
roni alosztálya adományozott a cserké-

Kötln: Esto vir .". ... 2.50
Prohászka-breviárium 1.60
Foerster: Az élet művészete (V.

kiad.) 4.10
Sik-Scltütz: Imádságoskönyv 5.-
Dr, Tóth T.: Dohányzol? ... ... 1.-
- Ne igyál! 0.B0

- A tiszta férfiúság 5.50
Ugyanazamatőrkötésben 6.-

szeknek, Koszter Atya szentelte fel, a ma-
gyar cselkész jellemzését negábanfoglaló
nagyhatású beszédével, l|ár ezzel az új
zász|óval szálltak táborba a fiúk a Göd
mellett, ahol nemeskéri Krss Géza cs. kir.
kamarás, nagybirtokos meghivására most
már harmadszor é|vezik a tábor örömeit.
De igyekeztek is megháláni vendéglátójuk
nagy jóindulatát, mert szolgálatkészsé-
gükkel, katonás íegyelmükkel, gyönyörű
táborukkal kellemes feltünést keltettek.
A sok vendég az elismerés hangján szói-
lott a táborról, a íiúk pedig nagyszerűen
érezték magukat a Duna partján, s nem
egyhamar fogják elfetejteni az idei szép
nyarukat.

V. KERüLET.
A,z 570. sz. ,,Cserrnák ezredes" cs.-c§.

halottak napjának előestéjén Csermák ez-
redes s a bajai ,,Hősök" sirjánál díszőr-
séget adott.

Az 584. sz. Oábor Áron csapat ünne-
péIye. A szarvasi ipartestület által szer-
vezett 5B4. sz. Gábor Áron cserkészcsapat
november hó 17-én (vasárnap) cl. u. foga-
dalmi tinnepélyt és ezt követőleg gazdag
míisorú előadást rendez, melyre az érdek-
lődőket ez úton is szeretettel hívia meg a
parancsnokság.

X. KERüLET.
A MOVE 932. sz. Botond cserkészcsa-

pat október 13-án Budafokon megtartott
városközi kegyeieti stafétafutásban a
kilenc csapat köziil harmadik, a c_lerkész-
csapatok közül pedig első lett.

A kerület évi l-endes közgyt|ilését nov.
17-én cl. e. 1l riitikor tartja a Cserkész-
házban.

Az angiiai iarnboreen a kerületből 84
cserkész ós 19 tiszt vett részt,

örsvezetőképző tábart tart a kerület a
hárslregyi Cserk,iszpa,rkban azoknak az
iparoscserkészekntk a számára, akik nem
vettek részt a rendes országos vagy kerü-
leti örsvezetői tá.borokon. Az első tábornap
november 16-árr este kezdődik, s azután
5-6 egymásuián kör,etkező vasárnaporr
folytatódik,

Parancsnokváltazás. Az O. l. ts. Kray-
zell Kornél cserkésztisztet a 315. sz. csa-
pattól a kispesti 87. sz. csapathoz, dr. Ka-
vin Ferenc cserkésztisztet a 913. sz. csa-
pattól az újpesti 300. sz. csapathoz pa-
rancsnoki minőségben átigazolta.

Tiszti vizsgát tettek: dr. Vidákovics
Aladár a 44. sz. cs. és Bárdos Sándor, a
619. sz. csapat tisztjei,

ll lllllll lllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll!llllllllllllllllll |::iilll l

I-. K Rákospalota. Mindent megkaptam.
Jól esett olvasnom meleghangú, kedves
leveledet. Igazad van, az sohasem baj, ha
az embernek sok a doiga, csak örömmel
végezze! A te jókedvű munkádnak is meg-
van az eredménye. Csak így tovább! Sok
szerencsét és sok szeretettöl táplált kitar-
tást kívánok új munkádhoz. - A külföldi
levelezéseidről csak tégy jelentést Frici
bácsinak. Szeretnénk nyilvántartani, hogr,
a magyar cseíkészek milyen kiterjedt küi-
Jöldi levelezóst folytatnak. Most pedig
hadd jöjjön a ,,színdarab". Nagyon sajná_
lom, de nem tudok olyat írni, amivel örö-
met szerezhetnék neked. Mert bizony ez
a kis írás nem mondható jónak, A témája
is agyoncsépelt, a hangttlata sem az igazi,
sőt a stilusa sen-r elég jó ahhoz, hogy a te
neved álljon alatta. Nem adatnám elő még
csapatünnepen sem. De ne haragudj a
szigorú kritil<áért. A kritikus nem ismer-
het barátságot. Viszont Kálmán bácsi mar
nehezetr lárja az ő hűséges kis tolmácsá-
nak sokszor igért látogatását. Jöjj hát mt-
előbb s hozz magaddal új írásaidból, hog1,
beszélgessünk azokró| is. - T. A. 758.
Méliusz. Beküldött úiabb két versedben
már van biztatás. Nem mondhatni még
jóknak ezeket sem. Valami nehézkesseg
van bennük, Stílusban is, gondolatban rs
zavarosak, döcögök, de itt-ott csillog ben-
niik egy-egy egészen jó sor. Csak olvass.
tanluj sokat! Lehet, hogy ezefi az úton el-
jutsz a jó versekliez. - Gödöllő. Hát eb-
ből a nóhány sorból igazáii nem tudom
nregállapitani, hogy mi rnozog berrned,
Hiszen ez nlinciöss:e eqynéhány sokszor
hailott s rilcgírt gondolit, nern is új szö-
vegezési.len. Az iiyesmi inkább való veís'De,
rllint pitizá1;:i, Dc azórt ne ílcI nteg vers-
ne k, net t liadl,árii,i Kálruán nrár eiirta
clőled és pedig cgószen jól. 

- §, T. 3t,i.
Á.legkapt'aIn ,,A farllaskölr-ök"-öt. A töb-
bjrc is rji<crüi a sor. Cgll< iolytn36, ha t,ail
nrég moncianivalóc1| .,Svékus üiivér."
Nem tudom n-ielvik ,rll,; i:i, te a sok kedves
janrboreei;ta kóziil. l-ta látnálai<, bizoilyo-
sall nregistnel néiek. Pedig szeretrréiex
látni, ltogy negöleljelek, mini remélhetrj
úij mrrnkatársamat. Meít a beküldtjtt ver-
sek kedves biziatást nvttjtanak. Nemcsak
nem haragszonl érettíik, hanem egyenesen
örülök, hogy új ember mutatkozik a iri.
Cs. látóhatárán. Ezek a versek ugyan még
nem egészen jól<, de küiönösen a ,,Fiítk-

C§ERKESZBOLTACSERKÉSZH^ZBANHAJNALUTCAEiATCSERKESZBOLTACSERKÉSZtLAZts.ANHAJNALUTCAHATC
l)J
z

z
§aN

N
(r)

J e ll e rrr íell e s zt ő ls ö rrfr T, elí :

íűzve

a
tr]

Cn

Dr. Tóth 7.: A művelt ifjú ,.. ...
U gyanaz amatőrkötésben

-- A jellemes ifjú .., ... ... ..,
U gy anaz amatőrkötésben

- A vallásos ifjú, l. és Il. kö-
tet, fűzve

U gyanaz amatőrkötésben

- Krisztus és az ifjú
U gyanaz amatőrkötésben

4.- Dr. Schütz: Katolikus erkölcstan 2.80
4.50 Sandor: A kat. cserkész imái 0.80
4.- Ugyanaz kemény vászonkötés 1.60
4.50 Lieszkollszky: Modor és jellem 5.-

Dr. hlarcze!!-Dr. Koszterszitz:
A kemény parancs

Vidovszky K.: lmádkoző fiúk
kötve 4.-, bőrkötésben .,. ...

B.-
9,-
5.50
6.-

5.--

l0.-
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hoz" cimű sokat igér. Kérlek, küldd el a
többi verseidet is. Ha pedig újat írsz, csak
ne sajnálj többet töprengeni. Egy-egy stl-
lusbeli nehézséget egészen biztosan le
tudnál küzdeni. Várom a folytatást.
H. ö. Debreceq, Köszönöm a küldött ke-
pet, Sajnos, már olyan nagyon messze
vagyunk a táborozásoktól, hogy csak
rendkivüli, művészi felvételeket közölhei-
nék. Ezek a képek jók, de meglehetösen
sablonosak, úgy, hogy cikk nélkül aligha
keltenének novemberben érdeklődést. A
figyelemért azonban hálás kézszorításl -Cs. F. Ime kilenc kérdésedre a váiasz:
l A kívánt részletességgel itt erre nem ad-
hatok választ, de felesleges is volna, merf
mindent megtalálsz a szervezési szabály*
zatban, meg a Vezetők könyvében. Egyéb-
ként a csapattitkár teendőit mindtg az
adott körülmények szabják meg. 2. Már
megindult a hajóépítésre vonatkozó szak-
szerű cikkek közlése. Sor kerül a,,nudli"-ra
is, mihelyt a munkatársak ideadják ennek
kéziratát. 3. Erre vonatkozóan egy íelhi-
vást közlök e számban. 4. Mind a három
kitűnő öregcserkész, mind a három jogász,
mind a háronr kedves munkatársam, tehei-
séges fiatal írók. 5. Irj Aradi Zsoltnak
(Cserkészház), ő majd mindenről tájékoz-
tat. Az új daloskönyvünkben nagyon sok
igazi szépet találsz. 6. Az országos vezetö-
tiszti testület szívesen küld, Egyébként a
csapat megkapta egy példányban. 7. En-
nek a pontos dátuma még nincs meg.
8, Sőt! Mennél rövidebb, annál jobb.
9. Természetesen szükséges. Hiszen a pa-
rancsnoknak mindenről kell tudnia, min-
den hivatalos írást ellen kell jegyeznie. --Bat. csak kivételeseú válasiolok leve-
ledre, lnert áinévvel kiildött irást nem
szol{tam ligi,elern[re t eltni. Azt szivesen
megteszem, hogy a r,álaszt álnév alatt
küldöm, de nekem tudnom kell, hogy ki
kíváncsi a véleményemre. Ne félj, én ep-
pen olyan őszintén írok akkor is, ha tu-
dom, hogy kivel állok szembe, hiszen
cserkészek vagyurrk. A naplótöredéktől
nem vagyok elragadtatva. Krónikának nem
jó, mert nagyon töredékes és rapszódi-
kus. Azután nem a legfontosabb dolgokat
emeli ki. Igaz, hogy a napló teljesen egyéni
irás s abba igazán azt kell irni, ami ne-
künk fontos. A naplóhoz fűzött gondola-
tok nagyon zavarosak. Különösen erőlte-
teti a hullám-allegória. Pedig a gondolat
nenr éppen rossz, de a kifejtése nem si-
kerüit, Nem tudom, hogy ki vagy? Ha eg5,
közópiskolás írta volna ezt (az írás nem
ezt sejteti), akkor megjárná, de ha egye-
temi hallgatótól vagy diplomás embertói
való, akkor gyenge. - M. l. 19. ,,Bükk."
Jól okoskodsz. Igy mindenesetre a régr
áron kapod a M, Cs.-t. - 6yinka. A bé-
lyegeket majd elküldetem, Tiszteletpél-
dányt is kapsz abban a reményben, hogy
pontos tudósító leszel. A jamboree-képnek
utánanézek. - Péká. 32. Levente. Az ötlet
ió, bár a feldologzás nem mindenütt sike-
rült a legjobban. [,ehe,t, hogy mindamel-
lett egyszeí felhasználom. ug_v látom,
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Cserkészpróbák könyvei: P

Temesi: Cserkészkönyv V. kiad. 2.-
egész vászonkötésben 3,-

Sztrilich-Móc.sy; A cserkészse-

benned sok humoí \,an. Gyümölcsöztescl!

- Cs. I. Kaposvár. En szivesen rendelke-
zésre bocsátom a kért klissét, csak irci
meg, hogy meiyiket óhajtod, azonban át-
olvasva a beküIctött verseket, igazán neni
értem, hogy miért al<arsz verses könvlet
kiadni. Hiszen ezek a versek netl valók
nyomdafestékre. Egy-e91, házi tábortíiznei
megjárhattak, de kinvomatni csak elfogati-
ható verseket szabad, Azt sem turlom biz-
tosan, lrogy cserkész vagy-e, de ha igen,
akkor nem szabad kiadnod ezeket a ve;-
seket. Egy cserkésznek iöbb önkritiká j;r

keli, hogy legyen. Egyébként a verseke'i
kír,ánságod szerint visszakiildtem. - V, /\{.
971. ,rTisza." Szeretném tudni, hogy hán1,
éves r.agy? Mert eg.v gyermektöl kecivt,s
cz a kis vers, de nem költeménl,. Oi},ai;
jámbor kísérletezés, Jól tetted, hogy ire-
mutattad nekem, de arra eg],elöre ne ls

Sztrilit:h-IvIócsy:'ráborr ntttn-
kák (ll. kiadás) ().B0

Buczkó: Törvénynagyarázat ... 080
Temesi: Magyarország története 1.-
Bardos ,4.: 101 magyar néprlal 1.50

P

Irn

gondolj, hogy verseitl nyomtatásban meg-
jelennek. Ahhoz még sokat kel| fejlődnöd,
Én azonban rnindig fogok öriilni, ha ei-
külctöd irásodat. De legközeIebb mutat-
kazz be legalább levélben. - Sz. M. 33.
ó, cs. Biz én a legjobb akarat mellett senr
tudom megmondani, hogy hova került irá-
sod. Tttdod, időnkint , ,,nag5ltakarítás"-t
szoktam rendezni a szerkesztöségi fiókban.
Lehet, hogy e§], ilyen alkalommal elkal-
lódott. -- G. J. 96, ,,§ólyom." l(öszönönr
az iidvözletet. szivből viszonzom.

ts'elelós sz?íkesztó : VIDOVSZKY KÁLMÁN,
Fele-}ós kiadó: KoscH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Bndapest, v., Halnal-útca 6. sz. (cseíkéBzhúz.)
Mesielenik minden hó l-én és't5-én.

Sztrilich-i|j. Zsembery: Jeladás 0.60
Kosztka: A könyvkötés ...... 1.2O

Dr. Borsiczkyl Á kerékpározás
szabályai 0.60

Findczy: Lassózás és sielés .,. 0.32
Erzbrucker-Sztrilith : Vizicser-gítségnyujtás kiskátéia,..

Dr. Fodor: Magyarország föld-
ratza

A különpróbák könyvei.

Sztrilich-Ranschburg : Az erdők
ezermestere
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Vá ltoz atos,
film szerű,

maradandÓ,

]ur"1-1Vl"gvar qrszágos Biztosító Intézet Részvénytársaság_
Életbiztosítási állomány 1928 év végén 35,8l7.000 P. Díibevét,:| 1928-ban 2,574,oOoP. Biztonsági alapok a f. évben 3,386.865 P

ntet- és jdrad,éI:bi,Bűosótás, - Ta,ktlréI* és népbi,etostúds.
Gger tnekmeu elési-, Isill dea síttí sí-, tantctm.dnyi segélpl-bi.etosítd s.
Csal,dcli biato.sí,ttis, rol:ltcl,ntságí és balesetí bietosíttís. - Tűe-,
jég-, sedll,óürlctny-, betöt és ell,ení, ii,uegbír;tosítás. - Esőbiatosíttís.
Mindennemű felvilágosítással készséggel és díjtalanul szolgál az igazgatőság:

BUDAPEsT, V,, KERÜLET, NÁDoR-UTCA 9,
Yeeérüg,grl,öltségtrek u3 ot,sadg ttt,i,ttd,en udrosd,ban és na,gyobb höaséllében,

Siess biztosítani az 1930, évi csERKÉszlvAPTÁRTI

érdekes a

CSERKESZUTON
ANGLIÁBAN.

Szerkesztette: KO§CH aÉLa.
lllusztráIta: MÁRToN LAJos.

\/\/\/v
A legszebb cserkészalburn,

a §eghűbb napló !

A tcazdasági flirzaíal
fitrnlsölcsönzé§ei:
C s ap a,í a,l n I* f i g3relrnétee !
Az őszi munka megindításával a cserkészfimeket
ismét hasznosan lehet a csapatprogrammba bele-
illeszteni. Ez évben két filmmel gyarapodtunk. Az
,rarrgllai iamloofee''-Tól
készült valóban gyönyörű filmmel és a
,,Dttgló Janí Anglíábalt'

című rajz-filmmel.
Az alábbiakban felsoroljuk az egyes filmek kölcsönzési
díját, melyek egyszeri ieiátszásra, illetve egv előadásra
értendök. Az eddigi kölcsönzésektől eltérőléÉ, a vidékre
történő szállításoknál csak a szállítási költség terheli a
csapatot, .míg a .biztosítás díját a Gazdasá§i Hivatal
viseli. A filmet minden esetben az előadás utá_*n azonnal
vissza l<ell küldeni (hoznit, mert késedelem esetén a
késésnek megfelelően kölcsönzési díj terheli a csapatot.

Az egyes lilmek kölcsönzési diia:
1. Nemzeti Nagytábor 1926 t400 m. 30.- P
2. Angliai Jamboree 1929 _ l{00 , 40.- ,
3. Dániai Jamboree lS24 (úi kópia) ___ 75a ,, t8.-,
4. I-X. kerületi Jamboree, l92j. _ 5l0 ,, lJ.-,
5. Pista Sólyom lesz (cserl<észéletkép) 400 ,, 9.- D
6. Gödöllói cs. zászlóavatás lg27 300 , 8.- D
7. B. P. látogatása 1928 265 , 8.-,,
8. Dugó Jani Angliában (rajz-film) .__ 230 , l0.- ,
9. Cserkészidill l87 ,, 4.50 ,,

Csapat-, rai- és örsi
Áraiánlattal díimen-

tesen szolgál:

ZÁS Z.LÓIó.__ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

oB E RtsAUE R A. UTÓD A2LJ:#.§í,,;xf^ii
ALAr,lTAsI ÉvÉ63. p;dJDApE §To fV., vÁCI.UTCA, 41. TEL.3 AuT. 833-aa.

,,É,let" Irodalml és Nyomda Rt. Budapest, I., Hoíthy Miklós-út 15, 
- 

lgazgató: Laiszky Jenő.



Brevillier-Urban RT.
lróngyár: WIEN-GRAZ.
Magy arorsaúgi, főlera,ka,ű a
uúI,I,alaű budapesúi, Csaaar-

és Koaúes úrícgg ár ába,n
T, I{nHülnr, vÁerúT 168, SZ,
A.AíA.A.Ar

,,Cullinan"

,,Komet"

,rArioslo"

,,KosmOs"

iskola- éspas ztell-ir óno k.

Sport
es

Meinl kávé
REM o}W

Az egész világon ismerik és elismerik a

Remington PortabIe
írógép fö!ényét.

Nem játék! Nem miniatür!
Hanem komoly hordozható gép a

REMlNGToN
PoRTABLE
négysorós, standard billentyűzetű írógép.

tJgy . REM tNGTON-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 12.
a Magyar Gserkészszövetség szállítója.

lrógépeink kaválóságáról véleményt adhat a
ítlagyar Cserkészgzövetsé9 Gazdasá9i Hivatala.



FiúK<, -yígy3záz7gaíol*. §
Megligyelőink jelentették, hogy a világhírre

szert tett' cserkészingünket, amely az angliai Jam-
boreen 'a, mi törhetetlen egészségünk és mindig
csinos rn,:gjelenésünk titka volt, rövidesen silányabb
minőségben utánozni akarják.

Ktitelességünk, hogy a Jamboreen kipróbált
ingminőseget minden kétséget kizárőan megjeloljük
és 

"ezért' 
'ezek a különleges ingek a jövőben ktilon

,un.}AF{B(oR'EE..
védjegy tiirvényes védelme alatt kerülnek forgalomba.
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A CSERKESZHÁz&,AN, HAJI{AL-IJTCA 6

F6ráérÉ
\zi§erjürrl§ §§"ap_rrníIDgl eí?- --

F{€f,í: Csalt, eB u, aéd,iegg
bőeűosóújct, a, u a,l,ó di, Ja,rnboree-í,ng

pdratla,n,j óttt,I tlj donsdg át!
Nehezen veszi fel a vizet és gyrirsan elpá-

rologtatja.
Télen meleg, nyáron hűvös, rossz hőviizető.
Sohasem érezzúk az izzadást, szellőzil< és a

testhez nem tapad. 
]

Ezenfelül a leggazdaságosabb és legcsi,"rlsabb
viselet, mert nem gyűrődik, mosási.iál és
napon semmit sem fakul, nem zsú{oro-
dik és élettartama sokszorosan fetúlr-núlja

!Ezérí:
trópuskutatók, sarku tazók, mindenki, axil szél-
sőséges időjárási viszonyok között vigy.:,áz az

,egészségére, ":
§r}zapFúIea öltö§f;l§!

,,Élet" lrodalmi és Nyomda Rt. Budape§t, L, i-lgrthy Miklós-út l5. - tgazgató: Laiszky Jenő.


