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mint eddig is klasszikus kiadványainkkal tettük, ezl az óriási múvet is igen nagy példányszámban, ingyen
osztiuk szlt nrindenkinek, aki 10 napon belül beküldi kiadóhivatalunkba az alábbi §zelvényt, ingyen megkápja
Brehm: Allatok Világa teljes sorozatát nagy lexikon alakban, körülbelül l00 testes füZelben, mintegy 8000
oldalon. Ez a kiadás á|egúiabb,1927ben megielent4-ik, többmint2000fekete és színes képpelellátotfnémet
kiadás alapián készült, melyet a legnagyobbnevú tudósok a tudomány legmodernebb színvonalára emettek.
Ezen kiadásunkban megjelenő

TELJES NAGY BR,EHM
modern magyar kiadás a leghíresebb magyar természettudósok, egyetemi tanárok és szakértők közreműködé-
sével készül. Ez a klasszikus termé§zetralzi mű a természet minden barátiának kezében kimeríthetetlen forrása
az okulásna|< és a tanulságos szórakozásnak. A melegszívű kutató az életböl merít az élet számára: leíria az
állatokat. amelyel< az emberek társai aföldön. - ellenséggi vlgy barátai - és sorsuk az ember sorsával összefügg.
Sz-ines, elettelies és természethú ke_pekben_ mutatia be Brehm ezt a hatalmas, különös és mindig érdekti-s
világot. Brehm írását nlindenl<í csak feszült figyelemmel és érdektődéssel követheti.- Ez a mű gyónyörű nyomásban, az általánosan ismert lexikonok formájában jelenik meg és csak a hir_
detésért és csomagolásért kérünk minden hatalmas füzetünkért 25 fillérnyi megtéritést. Minden füzet külön is
kapható, A szétküldés a beérkezés sorrendiében a tényleges portóköltseg megtéritése ellenében történik,
avag1, portómentesen vehetől< át kiadóhivatalunkban.

]I íncle,n,n em,íi pé naltlil, cl,entén g1 eg 91 előre ?ne1,1,ő B en d ő.

sZELVENY. M. Cs.

Alulirott a Nagy Brehm-et (az_igazi Nagy Brehm-et) a fenti fel-
tételel< szerint ingyen kívánia. 
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A szerény cserkész kí-
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fényképezőkészülék, már 14 pengőért kapható.

A nagyigényú cserkész kívánsága karácsony ra i

,r!{oDAl{3.
mert tökéletes, tartós, használatban egyszerű, kényelmes, megbízható.

Készülékeink kezelése percek alatt elsajátítható.
Kérjen ,Cs. 29" árjegyzéket bármely szakúzletben, vag,y a gyári lerakattól:

KODAK l_TD, Budapesti Fiókja, tV., VÁcl-UTcA 9.

ll.
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A MAGYAR
or-ór,rzplpsr Ánn
szEn,I(EszrősÉc És

ríz Iív.
1§ ost, hogy a 10 éves jubileun aika|rnából
lY ünnepi sorokat akarok írni, megeleve-
N nedvÖ és testet öltve elém toppan Í,,M^_
L\ gyar.Cserkész" ! ...

mi újságunk az, melyben a gondolat láthatővá válik, a
terv testet ölthet, a hang, a szín muzsikává, dallá
válik, messzi országok és vidékek közel jönnek, kis és
nagy emberek élő formában megjelennek, beszélnek,
tanítanak és mesélnek! Ez a mi újságunk az, amely min-
ket is közel hoz egymáshoz, amely a távollevőket a
cserkész-testvériség szálaival összefűz és módot nyujt
arra, hogy beszélhessen itt a dél az északkal éppen úgy,
mint ahogy a kelet a nyugattal.

Ahogy e szavakat leírtam, a testet öltött ,,Magyar
Cserkész" újra int s azt mondja: tovább már ne em-
lékezz! Mélyen meghajtja magát és menni készül.

Én azonban nem engedem! Megfonom a babérkoszo-
rút és büszke örömmel és hálával telt szívvel homlokára
teszem és ezt súgom a fülébe: Nézd, te clrága ,,Magyar
Cserkész", ezt a babérkoszorút nem én adom, hanem az
összes magyar .cserkészf iú, aki téged meleg szere-
tettel szeret. Mert te oly jó és oly kedves vagy! Sok-
sok örömmel teljes őrát szereztél nékik, amikor oktattad,
tanítottad és szőrakoztattad őket. Sok hírt és újságot is
vittél nékik és egy nagy baráti egységben kovácsoltad
őket! Ezért szeretnek és hálásak néked! É,s arra kérnek,
hogy ennek a hálának és szeretetnek érzelmeit vidd el és
közöld az alapító Temesi Clyőző cserkésztestvérrel,
mostani gondozóddal, az aranyos lelkű iő Kálmán bácsi-
val! Azután hogy te ki ne fáradj, kérd meg a jó Kálmán
bácsit, hogy annak a sok drága, lobogó láng-lelkű mun-

katársnak vigye el minden cserkész-
fiú hódolatát, szeretetét s nagyrabe-
csülését. Mert a magyaí cserkésztiú
nem szeretne háláttan lenni azok-
kal szemben, akik oly jók és nelnes-
lelkűek voltak irántuk, Akik pedig
a ,,Magyar Cserkész" hasábjain
nregszólaltak, azok mind ilyenek
voltak. eldia az eg áldásaival őket
és a jó Isten sokáig éltesse őket!

De most fürge lábaival visszatar-
Iőzhatatlanul fut, rolran a testet öl-
tött ,,Magyar Cserkész" és boldog
kacajjal csak annyit moild, viszont-
látásra 10 év mulva!

És éri úgy érzem, hogy az a sze-
retet, amellyel mi a ,,Magyar Cser-
kész"-t körülvesszük, új erőt és
szépséget fog néki adni és a leg-
közelebbi jubileum alkalmából a
még dicsőségesebb ,,Magyar Cser-
kész"-t fogjuk ünnepelni.

Adja a jó Isten, hogy így legyen.

Witz BéIa
országos elnö-!:.

Csillag a szeme, fürge a lába, erős, iz-
mos a karja, okos a homloka, tarka, drága kincsekkel
teljes a lelke!

Sietek fonni a babérkoszorút, hogy fejére tegyem és
épp az üdvözlő szavakról gondolkozom, amikor int, hogy
várjak és még most ne szóljak!

Engedelmeskedem . . .

keresztbefont karokkal ülök vele szenlben és ő int,
hogy szemem lehunyva emlékezzem!

És én emlékezem a régi 10 éves multra és ebben a
multban egy öreg cserkészre. Ez az öreg cserkész test-
vér szintén igen sokszor úgy egyedül ülve, vagy járva
egyszefre csak maga elé meredt és merengett! Mert sok-
szor csodás dolgokat látott ő, amit közönséges halandó
szemmel látni nem lehet. Temérdek sok gondolatot lá-
tott ő a. levegőben szállongani, melyek szomorodott el-
hagyottságban és észrevétlenségben bolyongtak, pedig
oly gazdagok és értékesek voltak! Látott gazdátlanul
sok-sok tervet kóborolni, melyek pedig oly életrevalóak
voltak! Látott szép képeket, csodás vidékeket, valódi és
mesebeli új országokat és tarka-barka kis és nagy em-
bereket! Hallott azután zenét és dalt! Valódit|De azután
hallott olyant is, anrit a szavak és a színek muzsikájá-
nak hívunk! Mindezeken azonban
rajta ült az árv aságnak, elhagyatott-
ságnak szomorú érzése. Valahogy
gyászbaöltözőtten járt itt minden,
mert hiszen mind testet akart ölteni,
láthatóvá akart mind lenni, élni
akart a valóságban és nem kizárő-
lag annak az öreg cserkész testvér-
nek csak a látomásaiban! Es ez az
öreg cserkész testvér nregsajnálta a
szegényeket! Elkezdett sokat be-
szélni róluk, keresett megértő cser-
késztestvéreket, akik a merengők
világának tarka, de szomorú népét
megértik és igyekeznek azokat át-
hozni a valóságnak vígságos vilá-
gába, ahol a láthatatlan dolgok is
láthatóvá lesznek!

Igyekezetük sikerüIt! Mert Te-
mesi Győző, ez az öreg cserkész-
testvér talált megértő cserkésztest-
vérekre, akik összefogva, azt mon-
dották, tegyük láthatóvá azt, amit
csak mi látunk és közkinccsé azt,
ami most senkiél És létet adtak a
,,Magyar Cserkész"-nek, mert ez a Dr. Teme§l cyózö, a Magyaí c_§eíkész elsó szerkesztőie,
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AMIKOI{ MEGINDULTUNI{ . . .
Visszaemlékezés a M. Cs. első 6 évére.

Hiába no, nem megy. Yan az embernek olyan szívügye,
amelyik kizárla a hideg tárgyilagosságot, A történetíró
elenyészik, csak a lírikus marad meg. A prózai lírikus;
érzelmeket ír meg cikkben. Ez az olvasőra azzal a köny-
nyebbséggel jár, hogy nem keli elhinnie, amit olvas.

Van a könyvszekrényemben egy nagy fiókom; a Ma-
gyar Cserkész e|ső hat évének emlékei vannak benne. A
címe: ,,Bő belső vetés, egyéni kudarc." Ezt a cimet persze,
csak magamnak írtam, a fiókot négy éve nenr nyitottam
ki, most szemembe ötlik a felirat és mindjárt megállapí-
tom, milyen igazságtalan voltam: mennyi mindent kö-
szönhetek a M. Cs.-nek! Minden nem sikerülhet: ilyet
fanatikusok és gyermekek akarhatnak. Ásom a fiók alját:
kihúzok egy gépírásos sokszorosítást. ,,Cserkészlap - a
Magyar Cserkész Szövetség hivatalos lapja", 19l9 ápri-
lis- május, I. évf. 3-4. szám. - 6 oldal az egész. Ho-
gyan? 1919? Hisz akkor a cserkészet a fojtogató kommtt-
nizmussal vívta élet-halál harcát. Felrémlik előttem a
magánlakások és a kirándulások rejtekhelyeinek sutto-
gása; a szóval elejétől végig elmondott Himnusz, mert
énekelni nem lehetett. Persze, sajtóhiba, de milyen fatá-
lis! 1920 a helyes évszám, hisz az első sor mindjárt azt
mondja: 1920. év április hó 5-én tartottuk e/só rendes
közgyülósünket. Tehát ez az elődje a M, Cs,-nekl A ne-
gyedik számával meg is szint, átadta a teret a M. Cs.-nek.

1920 május i4. péntek este. Országos Intéző Bizottsági
ülés. Előadó kifejti egy nyomtatott hivatalos /ap megindi-
tásának szükségét, mert ez tudja csak összekötni a szerte

dolgozó csapatokat. |ránya legyen szépirodalmi, hogy a
íiúk szívesen olvassák. Az IB, hozzáiárul és megbízást
ad a szerkesztőnek. A szerkesztő az anyagi biztosítás
megbeszélésére elnöki tanácsülést kér és bejelenti, hogy
az első szám június 15-én fog megjelenni. 8 oldalon, iro-
dapapíroson (mert abból olcsón szerezhetünk 2000 ívet),
télív nagyságban.

Ez a pár száraz adat jelenti a M. Cs. megszületését. De
mennyi lángolás volt körülötte! Végre megjelent: 8 oldal,
egyenkint félakkora, nrint a mai M. Cs., egy képpel. Anyagi
tőkéje 2000 korona volt; az első szám nyomtatási költ-
sége 1600 korona! A jó Isten tudja, hogy csináltuk,
,,. . . z lap minden sorával, minden szavával oktassa és
rrevelje magya-:. véreimet. . ." üzente fővédnökünk, a kor-
mányző úr.

A lap címe így volt: ,,A Magyar Cserkész", csak a
II. évfolyamtól volt ,,M. Cs."

Első vezércikk! Címe: A mi lapunk ,,Magyar Cserkész,
ha kezdbe veszed ezt a lapot, állj meg egy pillanatra gon-
dolatodban és illetődéssel emlékezzél rá, hogy ebben a
8 oldalban sok nekilendülés után nyolc év küzdelmes
vágya ölt testet." Ez az első mondata. Volt már azelőtt
próbálkozás 1apra, de egyik se állott meg. Micsoda biza-
lom is kellett ahhoz, hogy előfizető és pénz nélkül végle-
gesnek merjük hinni ezt a 8 kis oldalt. - ,,A cserkészet
ereje, hogy nótás poézissé váltja át az élet mindennapi
taposómalmát." ,,A mai nappal új hang,szólal meg ifjú-
sági irodalmunkban , . ." ,,Mi hisztink a cserkészet nagy



23-24. szárrt MAGYAR CSERKÉSZ 531

eszméjében, úgy is, mint küzdelmekben, megaláztatások-
ban és gyilkos gúnyolódásokban megpróbált, szentelt
nemzeti őrangyalban, mely kézen fogja a kis magyar
szíveket és a nagy jellemek útjára kiséri őket, úgy is,
mint a világ minden népének ifjúságával összekötő nem-
zeti szellenrű internacionálénkban. Egy hónap előtt közü-
lünk a legmerészebb sem hitte, hogy ma önálló lapunt<
lesz ..." Elbámulok, honnan vettük mi ezt az átútő erejű
önbizalmat. Nem tagadhatom elérzékenyedésemet; a csef-
készet az önzetlen hazafiság legmélyebb, legtisztább
forrásaiból eredt.

A M. Cs. ebben az első számában technikai bűvész-
nrutatványt akart keresztülvinni. Kis kézi sajtón készült
és klisét akart nyomni. Ne beszéljünk arról a naivitásról,
t,ogy fogalmazó papíroson, kézisajtóval,,illusztrálni"
akartunk; de hasonlítsuk össze a mai M. Cs. nagyszerű
képeivel, ez igazán nagy öröm.

A 6-7. szám jubileumi szám volt. Az 1. sz. Brkie, ma
Bkie ülte meg 1920 október 3-án azt, hogy 1910 október
3-án a cserkészet legelső lélekzetvéteie volt Magyaror-
szágon. Az ember csodálkozik: hát már olyan öregek va-
gyunk? Ma nagyon érdekes megnézni, hogy milyen pro-
grammot csináltunk akkor a iövő tíz évre: két lap le§yen
íiúk és vezetők számára, könyvkiadó vdLlalat, sajrit szék-
hóz, nyomdával. A nyomda kivételével meg is van és most
pillanatra nem alkalmas az idő ily alkotásokra. Legyen
tiszti kaszittó, egységes próbóztatas, szövetségi nap, sakk-
uerseny, zenekar, énekkar, mozi, nyelutanJolyam és vá-
sároljunk Jöldet. Ime, a problémák. A töldet arra akartuk
használni, amire a Cserkészparkot.

Az első évfolyamnak 1I száma volt. December 1-én je-
ient meg a tizenegyedik. Ez az évfolyamzátó 11 . szánt
dagadozó kebellel adia az emberiség tudtára, hogy havr
lappd alakult át, II. évf. 1. száma karácsonyra jelenii<
meg, hogy olcsóbb lesz (számonkint 6 korona), hogy na-
gyobb alakban haui 20 oldalt ad majd és boritékja is lesz,
És lett! . Utólag megvallhatom, hogy nem mindenki he-
lyeselte ezt a fejlesztést. A lapban tulajdonképpen két
ember bizott rendületlenül: a szerkesztő és a - nyomdász,
Fráter bácsi.

- Látom én azt, hogy ennek a lapnak van hivatása;
ebből nagy lap lesz! - mondogatta és nyujtotta továb|,;
a hitelt.

He| az az első zöldboritékos nagy szám| Prológus:
,,üdv néktek hölgyek s férfiemberek, Hogy hívó szónkra
ide jöttetek." Novella! Kép! Leánycserkészet! (Akkor még
mindent, ami cserkész névre hallgatott, a M. Cs. szolgált).
Aviatika! Regény 3 képpel! Micsoda nagy diadalok is vol-
tak ezek! A jó elnök, a cserkészet szerető édesatyja, Ra-
vasz Árpád, biztatott:

- Nem is lehetne jobban megcsinálni a lapot! Ugy
r,árom a megjelenését és elolvasom az utolsó betűig.

ő volt a M. Cs. leglelkesebb olvasója.
Szerkesztőség nem volt: kávéházban ,tartottunk ha-

vonta két összejövetelt. De nem volt a szövetségnek sem
otthona. Szövetség és M. Cs. még abban is egyek voltak,
hogy egyiknek se volt tőkéje.

192l március l-én jelenik meg a 3. szám: büszke hir-
detés! Gőgös rövidségű hír utal rá: Megjelent a ,,Ma-
gyar Cserkész Könyvei" első száma; Mdrkus Miklós:
Cserkésztd.bor cimű színdarabja. Ára B korona, 10 drb
70 korona. Ezzel indult meg a könyvsorozat, amely máig
124 számot adott ki. Eleinte persze, csak azt lehetett
hozni különlenyomatban, ami a lapban már megjelent:
nem volt pénz a külön szedetésre.

Akkoriban a M. Cs. az egész magyaí cserkészet pro-
grammlapja. Itt talál hangot minden nagy kezdeményezés.
Minthogy pedig a kerületek még nehezen működnek (egy-

egy OIB. ülésen is csak 10-12 embeí van jelen!) a
M. Cs.-nek kell vállalnia a rizlkót. Igy rendezi meg az első
harcszerűt, (közben: cserkészjáték, ma: hadijáték) kidlli-
tást, modellversenyt, sportuersenyeket, propagálja kitar-
tással, majdnem makacssággal fúvózenekar, a .cserkész-
haz és a küIföLdjdrrís gondcllatát. Amikor a dolog jól sűl
el, a siker a szövetségé, vagyis a magyar cserkészet egye-
ieméé, de ha nem megy az ügy, akkor, nagyon helyesen, a
lap vállalja a visszakozást. De a jó Isten szere,tett, inkább
siker akadt,

Nehogy valaki azt higyje, hogy a M. Cs,-nek pénzbeli
sikere volt! A mozgalom tört előre csodálatos erővel és
a M. Cs. kullogott utána vagy vele. De előJizetni akkor sem
szerettek az emberek. Néhány csapat erőfeszítései tartot-
ták fenn a lapot, sok volt a duzzogó és az igények egyre
nagyobbodtak. Már glória papíroson nyomattuk, már
egész csapatműsorokat közöltünk (ezt keresték legin-
kább), de egyre jobban nyomott a gond: hogyan lehet for-
gótőke nélkül a lapot fejleszteni. A következő években há-
íomszor vette a szövetség saját kezelésébe a lapot és há-
romszoí adták vissza az önálló kiadóvállalatnak. Ezt a
iapot nem pénz szanálta, hanem a hit,

Amint nem a szövetséghez tartozott a lap, hanem kiadó-
vállalat vcrlt, siettem keresztülvinni a fejlesztést, Nem le-
hetett várni, hogy intéző bizottság akadjon, amelyik el-
határozza a nagyobb terjedelmet vagy alakot vagy kép-
számot, annyira nem volt az okos dolog. Csak kockáztat-
tuk: ha nem megy, majd jön okos ember, aki rendbehozza,
én meg megyek.

Ilyen előretörés volt 1924 janáur 1-én. Megjelent a
,,Yezetők Lapja" őse, a ,,Cserkészvezető". Szerény négy
oldal, mint a M. Cs. nrelléklete. Elég volt ahhoz, hogy
felkavarja a kérdést és egy féléves harc után ki le-
hetett verekedni az önálló rendőrhatósági engedélyt. 1924
június l-én jelenik meg az új újság: Vezetők Lapja, mint
az eddig közölt melléklet jogutódja és önálló lap, és azóta
megizmosodva él és virul. A cime,t azért kellett megvál-
íoztatni, mert egyik kerület lapjának volt a címe: ,,Cser-
készvezető".

Mik az új vezető lapnak legégetőbb kérdései? ,,Magyar
Cserkészek Háza" - zengi az első cikk az immár három-
éves nótát. További 3 év mulva testet ölt, bár nem végle-
ges fomájában! ,,Tiszképző Táborok" - 3kkg1 még for-
radalmi kívánság! ,,Cserkésztiszti Kaszinó'| - ez a még
ma is megoldásra váró feladat.

1924 tavaszán megvolt az első tisztitábor Héderváron
és a nyáron a dániai jamboree!

Nőtt a mozgalorn, de a szövetséget nem lehetett rávennt,
hogy a lapnak nagy tőkét szerezzen. Túlnagy voit ennek
a felelőssége. Mai szemmel igazat is adok. De a mozga-
lom nem várt; önhatalmulag kellett eljárni: 1925 január
1-én, amikor a |ap VI. évfolyamába lépett, bejelentette,
hogy ezentúl kéthetenkinl jelenik meg. Évekig nem fizet-
tünk tiszteletdíjat, most már - nagyon szerényen - va-
lamikép kártalanítjuk a szerzőket Akkor írta egy hí-
vünk: ,, ... az 1925-i dátum számunkra cserkészekre is
ki.]tlönösen úl esztendőt jelent. A magyar cserkészmozga-
lom lapja, amely eddig is - úgy érzem - szinte egyet-
len, de mindenesetre egyik legerősebb összefogó abroncsa
volt a mozgalomnak, kilépett a havonkinti nregjelenés elemi
iskolájából s bátor céltudatossággal, merész önbizalom-
mal kezdi íneg az időszaki lapok középiskoláját. Istenbe
vetett bizalommal remélem, hogy ez nem lesz az utolsó
állomás, hanem rövid évek mulva hetenként iogjuk li-
szontlátni kedves lapunkat." Ma a 10 éves jubileunon
szent hittel csatlakozom ehhez a kívánsághoz.

Az év folyamán megszerveztük a hirdetéseket és úg1-
oldottuk meg a kérdést, hogy kettős zöld boritél;ot ad,-
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tunk, így a terjedelem 24 olda| lett. De karácsonyra 32
oldal! A Vezetők Lapja egész éven át nyolc oldalon jele-
nik meg havonkint, De volt még egy külön szenzációja is
az évnek.

Az igric! Sőt: az ,,IGRIC". Napilap volt. Az bizony:
napilap! Az I. ker., elindulva az 1924-i dániai sikereken,
mint ahogy vezető kerülethez illik, a Népszigeten maga is
Jamboreet rendezett. Ezt a M. Cs. egy kicsit a maga ered-
ményének is tekintette és mint tábori újság, két külön
kiadást adott lgric címen. Ez volt a nagy erőpróba a kö-
vetkező év nagy nemzeti jamboreejára, a Nemzeti Nagy-
táborra.

Közben aztán eljött a nagy kérdés megoldásának ideje:
a szövetség egész anyagi ügyvezetését egy kézbe akarta
fogni. A lap nem bízott abban, hogy ehhez a szövetség-
nek elég anyagi ereje volna. A szövetség igen hathatósan
segítetl és bizonyságot tett arról, hogy meg tudja tartani
a színvonalon és nem iog negyedszer is kénytelen lenni
íltlára bocsátani a vállalatot tőke nélkül. l926-ban a vál-
la|at már egész kis vagyont gyúltött a semmiből. Tényező
volt és két lapja, meg a könyvsorozata igazi szellemve-
zető. Jött a nemzeti jamboree, maradványa erőssé tette a
szövetséget. Most már mindenki megnyugvással látta volna
a szövetség kezében a vállalatot, de új tárgyalás már nem
volt. Mikor a hatalmi szó kimondta, hogy a vállalat köz-
ponti kezelésbe megy át, már messze voitam az ügyektől,
nem tudom a folytatást,

De 1926 január l-e nagy ünnepnap volt. Akkor mentürik
át a mai ,,fraq!" alakra. A jelszó volt: hrirom hasabos
alak, színes műnyomó boriték, famentes glória papiros!
Ezzel elérte a M. Cs. a mai alakját, beosztását, boriték-
ját. Azóta sikerült a belső szinvonalat és a terjedelmet
is emelni.

Most még néhány aze|őtt gondosan eltitkolt adat: elő-
fizető volt az első két szám után 72| 1920-ban már ren-
desen elfogyott a nyomott 1000 példány. A dániai jam-
boree idején 2000 példány nyomódott és úgy 200 körül
maradt meg belőle. Az átadás idejéből 3000-es példány-
számra emlékszem és ez 1926 óta bizonyára már sokszo-
rosára nőtt.

Jött a búcsú ideje: ,, ... a gyeímeket, alighogy a spár-
tai kort elérte, a szűlő átadta a köznek, hogy dórrá ne-
veljék." A M. Cs. kikerült az alapítók, a megindítók ke-
zéből. Hatalmas anyagi erő állott rendelkezésére, új lel-
kes emberek vették át a vezetést és egy megújhodott, fl€g-
erősödö,tt szövetség minden szeretete buzdította. A mai
M. Cs. mutatja, hogy erre rá is szolgált; elegánsan íize-
tett érte, kiváló lappal, átfogó programmal és újonnan
szerzett előfizetői ezrekkel.

l926 karácsonyán - az új helyzetet szentesítő l<özgyű-
lés után - 

jelent meg a szerkesztő búcsúszava: szeré-
nyen, hátul, petit betűkkel, hasábszedéssel. De a tartalma
szerint elég kevély: ,,Drága, drága pajtások, ti adtátok az
idalizmus tisztaságát a M. Cs.-nek" és alább ,,A M. Cs.
szellemét - ezért írom e sorokat - nem szövetség, nem

szerkesztőség, nem elnökök, tudósok vagy tisztviselők
táplálták, hanem a fővárosi és vidéki cserkészo,tthonokban
lelkesedő cserkészszerelme§elí, akilrnek képzelete és szíve
kivirágzott e bűvös szóra: cserkészetl"

Átmeneti vezetés után a mai szerke§ztő vette át a lapot.
Azért emlékeztem meg a mai tíz éves évforulón a mi

szeretett M. Cs.-ünkről a reális adalékok világánál, hogy
bizonyos lélekemelő tanulságilkat vonhassak le. Lehetett
volna tisztán dícséretet mondani a 1apról : megérdemli.
De tanulja meg nrinden magyar cserkész, hogy ebbe a mi
M. Cs.-ünkbe egy cserkészgeneráció sziv- és agysejtjei
vannak beépítve. Egész gárda önzetlen, szavakba sűrí-
tett lelkesedése termelte ki az igazi alaptőkét. A fiatal
éveinket fizettük be tőkéül. Ha a M. Cs.-t ma el akarnák
adni, erkölcsi tőkéjét szívesen váltanák meg súlyos össze-
gekben a nagy kiadók. es ilyen az élet igazi arca: íoly-
tonosan nehéz megpróbáltatás elé állít, ,,ember, elbírod-e
még ezt is?" Rendjén van egészen, mert az élet hozta,
hogy ezeket az önzetlen munkásokat egyes hangok az át-
adáskor úgy tekintették, mint akik a saját hasznuk sze-
rint vezették a M. Cs.-t. Mi tudtuk, hogy ez az, amit a
költő ,,az éle,t tövisének" nevez és napirendre térünk fe-
lette. A gyanusítás aztán összeomlott magától. Itt aka-
rom levonni azt a tanulságot is - ha szabad -, hogy az
igazi erkölcsi befektetés örökéletű. Olyan, mint az energia,
amely sohasem veszhet el. Mi a cserkészszerű kifejezése
ennek? Ha valamely terved nem sikerül, ha az élet meg-
tépáz és a válladat megrázza, akkor elmondod magad-
ban a cserkésztörvényt és mosolyogva továbbdolgozol.
Nincs kellemetlen érzés a szívedben, nyugodtan beszélsz
a dolgokról, arnelyek még az imént lázba hoztak és sze-
med a jövőn csüng. Semmi munka nem hiábavaló; de fa-
kadjon tiszta érzésből. Nem igen számít, hogy az emberek
némelyike pillanatnyliag mit mond.

A jó munkatársak voltak a láng szítói: eleinte néhá-
nyan. Néhány soromat nel:ik ajánlom el nem múló nagy-
rabecsüléssel: Schrank Endre, Sulyok János, Gabona lst-
ván, Horváth Detre, Bodor Aladár, a rajzolók meg éve-
ken át Bánszky Zoltán és Velősy Béla voltak.

Aztán bővült a gárda: Sík Sándor, Massány Ernő, Bor-
bély Károly, Gerő László, Sztrilich Pál, Márkus Miklós,
Noszlopy Aba Tihamér, Szőllősy István, Gyökössy Endre,
majd Farkas Gyula, Bánlaky ödön, Fodor Ferenc, Major
Dezső, Mócsy János, Révész Amadé, Harangi László,
Vaskó Andor, Faragó Ede, nri Emil, Witz Béla, Molnár
Frigyes, Barcza Imre, Búza József, Vidovszky Kálmán,
Szűcs Imre, Skorka Károly - elég kiadós névsor bíz en-
nek a íele is.

Az ő a|apvető munkájuk megfelelő méltatást talál év-
könyveinkben, de jutalmuk az lesz, ha az úi nemzedék
még nagyobbá, szebbé teszi a M. Cs.-t.

Magam túláradó örömmel köszöntöm az első küzdel-
mekből diadalmasan kikerült ,,ftaq!" M. Cs.-t. Ad multos
annos! Temesi Győző.

Lapu,nk jubi,Ieu,mi, sedlnd,ból .sol:, értékes - cikk résaben techniltai akaddl,gok, résBbem egyéb
neltéeségek tnía,tü - künarad,t. I11g ltimarad,tak aaolt ae érüékes nglitatkoaaüok és ilaenetek is,
a,mel,,yeltltel, ItöBétetünk ltiutíl,ósdgaí í'ölkerestéIt a, ,rMag,pla,r Cserkéseó'-t a űőa éues ford,,ul,ó
atkatm,dbót, E tnegn3li.ltl,tltoatísolttl,ú s ü" ehnlaraclt cíhkekei legköeelebbi sadmumkbam hoeauls.

fi,ie felejtsd el beszerezni az1930. évi CSERRÉSZNAPTÁRT
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MAGYAR FÖLD, MAGYAR MUNKA, CSERKpsznnuNI{A.
Lobog a cserkész-tábortűz a magyaí éjszakában, va-

lahol a magyar Alföldön, a Tisza mentén, vagy a kiskún-
sági homokon. A fiúk lehajtják fejüket a magyar földre,
.nintha szive dobogását hallgatnák. A parancsnok úr pe-
dtg beszél nekik a magyar földről és a magyar munkáról,
a cserkészmunkáról.

Ugy-e fiúk, úgy tanultátok, úgy tudjátok, hogy ezt a
kis darabka magyal íöldet Árprid vezetése alatt a hon-
íoglaló magyar ősök szerezték meg nektek. ők voltak
azok, akik karddal és vérrel végrehajtották a magyar
honfoglalás nagy munkáját. Valóban így is van és még-
sem tudtok mindent a honfoglalásól. Dicső honszerző
őseink valóban a legnagyobb munkát hajtották végre
kardjrrkkal, amit akkor végre leheteti hajtani. Urrá teiték
a magyart a magyar földön. De csak az emberi ellenség-
től szabadíthatták meg a magyar földet. S vajjon ezzel
be is volt fejezve a honfoglalás? Igen, a kard munkája
végetért, s ezután már csak a ha-
tárokat kellett védeni a betolakodó
ellenségtől. De ki és hogyan sze-
rezte meg a magyar földet, ki hó-
ditotta meg a természet ellenséges
erőitől? Mert a honJoglalds nem-
csak a kard munkdja volt, hanem
a magyar karé, a magyar munka
szerszdmaié, ásóé, kapáé, fejszéé,
És a magyar tajnak nemcsak uére,
hanem uerejtéke is tolyt a magyar
íöldért egy évezreden dt. Amikor a
kard dolgozott, dolgozott a magyar
munkds. A magyar munkának nem
egyszerre kellett elvégeznie honfog-
laló feladatát, hanem egy évezreden
át tartott és tart mai napig is. És
míg a magyar kardnak csak egy-
szer kellett elfoglalni a nagyar ha-
zát, a magyar munkának újból és
mindig újból kellett kezdenie a
maga munkáját. Mert a magyar faj
ellenségei mindig gondoskodtok ar-
ról, hogy a magyar kardot annyit

det is kapott itt a honfoglaló magyarság? A hegyvidéke-
kerr irdatlan e.rdőségeket, a síkságokon óriási mocsarakat,
benőve nádassal, rnocsári erdőségekkel. A magyar törzsek
csak ott telepedhettek le és vehették a földet gazdasági-
lag is birtokukba, hol a természet megengedte. És ekkor
mindjárt kezdetét is vette a magyar munka honfoglaltisa,
I(i kel]ett irtani annyi erdőt, hogy földhöz jusson a ma-
gyar eke, s le kellett csapolni annyi mocsarat, hogy lege-
lőhöz jussanak a magyar nyájak, Ennek a második hon-
foglalásnak első hősei a magyar szerzetesek voltak, első-
sorban a magyar bencések, utánuk a magyar ciszterciták,
még későbben a píemontreiek. Első kolostoraikat a leg.
irdatlanabb erdőségek és legvadabb mocsarak közepébe
plántálták be, s kezdetét vette vezetésük alatt a magyar
karok munkája. ök a magyar kultúrmunka első hösei.

Kultúrmunkájuk azonban nem volt zavaúalan. Jött
Ázsiából a mongol csorda s amit néhány századon át vég-

zetí a magyar munkáskéz, megsem-
misitette néhány hónap. Hogyan?
Elpusztult a magyar föld népe, s
nem volt elég munkáskéz, hogy küzd-
jön a bozóttal, a folyók árjával, mo-
csarakkal. A magyar föld képe pe-
dig mindig olyan uolt, amennyi
munkdt vógeztek rajta. Amikor ftem
kellett sok kéz a kardforgatdshoz,
több maradt a kultúrmunkdra. De
hogy ne maradjon elég, arról rövi-
desen gondoskodott a török, majd
a német. Mire ismét elérkezett a bé-
kés munka időszaka, szörnyű álla-
potba jutott a magyar föld. A XVIII.
századbai kezdett igazában újra a
nemzet a magyaí föld gazdasági
meghóditásához. És rettenetes nagy
munka állott előtte. Elmondom nek-
tek, hogy milyen volt ekkor a mi ál-
dott Alföldünk képe.

Hát bizony, ahol manapság arany
kalásztól ékes rónaság ring, vagy a
csodálatos magyar gyümölcstermelés

llyen oolt a mi Alföldünk képe.

foglalkoztassdk, hogy a magyar munka szerszrimdnak ne
legyen elég ideje a magyar föld gazdasdgi elfoglaldsanak
végrehajtdsdra.

Bizony fiúk a magyar munkának, a magyar földért való
mu,nkának éppen olyan hősei, cserkészideálnak méltó
hősei vannak, mint a magyaí kardnak. Amint Arpdd
apánk vezére volt ama számtalan névtelen hősnek, akik
a vérüket hullatták a magyar földért, éppen úgy a magyar
nrunka hőseinek is megvannak a maguk vezérei. De ezek-
rő1 sokkal kevesebbet tudtok, még nevüket sem ismeritek,
pedig egyik-másik sokkal nagyobb darab magyar földet
szerzett a nagyat hazának az ellenséges természeti erők-
töl, mint egyik-másik diadalmas hadvezérünk. Ezekről és
az általuk végzett magyar munkáról halljátok a követ-'
kezőket.

Amikor Árpdd apánk a magyar földet birtokába vette,
a monda szerint az ellenségtől a meghódolás jeléül földet,
ííivet és vizet kért. Ebben a mondában nagyon mély szim-
bolum van elrejtve. Akié a föld, fű és viz, azé a magyar
f öld termő ereje. A föld kellett a magyar kenyér megter-
mésére, a fű barmaiknak, a víz a réteknek és a magyar
törzsek szállásainak megvédelmezésére. Víz volt akkor is
bőven a magyar földön, több is, mint kellett volna. De
már termelésre alkalmas fölcl annál kevesebb. Milyen föl-

folyik, ott vagy beláthatatlan mocsárrengetegek, nádasok,
mocsári erdők, lápok borították a magyar földet, vagy
lutóhomokot kergetett a puszták szele, Olyan mocsarak
voltak az Alföldön, hogy sem földet művelni, sem letele-
pedni nem volt elég helye még annak a kevésszámú ma-
gyarnak sem, akik túlélték a szörnyű török időket. Nem
is sokat vetettek, hanem barmaik után éltek akkor az al-
fölrli magyaro!. Község is nagyon kevés volt, mert még
az egészséges ivóvíz is hiányzott akkor a magyar Alföl-
dön. Ma már alig hiszitek el, amiket erről nektek elmon-
dok. Máramarosszigetről Szolnokra hozták akkor a sót és
btt osztották széjjel mindenfelé az országba. De szekéren
nem lehetett hozni az úttalan mocsarak között. A Tiszán
meg nagyon hosszú volt az út. A sószállító dereglyék te-
hát elhagyták valahol Szatmárban a Tiszát és neki-
vágtak a Szamos, Ktaszna, Berettyó, Körösök mocsa-
rainak és azokon végig hajózva érkeztek Szolnokra.
Szegedről meg a vásárosok nem kocsin iártak a bán-
sági városok vásáraira, hanem dereglyén mentek például
Zsombolyára.

Szörnyű világ lehetett az, íiúk|. Most olvastam egy régi
könyvet, amelyik azt meséli, hogy Bihar megye ma áldott,
termékeny síkságán olyan kevés volt a gabonatermelésre
való föld, hogy a XVIII, saázadban az oítani jobbágyok



534 MAGYAR CSERKÉSZ 23-24. szám

neln gabonában fizették adójukat, hanem teknősbékát
kellett e helyett beszolgáltatni földesuruknak.

Ebben a szörnyű mocsárvilágban bujdosott akkor a
magyar, előbb a török, azíán a labanc elől. Megélt a mo-
csárban termő sulymon, kölesen, miegymáson. De mégis
rettegett volt ez a mocsárvilág. Ma már csak elvétve hal-
lotok farkasjárásról. Akkor meg annyi volt, hogy valósá-
gos csapása volt nyájnak, pásztornak. Ugy olvastátok
Arany Toldiiában, hogy Mik.lós is megküzdött ilyen dú-
vadakkal. Hát elárulom nektek, hogy nemcsak Toldi ide-
jében, hanem még 300 évvel később is annyi volt pl. ép-
pen Szalonta környékén a farkas a mocsarakban, mocsári
erdőségekben, hogy a vármegye arta kötelezte a közsé-
geket, évente ne salnáljanak 72 farkasfejet beszolgál-
tatni. Igy mesélte el ezt nekem egy poros oklevél.

De nem volt különb élete ekkor a magyafnak a futó-
hontok világában sem. Senki földje volt akkor a Duna-
Tisza közén a ma áldott gazdagságú Kis-Kúnság.

No fiúk, akik ezt az ősi magyar világot megszelídítet-
ték, akik a magyarnak hazájává tették ezt a földet, amely
ekkor .alig volt hazája, nem voltak e magyar hősök, ll
magyar munka, a magyar föld hősei, § nem cserkészideá-
lok-e?

Most csak egy csokorra valót ezeknek a talpig magyar,
talpig hős férfiaknak nevéből. Ennek a honfogl,alasnak
uezére volt Széchenyi Istutin, alvezérei, tábornokai meg
olyan férfiak, mint Vdsdt,helyi Pál, Beszédes lózsef , Zsig-
tnondy Vilmos, tisztjei a magyar mérnökök, közkatonái az
erős karú magyar kubikos-munkások. Valami csodálatos,
hősi kiizdelem volt ez az új honfoglalás. Neki állani egy
olyan földnek, melyet a Tisza már nem is elöntött, ha-
nem rajta lakott. es dolgozni, dolgozni egy-egy árviz
nregfékezésére inaszakadtig, mert a félrevert harangok ré-
mes szava az éjszakában magyar testvérek romtását,
pusztulását, haláláí jósolta, Olvasom, hogy egy névtelen

hős, egyik magyar mérnök, amikor a jeges ár már egy
helyen kikezdette a töltést, más segítség híjján maga fe-
küdt az fu űtiába, saját testével torlaszolta el a vesze-
cielmet, amíg segítség érkezett. És Széchenyi lelkesít,
pénzt szerez, íanatizál, mint maga íria, azétt, mert erre
törhetetlen fajszeretet sarkalta. Mellette vannak a magyar
tudománynak olyan büszkeségei, mint Vdsárhelyi Pdl
(1795-1846), aki lánglelkével elkészítette a szabályozás,
ármentesítés terveit, szabályozta nemcsak az alföldi folyó-
kat, hanem a Fertőt és Aldunát is. Beszédes József, aki
ennek a nagy munkának felmérését, terveit, végrehajiá-
sát egyaránt szolgálta. Egyszer már elmondottam nektek,
hogy annyi földet foglaltak el ezek a nagy magyar hősök
a magyar kultúrának, mint egész Hollandia területe. Hogy
micsoda munka volt ez, fogalmat alkothattok magatoknak
a.bból, hogy a magyaí nemzet a világháborúig összesen
600 millió arany kofonát költött vizszabályozásra.

Másik hőse a magyar kultúrmunkának Zsigmonrly Vil-
Inos magyar mérnök, aki vizeí adotl az Alföld népének.
Mert bármennyi volt is a víz, de egészséges ivóvíz még-
sem volt. ő fúrta meg az Alföld ártézi kűtjait. No ez
csak nem hősi munka, mondanátok. Elmondom nektek,
hogy az, mert addig olyan szörnyen pusztított itt a min-
denféle ragadós betegség, hogy azért nem tudott az Al-
föld eléggé benépesedni. Zsigmondy valósággal megvál-
totta az Alföld népét a döghalál karmaiból.

rs még hány hőse van rajtuk kívül a magyar kulturális
honfoglalásnak! De mára csak ennyit, mert már látom,
hogy az áldott, vérrel és verejtékkel megváltott magyar
föld lehúzta fáradt fejeteket, s szebb meséket mond az
á.lom a földről és magatokról, kik egykor szintén hősei
lesztek a magyar munkának ott, ahol sorsotok megkí-
vánja, karddal, vagy a munkaeszközzel erős kezetekben.

Elmesélte nektek szerető Fodor Feri bátyátok.

A LEGIJJABB TÜDŐ-
BETEG-SZANATÓRIUM.

Nem szélmaltnot, nem
is valami légi repiilő ki-
kötő-állomást akar ábrá-
zolni ez a kép, hanem
egy szanatóriumot. Mégpe-
dig ez egyike a legmo-
dernebb szanatóriumoknak,
anrennyiben még csak nem-
régiben építették a francia-
országi Aix-les-Bains ncvű
községben. Feltűnő, külö-
nös alakjával nem az ame-
rikai felhőkarcolókat akarja
utánozni, nem is reklám cél-
jából építették ilyenre; kü-
1önös alakjáva1 egyetlen
célja lz, hogy az épület
homlokzata, amelynek ha-
talmas üvegablakai mögött
feküsznek a gyógyulást ke-
reső betegek, mindig szem-
befordulhasson a nappal.
Ugyanis az épület felső
hosszú szárnya az alsó épü-
letben levő szerkezet segít-
ségével egy tengely körül
úgy forgatható, hogy állan-
clóan követi a nap pályqiát.

- Ime, a franciák legújabb
próbálkozása !

Mi, magyarok, beérnők
egyszerűbb szanatóriumok-
kal is; csak volna sok belő-
lük e csonka hazában, ak-
kor nem szedné az áldoza-
tait oly tömegesen az a
szörnyű ellenség, amit tüdő-
bajnak, vagy a többi szer-
vekre is kiterjesztve tuber-
kulózisnak neveznek. Mert
Európában még mindig a mi
hazánkban halnak el legtöb-
ben tüdőbajban. Mint a sta-
tisztika megdöbbentő adata
mutatia, száz haláleset kö-
zü1 nálunk hétnek a tüdő-
vész az oka.

Észszerű, egészséges élet-
mód, tisztaság, szanatóriu-
mok a legfőbb fegyverek
ellene.

védekezzünk mi is ellene
olyan módon, ahogyan tu-
dunk, már most is és ha
felnövünk és több lehetősé-
günk lesz a tüdővész elleni
védekezésre, álljunk mi is
a tüdővész ellen küzdők tá-
borába.
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kariát, és ha vártlnk egy picit, hát mindjárt leemeli a havas
sipkátafeiéröl...

- Szaperlott! - mondta apa, amikor a szobába került és
anya kihámozta a télikabátiából, - Micsoda pompás idő!

- Ugyan! - felelte Grószi egy kis neheztéIéssél. - Hiszen
ki se lehet mozdulni a szobából. - É,s hátradőlt kényelmes
karosszékében, ahol ilyenkor már a vacsorát várta, vagy csön-
desen bóbiskolt, öregek szokása szerint.

Apa, mint rendesen, végigcsókolt mindnyájunkat. De ez sose
esett trófa nélkül, mert vastag, hegyesre kiíent baiuszával min-
dig m.egcsiklandozott, megdöfködött bennünket. Hangos vison-
gás támadt ill,enkor.

- Hohó! - mondta aztán hirtelenül. - Egészen megfeled-
keztem erről! Hoztam bizonv valamit azoknak, akik jók voltakI

- É,s a télikabát zsebéből hegyes kis csomagot veti ki.
iVlég jó nteleg volt.

- Maróni| Maróni! - kiáltotta Pisti bátyám, aki alig egy
órával előbb még a csizmadiainasokkal verekedett az utcán és
lucskosan, kékre fagyva került ltaza, cíe mint ,,jó gyerek", első-
nek reflektáIt rá.

Bora a hinrződob mellőI sanclitott a staniclire, én meg a nap-
tárt csaptam íélre s úgy rohantam apához,

Apa megkináIta Grószit.

- Du hast heute wieder die Spendierhose angezogen! -monclta nagymama,
(Te ma megint az ,,ajándéknadrágot" húztad fel,)
Anya szétosztotta a gesztenyét körtünk, pisti folyton lökdot

sött. hoqy még egyet megkaparinthasson, mire megfenyeget-
tem, ltogy beárulom apának a suszterinasokkal való verekedését.
Bora meghallotta ezt, lebiggyesztette az ajkát és a himződob
föté haiolva, csak úgy szeliden szúrta Pisti felé:

- Na, és a barack?
Pisti elvörósödött, e'n is tesunytanr a fejem. Mert ez még ebéd

után történt volt. Pisti spárgát keresett a ka.mrában s mivel nem
talált, legokosabbnak vélte, ha a barackbefőttről szedi le. Ez volt
ítgyis a kedvence. De az üve.q a földre pottyant, ígv hát gyorsan
meg kellett enni a barackot. Én is segítettem neki. A földről ettük
meg az egészet. Még a nyomát is eltörültük. De Bora megtalálta
az eltört üveget.

A helvzet reménvtelennek lát-
szott. Há Bora mo§t kitálalja az
esetet, hát apa ugyancsak elhe-
gedüli a nótánkat! Igyekeztünk
jók lenni. Szerettünk volna ei-
tűnni a föld színéről. Bn Aladdin
csodalámpására gondoltam és
újra belebLtjtam a nagy, képes
naptárba. Pisti meg a térképcl
tanulmányozta szörnyű buzga-
lommal és közbe-közbe lopva
Borára pislogttrnk: va jjon eI-
árul-e minket?

Vacsora közben még kinosabb
lett a helyzet. Ahogy a Grószi

,,mffiW s,
&;-.éa : á&LalfÍzénq i fiyö*gg,

alnráriontára néztünk, egyszeífe vettük észre Pistivel azt a klj-
lönös figurát, amelyet eddig még sohase láttunk ott. Két atasznyi
nla!{as, Svengáli-szerű porcellánfigura volt, meredt, íjesztő szem-
nrel nézett ránl<. és két kezét bíívö!őer.r nyujtotta előre.

- Mi az? Mi az? Api, maga hozta? - kiáltotta Pisti lelken-
dezve és minclenáron a kezébe akarta kaparintani.

- Á.- ein Kladderadatsclr! - mondta Grószi.
-- Nem szabad kézbe venni! - mondta anya. - Ez a titok-

zatos ember mindent lát és mindent megmond nekem. Értet-
tétek?

Pisti mecrtigta a lábam az asztal a|att.

- !.o is igaz! - súgta. - Hallottad? Csak egy kladradacs
ar cgesz

Anya meghallhatta Pisti sugdosását, mert szigorúan nézett
rá és azt mondta:

- Bizony, amikor az elébb a konyhába belibegett, megsúgta
nekem azt is, hogy ki ltógolyózott ma iskolából jövet a suszter-
inasokkal, de még egy eltört befőttes üveg cserepeit is megmu-
tatta nekem

Pisti nem akarta hagvni magát s bár a veríték kiült a homlo-
ilára. nemtörődömfélén rándította meg a váIlát. Apa szúrós szem-
rnel móregetett minket, de nem szólt, Bora titokzatosan mosoly-
gott, kínos csend volt,

Az ágyban Pisti megint nagy fiú volt.

- Vacakl - mondta egyszerűen. - Egy ilyen vacak figura.
Cserép . össze lehet törni össze is töröm ! Belelövök a
gLrmmipuskámmal: plink! 

- és vége lesz,
-- De ha mégis lát! - kockáztattam meg félénl:en.

- Azt csak ilyen buta másodikosok hiszik! Hát látta hogy
a, Bora diktandójával mi történt? Ugy-e, nem |átta? . . . Ugy
bepocáztam neki, ltogy holnap egósz nap bőgni fog, de ötöst is
kap az iskolában . . . Ugy kell neki, mit kémkedik folyton utá-
nam! . Majd eztán nem fog mindent beárulni anyának!

Pisti már neqyedik elemibe járt s így tekintély volt előttem.
Hittem is neki és megnyugodva fordultam a fal felé. Arra gon-
doltam még elalvás előtt. hogv holnap megint csenek egy kis
birsalmasaitot a kamrából, a kladradacs úgyse lát semmit.

Ekkor azonban rettentő dolog történt. Apa berontott a szo-
bánkba, kikapta Pistit az ágyból, mint valami pelyhet a forgó-
szél, a térde közé szorította és - a következő pillanatban zo-
kocó, sikongó, orditó szcllemekkel telt meg a ház, Pisti olyan
fogadalmakat üvöltött l<éi náclpálcacsattogás között, amiket még
kitalálni is nehéz volt, hát méc betartani és amikor úira az
ágyba került, csak a hasálr tudott feküdni egész éiiel. nn gyor-
san lemondtam a birsalnrasajtról, sőt leimádkoztam a tegnapit
és a tegnapelőttit is, többrendbeli fogadalmat tettem jószántom-
ban és reggel csodálkozva vettem észre, lrogy a matracok és a
szalmazsák közé fúródva töltöttem az éjjelt.

Pönitencia fejében Pistinek el kellett másnap mennie Bora
talárához és be kellett r.allani, hogy ő pocázta össze a diktan-
dót, még pedig bosszúbó!; azonkívül meg kellett rnutatnia az
apai igazságszolgáltatás nyomait is! Pisti hősiesen tett eleget a
szigorú parancsnak és ezentúl nagyobb tiszteletben tartotta a
kladradacsot. De nem hitt benne.

Apa zuzmarás bajusszal jött
meg a hivatalból este. Már a
hetet is elharangozták, amikor a
kapubolt alatt letáncolta a ha-
vat cipőjéről. Anya rögtön föl-
ugrott az ismerős zalía és a
petrólettmlámpát a tornácra nyilo
ablakba állította, aztán a váil-
lára hitzta a berliner-kendőt és
kis cirokseprővel sietett apa elé

Karácsony havában voltunk. Nagy hávak iártak akkol,. Bok-
rok, fák, kerítések, háztetők vastag,-fehér btrndába öltöztek, a;
eresz,csatornákról úgy lógtak le a légcsapok, rnint valarni óriás
szakáll s a padlásablakok mosolyogvá hunyorogtak ránk, mintha
csak azt kiáltanák: Bizony, mi nem fázunk ebben a jó fehér ru-
hában! Minden ház valaÁi különös gnómnak tetszeti s a szobá-
ból jó volt íigyelni, hogy a Tulicsék-háza mellett a görbe eperfa
olyanformán hailott meg, mintha éppen köszönésié emelné a

É,n lrittem, Olyan ió volt hinni! Mindig a mesék világában
éltem, a cserépkályhák zLrgában sátrat építettem magamnak le-

porello-kön}rvekből s a félho-
mályban végigj átszottam, vé gi g-'
éltem az Ezeregyéjszakát, An-
dersen és Grimm-testvérek me-
séit. Voltam kalifa, szultánfi,
nagyvezir, varázsló vagy dervis,
minden mesehős az én lelkemben
született elevenné, szellemek en-
gedelmeskedtek egy szavamna-ii,
óriási hadseregek indultak meg
a parancsomía, világokat föpüi-
tem át, ha úgy tetszett és min-
den földalatti, titokzatos kincs az
enyém volt. Lázas, íorró, meg-
álmodott valóság volt mindez és
ha az iskolai könyveimet féIre-A földről ettük meg a baracklekvárt
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raktam, végi gltidbö rzött egész
testemen a gyönyörűség ér-
zése, mert a tantázia minden-
ható hatalma az envém volt
és a kályhazugból tiartangor
varázsolt, a játékaim kin-
csekké változtatta és tudattá
erősített bennem minden el-
képzelhetőt.

Pisti ezekben a játékokbarl
sohase vett részt. Vele, vagy
Borával csak ,,nagyos" játé-
kot játszottunk. Az ill,en ál-
modozásokat ők nem is ór-
tették. Ez el is választott eg5,
kicsit nemcsak tőlí.ik, hanem
mindenki mástól, mett azt
hittem, hogy ezt csak én tu-
dom, ilyen hatalmam csax
nekem van. Ezért egy kicsit
különbnek is hittem magam
mindenki másnál. É,s most ki-
tűnt, hogy ime: más is ért a
csodákhoz. szüleimnek van
egy porcellánfigurájuk s an-'r&' nak olyan hatalma van, mint
valami mesebeli dzsinnek I

. . . a kulcslyukhoz haioltam. *ii.1'"f. ji'tli"n,i..o|.1:L11,3
valóság volt, nem olyarr hát-

borzongatóan jóérzésű, mint az én álombeli hatalmamé. A íigu-
rát látni lehetett; szürke volt és titokzatos, ott állt az almáíio-
non: kellemetlen valóság volt. Igazi. A neve is olyan lurcsa
volt: kladradacs! Mit jelenthetett? Nem is esett jól most már
az ebédlőben játszani, mert a ,,kladradacs" beleláthatott a bar-
Iangomba, eltüntethette a kincseimet, ellenem lázíthatta a had-
seregemet és talán hatalmasabb dzsinneket küldhetett elleneni,
mint akikkel én rendelkeztem.

Ezentúl a gyerekszobábarr iátszottam.
Karácsony előtt néhány nappal, amikor a szokásos sürgés-

íorgás megkezdődött, a ,,kladradacs" eltünt a helyéről. Pisiivel
hiába tanakodtunk, nem tudtuk kisütni, hogy hová lett, meg_
mondani pedig senl<ise akarta. Az elmult években ilyentájt Pisti
mindig hűségesen értesített engem arról, hogy merrnyire halad-
tak már a karácsonyi előkészületek a ,,viz\tszobában", ahová
az angyalka a karácsonyfát rendesen vitte, Most bizonytalan-
kodva mondta, hogy nincs ott §emmi, csak valami szűrkeség
látszik.

- Erigy, nézd meg magad, ha nem hiszed.
Nagyon megzavart a dolog. A ,,kladradacs" is eltűnt s a §zo-

hában, ahol tavaly is egész sereg csomag hel,ert ilyenkor a
sarokbatámasztott karácsonyía körül - sernmi sittcs? Nehezen
aludtam el. Jllásnap délben megint tanakodtunk. Arra gondol-
tam, hogy talán nem is kapunk se karácsonyíát, se ajándékokat,
mert sok mindenféle volt a íovásunkon. Es ez a ,,kladradacs"
is belelát a lelkünkbe és megsúgja anyánknak, ami rosszat csak
gondolunk. Amikor aggodalmaimmal előhozakodtam, Pisti kine-
vetett, de ezútta| a nevetés nem hallatszott olyan fölényesnek,
mint máskot,. É,s egyre bíztatott:

- Erigy már oda a kulcslyukhoz| Mér nem mécc?
A konyhából mindeníéle inycsiklandó jószagok szivárogtak

az ebédlőbe, mégis igen leverten áldogáltunk. Nem tudtam,
mitévő legyek? A szorongás ellepett, és atig mertem a vizit-
szoba ajtajára néznj.

De aztán mégis odalopakodtam. A mesék minden lehetősége
kavargott bennem, amikor a kulcslyukhoz hajo|tam.

Egy pillanatig tartott, amíg benéztem, Aztán sikítva rohan-
tam vissza, át az ebédlőn, be a gyerekszobába és az ágyam alá
bujtam ijed,temben.

- Ne orditsl Mit ordítasz mingyár! * csitított Pisti. *
Hásze én is láttam, mégsem ordítok.

De én csak vacogtam és bujtam t,olna a legkisebb egérlyukba
is. l"{ert ez szörnyűbll voit a mcsék legnagyobb szörnyűségeinél
is. Ha az emberev(i óriást látom ott, vagy a farkast, aki Piros-
l<át elnyeite, a boszorkányt. aki üstben íőzte meg a gyerekeket,
talán nem íémültem volna meg ennyire. De a ,,kladradacs" állt
az ajtó nögött, még pedig óriási emberré nőve, szinte az egész
szobát megtöltötte és a szeme a klucslyrrkat vigyázta, kezén a
lrosszú körmök meg éppen a kilincs íelé nyírltak Sírni is
csak vagy tíz perc mulva tudtam, addig a rémület fojtogatott.
Pisii is ott szepegett mellettem. Mozdulni §e mertünk, hangos
szót se ejtettünk. Hiszen ha a ,,kladradacs" ennyire emberi va_
lóság, ha olyan liatalma van, hoglr óriássá tud nőni, akkcr bár_
melyik pillanatban végezhet velünk . . .

Kiszolgáltatva álltunk előtte, mint a végzetünk elött.
Ettől fogva nagyon jó gyerekek lettünk. A nagy sárga szek-

rénybe, ha anya a kulcsokat rajta is felejtette, sose nyúltunk
többé, pedig ott tartogatta zsákszámra a törött cukrot, diót,
mogyorót, mandulát, főzöcsokoládét, mazsolát. A kamrába se
lopakodtunk többé és lra Pisti makrancoskodott, csak a vizit-
szoba ajtajára figyelmeztettem s máris kéretlenül kínálta nekem
színes ceruzáit, amelyekhez azelött nyúlnom se volt szabad. Az
utcán se verekedtürrk és a kihívó csítfolódásokat elengedtük a
füliink mellett

Karácsony estéjére félve gondoltunk. Lelkünk elött mindig
a ,,kladradacs" ijesztő alakja állott s néha már úgy tetszett, a
felhőket éri el. ldegesen készültünk a szent estére s néha az a
boldog, jóleső izgalom járt át bennünket, mint régente, hanem
a félelem marl<olászta a torkunkat. É,s amikor a válvavárt csön-
getés elhangzott, nem rohantunk a karácsonyfa alá, mint tavaly
is, lranem úgy tólogattak előre bennünket, mint az áldozatl bá-
rányokat. A szemünket is alig mertük fölvetni a vizitszobában,
de amikor köriilnéztiink, legnagyobb meglepetésünkre seholse
láttuk a ,,kladradacs"-ot. Minden ünnepélyes, szép és ragyogó
volt, és mi ámulva lélekzettünk fel.

Csak vacsora közben vettük észre, hogy a ,,kladradacs" me-
gint a helyén van, és épp akkorka, mint amikor megismerkedtünk
vele, Pisti megrúgott az aszta| alatt és én megértően bólintottam.

Most nrár ott is maradt az almáriom tetején és mi soha
többé nem láttuk óriási alakjában. De a lelkünkben azért így
élt és ezt nem tudtuk elfeleiterri. solra senki nem beszélt többé
titokzatos tulajdonságairól, a cselédek úgy törülgették le, mint
akármilyen más tárgyat, de mi tudtttk, hogy csodálatos hatalma
van s hogy mire képes.

Sok év mulva, amikor Boía íérjhez ment, Pisti odavetőleg
kérdezte:

-- Nem viszed el magaddal ezt a íigurát?

- Dehogy nern! -nevetett Bora és odahí-
vott minket a szek-
rényéhez, ahonnan
nagy papírgöngyöIeget
húzott elő.

A ,,kladradacs" jóI-
rosszul megrajzolt f i-
gurája volt, két méte-
res nagyságban.

Nevettünk. Bora
huncutul, Pisti fölénye-
sen, ,én egy kissé szo-
morúan.

A csendes, aldott Bet-Szaur uidékén
A csillagok futdsa megpihent . . .

Ptisztor népek mesélve üldö géltek,.
Szellő se jdrt az dlmos föld felett.

. . , De messze-messze, fenn a csendes égen
Közelgett már a Gyermek csillaga . . .

S a pdsztort, nyájat halkan dtölelte
Az elsö szent kardcsony éjszaka,..

Iött. iött a L,siIIag és u ptisztornépek
Ámulva nézték: óh, núlyen csodal
S a csilla.gok közt, angyalok kardban
Megzendiilt öryendőn a Glória . .,

B ET- S ZAU R.*
,, . . . Dicsöség, almak, ki a Mdt akarta
És elküldötte f ényes csillagd,t . . .

óh, sztizszor boldog az, ki éI ez éjjen,
Mert megtaldlja népek pdsztorót,

Békesség nektek s minden embereknek,
Mert eljött ö, kit vdrt a lén vildg . . .

Im, ö az út, az élet és igazsdg,
Ki megszentelte barrnok jdszolót. , .

. . . Csak menjetek, amerre hil a csillag
É,s rútaldltok isttilló tövén . . ."
... És mentek-mentek bet-szauri vének
A látonások drága éjjelén.,.

Az álclott éj, de rég elmúlt.., Azóta
Csaták zajdba fúlt a Glória..,
A bet-szauri pdsztorok fülébe
Mdr nem zenél az angyalok szava..

.; . De,.hogyha jő karti.cs.ony .éjszakdja,A csillag ég... s a régi éj üzen,
A lelkünk ott szdll Bet-szaur vidékén
S a gyermek jdszold.nd.l megpíhen , . .

Létlai Alajos cs, tiszt,
* Bet-s2aur a.on pcisztorok faluja, akihnek óset

hardcson!! éiszahdidn aE anggatoh ielenését lót-
tah, A betlehemí melóktöl aIíE fél km-re íehscik.



23*24. szám. MAGYAR CSERKÉSZ oói

Ascanio, Bracciole zsarnoka, megáilt a teremajtónál,
lrátraíordult és ráncos kezével odaintett a vendégeknek,
hogy csak fogtalják el isnét helyüket és mulassanak tci-
vább. Aztán szétcsapta a nehéz {üggönyöket, megfíics-
kázta tettetett jókedvvei az ajtónálló apródot, aki a maía-
dék boroktól szemtelen íirrtorokat vágott és kitépett a
iolyósóra. Kint még egy sötét pillantást vetett vissza a
teremre és tétován, e|kinzott arccal, elől keresztbefont ka-
rokkal elindult a vártorony felé, arnely a kastély jobbszár-
I_.yán komoran neredt íei a havas éjszakába, magába
zarva Ascanio eiienségeit, akik között mar öt éve sorvado-
zott unokaöccse is, a fiatal Pietro, éppen azért, mert fia-
tal volt és erős: Ascanio szemében veszélyes két erény.. .
A fákiyák égtek és Ascanio lassú menete aiatt meg-meg-
lrllt a hajladozó fehér lángok alatt, fölemeite vertelen,
Iázos kezeit és hagyta, hogy átjárja őket a perzselő, hir-
teien meleg.

- Egyedül vagyok ridegségben, sötétségben, egyedül
az egész világon páncélok, kardok és ellenséges szívek
között - suttogta magában Bracciole ura és olyan gon-
dolatok szűrták be lelkébe tövisüket, hogy benthagyta
megmeredt kezét a lángokban. Felszisszenve hüzta et se-
bes újjait és tovább tántorgott álmodó, bizonytalan lépé-
sekkel: áthaladt a zeg-zúgos boltozatok alatt, a számta-
lanszor forduló folyosón, kitaposott grádicsokon fel és le,
sötét lépcsőházak |iesztő csendjének félelmén keresztül,
ameddig fel nem ért a vártoronyba és ama bizonyos szo-
bába, honnan kis kémlelőrésen át leste évek során Pietro
minden mozdulatát, mint pók a legyet.

-_ lgen, valóban annak gondol mindenki, sötét szán-
dékú öregedő póknak... minden élőlény rabtartója va-
gyok; vetem vannak, mert hálómban vergődnek és én szí-
vom e város vérét. . . én, én. .. aki. . . mégis oly rossz
1errnék? . . .

A toronyból le lehetett tekinteni a város főterére, lnesz-
szebb pedrg a békes, szelíd Szent András-tempiom kör-
vonalait szakította meg a nehéz, sűrű vonalakban hulló
hó. Ascanio kitámasztotía a tatáb|ákat és kihajolt a nagy
magasságból, Ie az ő városa fölé. A nehéz, bolyhos hó-
pihek meredek vonalban szá||tak alá lassan-lassan a
szürke magasságból és végtelen, békés szélcsenclben, fe-
héren, áldottan szép karácsonyi éjben pihent a város. ltt-
ott kis imbolygó fények rajzottak alant a főtér felé, egy-
irányban haltak el ismét, abban a kis utcában, amelyik
a szent András katedrális felé vezetett.

- Karácsony éjszakája! __ jutott eszébe ismét Asca-
niónak, amint az éjjeli misére igyekvőkön felülről, a ma-
gas toronyból elmerengett. es eszébe jutott anyja, aki
szerette őt és testvérei, akik kicsit féltek erejétől, de sze-
retve tisztelték mégis. É,s érezte apja emlékét, aki hatal-
mas katona volt, de legnagyobb harcai közepette is haza-
tért agyonhajszolt lovakkal, havas páncéllal és zúzmarás

.€zakffa

bajusszai karácsony éjjeién. Szívébe nyilalt Bracciole urá-
nak a karácsony és ködös asszociációképen egyidőben
érezte a friss, ünnepi kalács illatát, anyja símogató ke-
zét, apja huncutkodó, nyers tréfáit és öreg dajkájának
szigorú gondosságát, amint rákapcsolta a frissen mángolt,
iehér gallért nyakára, hogy csinos legyen Jézus nagy
ünnepén.

- Istenem, de szép volt, milyen, milyen más voltam
én, milyen másképpen néztem a világba és az vissza
énrám suttogta magában Ascanio és mini a iöldi
hatalomnak szomorú bálványa nézett ki mozdulatlanul a
íehér éjszakába.

Az ünnepi vacsora a|att - amit ma este utálattal meg-
ült - zsarnoki szimata az érze|mek legfinomabb rezgé-
seire is reagált és úgy figyelte vendégeit, hogy talál-e
csak egyet is az urak közül, kinek őszinteségeben gya-
nakyó lelke megpihenhetett volna. Nem talált. Máskor
íensőbbséges ereje fellázongott benne ilyenkor, midőn
uralmának feneketlen és sötét szakadékaiba bepillantott;
harci kedve felágaskodott és apjának nehéz, dacos vére a
leggyilkosabb gondolatokat kergette agyába, De ma nem
hizta elő zsebéből a ,,gyanusak" pergament listáját, nem
proskribált - hanem végtelen undor, szörnyű unalom
fogta el attól, ami csak körülötte élt; azonkívül elgon-
dolkozott és ellágyult, talán azért, rnert már öregedni kez-
ciett, talán pedig azért, mert évek óta először gondolt
vissza erősen elmúlt, álomszerűnek feltünő ifjúságára.
es Ascanio vágyai messzi elszálltak tőle és sóvárogtak
liszta és szép lelke után és azután a vllág után, amit ő e
tiszta és szép lélekkel egykoron látott. Minden szebb ér-
zése és jobb gondolata őt gyülölte most, a beérkezettet.
a hatalmasat, az erős urat. es Ascanio arra gondolt ek-
kor, hogy milyen balgák az emberek, hogy nagy erőfe-
szítésükkel, izzadó és intrikáló rettenetes robotjukkal év-
ről-évre eltávolodnak a szépséges igazságoktól, amikhez
csak ártatian, gyönge tisztasággal lehet hozzáérni - és
sohasem erővel, köves nagysággal és fölényes szívvel.

- Mindentől eltávolodnak és beleássák magukat a ter-
hek, l<ötelezettségek és önmagukat újra és újra szülő kín-
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lódások pincéibe. . . és eltávolodnak
agyagbafúródó vakondok...

Ascanio undorodott önmagától, de
féle szállta meg szivét, ami-
kor rajtakapta magát újszerü . ]

ús szlrmorítan igaz meditá-
cióin. S rögtön utána az em-

a naptól, mint az

azért valami öröm-

berek butaságán mérgelő- ' ,, ,,;

döii: l'';',,,,:li|i.

Nemcsak én, de u, u ,:;§
- 

1\tlllLD4[ §rl, uE 4Z 4 :lil'i
pékmester, aki tele gyomorral _: j,

siet most ott lent az éjféli ;

kal körülfaragott szökőkút l
mellett jobbra is, balra is
több és több lámpafény im-
bolygott s most arra gondolt

f**}*i#i##fiffi
|" #lr:i§il,íffxsír ffi,'"§gés robotjának. .. károm- ,WX. .1Í,
kodva harcol és íelejt: min- -"".,.*q i
dent íelejt. óh batgát,. bal- i&b4
gák, akik előttem éltek és " 

,,'T1
utánam jönni fogtok ' l\i*

Lent a főtéren a behava- t
zott és driádokkal, t.il919|, YYIS;'

koznl Imáiának minden szava, mely fölfelé szállt Istenhez,
lefelé vágyakozott a földre - és Ascanio szomorúan hall-
gatta, hogy milyen rettenetesen elvetemült ember is ő s

mennyire uralkodásra hiva-
tott unokaöccse. Az pedig,
miután elmondta az ur imá-
ját, utána meg Szent Ágoston
elmélkedéseiből pár sort,
visszament ágyához, ráborult
és zokogott. . . Ascanio so-
káig, elgondolkozva nézte,
azután felsóhajtott és benyi-
tott pietrohoz.

pietro torka összeszorult,
elsápadt, amint szokatlan lá-
togatóját megpillantotta, de
amikor észrevette zsarnoká-
nak szelíd és elkínzott arcát,
összeszedte erejét, felállt és
ránézett Ascanióra. lgy néz-
tek farkasszemet; a lobogó
kis nrécs lángjánál mélyen
bekapcsolódott a két ember
tekintete, pillanatok teltek,
kint a katedrális zítgott; ha-
rangjai születésről, halálról
folytonos elmúlásról és Krisz-
tus nagy lelkéről regéltek.
E pillanatok alatt két élet
utat cserélt. És Ascanio látta

Így néztek farkasszemet.,.

Ascanio, hogy ezek az emberek otthon mise előtt róla tár-
gyalhattak, meleg családi és baráti körben, őt átkozhatták
suttogva, mert mindenkit átkoznak, aki magas és erős, S
éjjeli misén, a szeretetnek ünnepén azt íogják imák szár-
nyán rebegni: szabadíts meg a gonosztól és Ascaniótól
óh uram...

- Esztelenek! _- kiáltott fel Ascanio és becsapta az
ablaktáblákat. - Hisz sainálkozzatok inkább rajtam...
és magatokon,.. az egész komédián! De ők is vakon
álmodoznak elérendő célokról, mint tettem én, akinek az
elért tévedés kinyitotta szemeit. . .

Kint megkondultak SzentAndrás-templomának mély, szo-
rnorú harangjai és ahogy az intő hangok átrezdültek a
havas éjszakán és Ascaniohoz értek, annak lelkében föl-
vertek minden lappangó érzést, elkeseredést és megha-
tottságot, Fázva dörzsölte meg arcát és lemorzsolt onnan
egy könnyet is. Odavonzódott a kis titkos réshez, aine-
}yen át megláthatta Pietrót. Az is meghallhatta a harang-
zúgást, mert durva takaróját ledobva, fölkelt; és Ascanio
élesen figyelő tekintete csodálkozva látta őí a szoba kö-
zepén letérdelni és extatikus, hangos szavakkal imád-

öccsének erős, szenvedélyes vonásaiban a csalódásra ítélt
földi mohóságot és önmaga bevégzett, ottan még csirázó
tragédiáját látta benne és nagy, szent részvét szállta meg
lelkét.

- Jézus megszületett - mondotta halkan, oda hajolt
Pietrohoz és megcsókolta kétszer.

- Valóban, ő megszületett - felelte az a szokásos
tiródon; és csodálkozott, félt, közben rettegve várt.

Ascanio meg odaintett a kinyilott ajtóta, Pietro vállára
tette kezét és lehajtotta fejét.

- Kinyílt számodra most ez az ajtó, menj le az ünnep-
lők közé és ünnepeltesd magadat, mert most még van mit
örülniök rajtad. Légy te e perctől kezdve Bracciole ura.
De ne átkozz engem egykoron, ha eszedbe jut, hogy én
voltam az, ki e magányosságból kivezetett, te kérted ezt
Istentöl, karácsony éjjelén. Én elmegyek innen és mond-
hatom nekedl egyedül én, a zsarnok, értettem meg azt a
havas, krisztusi éjszakát, amely kintről int a lelkünkbe . . .

Es Ascanio, Bracciole ura még azon az éjen elment és
senki soha nem látta őt.

Balla Borisz.

A Főcserkész Ur öméltósaga nouember hó ZB-dn élet-
lnentésért a következőket jutalmazta a ,,ló munktiért"
életmentő cserkészkitiintetéssel :

KRISZ FERENC cserkésztisztet, a 4. Bik csapatbóI ful-
dolclónak úszu,a v égzett kimentéseért,

i{.ASSINY GYöRGY öregcserkészt, a 4. Bik csapatból

Iudokló mentéséért,

NEMETH GYöRGY cserkésztisztet, a 4. Bik csapatból

Juldoklónak mentéséért,
PETR(CH aÉZA örsvezetőt, a I1. Bocskay csapatból,

Juldoklónak úszva végzett kimentéséért,

SZABó LÁSZLó I. osztdlyú cserkészt, a 2I. sz. Gdrdonyí
csapatbóI úszva uégzett élenlentéséért és

VARaA lÁNOS örsvezető,jetöltet, a 1t0. sz, csapatbó!
tiszva v égzett életmentéséért.
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Gyerekek, gyertek csak ide! Pszt, 'csendesen, mert akit
meg akarunk figyelni, régi cserkész és igen jó fülei van-
nak. Ne tolongj, te brrksi! Te meg ne krákogj itt, ebugatta!

P$ZT! . . . NÉzzÉrEI{ CSAK . . .

Lakat a nyelvre, szemek,
fülek nyitva. Ugy. És most
kukucskáljunk be a Ma-
gyar Cserkész szerkesztő-
ségének ablakán. Hah! .. .

Szoba. Székek, asztal,
könyvespolc, diván, A
székeken nagy halom
könyvek. A könyvespolc
viszont üvegekkel tele.
(Az egyiken valami ,,Alt-
vater" van felírva. Azt, úgy
látszik, a szoba ura a
nagypapájától kapta.) Az
asztalt csak sejteni lehet
egy nagy papírhalom
alatt: cikkek, versek, kéz-
iratok tömege a levegő-
ben nem lebeghet, tehát
kell alattuk asztalnak is
lennie. De még a lába sem

Utánveteles csomag iött

- Kedl,es Cserkésztestvérem! A Magyar Cserkész ju-
bileumi számába igért cikkedet e hó tizenötödikére vár-
iam. Tudom, sok a firunkád, ezért hogy hamarább szaba-
dulj tőle, express küldd a cikket. Két napig még megakasz-
tom a rotációs gépet. Már csak a te cikked hiányzik a
szerkesztés megkezdéséhez. Cserkészüdvözlettel ölel Kál-
mánod.

A levél olvasása után magához térve, e sorok szerény
írója hiába próbáIt kemény agymunkával visszaemlékezni
a jubiletrmi szám cikkére vonatkozó ígéretére. Egészen biz-
tos, hogy nem igértem semmit Kálmán bácsinak. De ő
emlékszik reá, tehát mégis csak kellett, hogy ígértem vala-
mikor. ó, ifjúkori meggondolatlanság!

(Később kiderült, hogy ugyanezen a napon más har-
minchat cserkészíró is kapott hasonló barátságos levelet
I(álmán bácsitól és egyetlen egy sem emlékezett reá, hogy
valaha is cikket igért volna a jubileumi számba. Ebből is
látszik, hogy a szerkesztőnek mennyivel jobb az emlé-
kező tehetsége, mint a közönséges halandónak, mert Kál-

November 24. Utánvételes csomag jön. öt pengőt kell
íizetni érte, de szívesen íizetem, mert- az van reá írva;
tartalma ajándéktárgy. Szétvágom a spárgát. Egy rozzant
tégla kerül ki belőle. Szénnel rálirkantva: ,,!? Kálmán."
Csak azért nent káromkodtam, nrert nincs benne a cser-
késztörvényben, hogy szabad.

Noventber 25-én express levél. Nem veszem át, mert
úg),is tudom, mi van benne. s az inasnak megmutatom a
tevolveremet: ,,Ezze| keresztül lőlek, ha még egy ilyen
levelet kézbesítesz nekem."

November 27. Express ajánlott levél. Személyesen át-
veendő. Kálmán bácsi azt írja benne, hogy nagyon sze-
retne látni, ha lehet, keressem fel. (No várhat!)

November 28. A Cserkészszövetség elnöke nagy baráti
levelet küld, amelyben többek között arra kér, ihogy a
n/iagyár Cserkész jubiláris cikkét mielőbb küldjem el, mert
ha elkésem, abból a magyar cserkészmozgalomra helyre-
hozhatatlan kár háramolnék.

Novenrber 29. Az ajtómra halálfejes vörös cédulát ra-
gasztok ki, mely szerint ragályos betegség uralg a szo-
bámban. Délútán az ajtó félig kinyílik és a póstás hosszú
csiptetővel egy sürgönyt dug be a nyíláson. ,,Suergoesen
l<rreldd a cil<ket kálnlán."

látszik a sok papír közül. A dívánon elmé|ázó tekintetű,
l<ecsesen gömbölyded férfiír tartózkodik vízszintes hely-
zetben és gondolkozik. Yát. Vajjon mire vár?

Csengetnek. A kecsesen gömbölyded férfiú, aki termé-
szetesen nem más, mint Kálmán bácsi, a Magyar Cserkész
szerkesztője, bámulatos ruganyossággal ugrik fel a diván-
ról. Az ajtó nyílik s belép az inas, levéllel a kezében.

- Cikk? -_ siet feléje Kálmán bácsi.

- Igenis - felel tisztelettel az inas -. Villanyszám|a.
Kálmán bácsi sóhaja megmozdítja a kéziralokat az asz-

talon. A villanyszámlát egy versre dobja, amelyben egy
tiszántúli költő a megtört szívek sóhajait szedte rímbe, s
aztán ökölbe szorított kézze| áll meg a naptár előtt.

- November tizenhat - dohogja magában -. A Ma-
gyar Cserkész jubileumi számát ugyan csak december
tizedikén zárom, de ha akkorra kérem a cikkeket, akkor
az iróim február előtt egy sof nem sok, annyit sem kül-
tlenek. Azért mondtam mindenkinek november tizenötöt.
rs valóban nra, 16-án, még egy sort sem kaptam. Hah!
Bosszút állok. Megsürgeiem őket.

Négy óra hosszat írógép kattogása űzi el a csendet a

szerkésztőség környékéről. S négy óra mulva levelek
súlya alatt görnyedő cserkészkiildöncök száguldnak szét a

,A szerkesztóség

szé|rózsa minden
irányába. Hogy is
mondja Arany a
Toldiban? . . .

,,Repül a zord levél,
ki tudja hol áll
mec?...

ki tüdia hol áll
fl€g, kit s ho-
gyan talál meg.

E sorok íróját a levél ép-
pen reggelizés közben találta,
s kevés híjja volt, hogy a
kifli csutkája a torkán nem
akadt tőle. (Mely esetben
kálmán bácsit szándékos em-
berhalá1-okozásért lecsukták
volna,) A levélben ez á|lott

mán bácsi viszont
valamennyi igé- 4s
retre emlékezett.) ;,')

November hó S'j
l9-én, pesti ké- zé-- rítY-l\
H,líó " K:ffi:li ( Ay§J-';' -nq\
Múzeum képe, \Í \Z l-,r' \ ,. § lh 

)
előtte búsuló kon- \-_: í >JL'
fiislóval. Irás csak r o \
ennyi: ,,A cikked A/\,,1
r,árom! ölel Kálmán." l t, , \

November 20-án, 8 filléres / /\ ' \
levelezőlap jött. Irva reá: ,,Ne- I l \ \

[,u*J,," 
cikkecl elfelejtsd, Kál- 

'l \ \ \)
November 22. A póstás ká- l l í \romkodvahozegynagylevél- (r } l ,\

borítékot,amelyetbélyegnélkül /( \ / /l
adott fel valaki. Kifizetem a í\ '_-\j
portót s felbontom a levelet. Kis \=z :' or,L

cédula hull ki belőle; rajta csak villanyszámla!
ennyi: ,,Cikk??? ... Kálmán."
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December 1. Az itteni nyomdában gyászkeretes halotti
jelentést készítettem, amely szerint tegnap jobb létre szen-
derültem. A gyászjelentést balkézze| megcínrezem

Hog5,an is vatt az a rím a galambra ?, ,.

kálmán bácsi szá-
mára.

December 2. Kál-
mán bácsi sürgönyi-
leg kondoleál: ,,Ked-
ves barátom fájó szív-
,,el értesuelek elhuny-
tadról és várom a cik-
ket Kálmán."

December 3. Nagy
hivatalos írás jön a
főcserkésztől. Megbíz-
ható voltomat ismerve
reméli, hogy a cik-
kem készítéséhez már
hozzáíogtam. - Hah!
Érintkezésbe lépek egy
kanadába kivándorol-
tató iigynökkel. Ott
talán nincsenek szer-
kesztők és jubileumi
számok.

December 4, Kálmán bácsi telefonon értesít, hogy várja
a jubileumi cikkemet.

December 5. Dringend sürgöny, Tartalma: ,,esti gyors-
sal személyesen joevoek cikkért kálmán." Na puff !

A gyorsvonat érkezése előtt félórával az utcán nyilvá-
nosan inzultáltam egy rendőrt. Célomat elértem. Becsuk-
tak. Ide nem jön utánam Kálmán bácsi.

Decentber 6. Délelőtt féltizenkettőkor nyílik a cellám
ajtaja s két rendőr kíséretében Kálmán bácsi vonul be
rajta. ő is inzultált egy másik rendőrt és most mellém
csukták. Háront napra.

Ebéd után hozzá|áttam a cikk megírásához.
+

A szerkesztői szoba december l0-én. Lapzártai han-
gulat.

Az kóasztalon egyetlen papírszelet sincs. Ellenben ha-
talmas tálcán sandvichek tömegei mosolyognak. Az asz-
talon egy kosár jófajta pogácsa, mellette nagy tálakon
inyenc falatok. Likőrök tömege, Cigaretták elképesztő
mennyisége. A falakon mosolygós cserkészképek, az ab-
lakon benevet a napsugár. (Ezt is megrendeiték a mai
napra.) Szóval csupa derű és öröm minden.

Kálmán bácsi, mint egy modern Napoleon sétálgat fel
s alá a szobában. A jubileumi szám cikkei nagyrészt meg-
érkeztek, az egy-két hiányzóért különböző öregcserkész-
csapatokból összeválogatott birkozóbajnokokat küldött.
A szomszéd szobában négy napja már lecsukva ül Már-
ton mester, a pontosságáról hires múvésze a ceruzának s
dühösen illusztrál. Fogsága első napját forradalmi dalok
éneklésével kezdte, könyörgéssel folytatta, dörömböléssel
iejezte be. S közben éhezett, mint a parancsolat, mert a
szobában semmi ételhez hasonló nem akadt. Második nap
már ráíanyalódott néhány, az ajtó alatti hasadékon át
bedugott cikknek illusztrálásához csak azért, hogy éhsé-
gét elűzze, mikor az első kész illusztrációkat az ajtó alatt
visszadugta, egy titkos ablakon ugyanannyi pogácsa hul-
lott a szobájába. S most két napja illusztrál, fest, rajzol
és minden cikkéért újabb ennivalók potyognak elébe. Igy
az életéért Márton mester még sohasem dolgozott.

A csengő sűrűn szól. Jönnek vissza a birkózóbajnokok,
mindegyik egy-egy késedelmes írót cipel magával. Dél

ielé a szoba képe igen harcias. Az egyik sarokban egy
Ganz-birkózó dupla-Nelson íogással rögzitve tart egy írót,
aki a cserkészélet lehelletszerű finomságairól ír kínosan
egy hangulatos értekezést. A másik sarokban rézsút oda-
állított széken ül egy ezermester-bajnok; mögötte falhoz
szorítva borzas hajú cserkészköltő kétségbeesetten keres
rímet arra a sorra, hogy ,,Dalt turbulázó kis galamb".
Zordon őrének arcán meglátszik, hogy addig ki nem
ereszti, míg a rímet meg nem találta s jubileumi versét be
nem fejezte. A harmadiknak, egy hosszú, vékony, fekete
gyereknek jobb a sorsa: őt kinzóla a terített asztalhoz ül-
tette s míg a cserkészet szociális problémáiról sűrű so-
rokat ró a papírra, együtt fogyasztják a jóféle májas pás-
tétomokat. KáImán bácsi pedtg közben az iróaszta|a mdrlé
telepedve, mosolygós levelet ír egy kis újoncnak a Mátra
aljába, aki a világ legkétségbeejtőbben rossz verseit írja
s a mellett mindig azon panaszkodik, hogy hogy van az,
hogy Sík Sándor verseit leközli a Magyar Cserkész, az
öveit pedig nem.

es közben szól a c§engő, emberek jönnek-mennek, a
póstás nagy ajánlott leveleket hoz a vidéki íróktól (Csaba
Jenő, Fábián Gyula, Koszter atya, Wiener Jáncsi, Gász
Pista és sokan mások mindig póstán küldik a cikkeiket);
küldönc hozza egy-egy tekintélyesebb bácsi írását; a íia-
talok egymásután ugranak fel egy pillanatra megnézni,
nincs-e szükség segítségre... ns zsong a szoba, itt-ott
csendes kacagás kél egy jó humorú cikk olvasóiból, másutt
heves vitába kezdenek egy pedagógiai kérdés fölött.. . S
közben futnak a ceruzák végig a papírokon, a birkózóbaj-
nokok zordtlnan őrzik foglyaikat, a másik szobából az
alatt egyre-másra érkeznek ki Mártonka gyönyörűbbné1-
gyönyörűbb rajzai s az íróasztalnál ott ül az egész moz-
gásnak lelke: Kálmán bácsi néz, mosolyog és azt mondja
magában: ,,Igen, én is így képzeltem a lapzárta napját."

És most jönnek u .r.rU..riő nehéz órái...
Három nap mulva telefonjelentés jön a nyomdából: az

anyagot kiszedtük, tessék jönni korrigálni.
Kálmán bácsi rögtön villamosba vágja magát és szá-

guld át Budára, ahol a Horthy Miklós-úton, az ,,E|et"-
nyomda nagy palotájában várja őt a Magyar Cserkész
melegszívű technikai vezetője: Mórász úr. Kezet szorítanak
s Kálmán bácsi bevonul a kis irodába, ahol a nagy

Gyöngéden behozzák a késedelmes írókat,
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halom papír várja: az összes cikkek ott
hevernek kiszedve és neki most gondo-
san át kell néznie valamennyit, hogy az
esetleges nyomdahibákat megtalálja.
Mert a nagy szedőgépek bámulatos pon-
tosan dolgoznak, s az ember, aki a gép
mellett ül, teljesen megbízható, mégis
hányszor megesik, hogy félrejáí az em-
ber újja és a szövegbe hiba kerül! Eze-
ket a hibákat kell a szerkesztőnek le-

lepleznie és szines ceruzával megjelölnie, hogy mielőtt a
gépbe kerülne, mindent kijavíthasson a nyomdász. Ide-
gekre menő, nehéz munka ez! Ugy átolvasni az egész
Magyar Cserkészt, hogy az ember ne csak a cikkek értel-
mére íigyeljen, hanem azt is észrevegye, ha egy i betűnek
elmaradt a pontja, vagy ha valahol kimaradt egy betú,
vagy felcserélődött a mellette levővel . . . Egész külön ér-
zéke fejlődik ki lassan az embernek:
csak ránéz egy oldalra és érzi, hogy ott
valahol valami nincs rendben. . . A so-
kat korrigáló szerkesztő első látásra
észrevesz minden nyomtatott oldalon
minden legapróbb hibát . , .

Napok kemény, egyhangú munkája a
korrigálás. Kálmán bácsi minden szabad
idejét itt tölti a kis irodában és bizony
nagyot lélekzik, amikor végre átszólhat
a másik aszta|hoz: ,,Készen vagyok!
Mórász úr, tessék jönni tördelni!"

És most jön a másik nehéz munka. A
sok össze-vissza hosszú, rövid, komoly,
víg cikket, verset, képet, hirt mind úgy
elhelyezni a lapban, hogy minden bele-
férjen, sehol üres hely ne maradjon és
hogy a lap arca változatos, kedves, szép
legyen !

Kálmán bácsi az igazi lapzárta utáíl.

a lapból: nem fér bele pontosan. Törölni kell
belőle nyolc sort. Kálmán bácsinak remeg ke-
zében a ceruza, mert tudja, hogy Szektor ódát
ir róla dühében, ha megtudja, hogy megkurtí-
totta a cikkét. Viszont a Jamboree beszámoló
cikk nem jön ki pont oldalvégre: hozzá kell
írni tiz-tizenkét sort. Nosza elő hamar a jam-
boree emlékeket és odakanyarítani a hiányzó
részt. Közben megérkeznek sorban a munka-
társak is; eljöttek megnézni, készen van-e már
a lap. És mindegyik védelmére kel az ő cikké-
nek, minden sorért úgy megveszekednek és ideggörcsöt
kapnak, ha azt hallják, hogy ki kell húzniok belőle, vagy
toldani kell hozzá valamit Amikor végre kész
a lap ,,tükre", minden cikk megtalálta a maga helyét
és Kálmán bácsi előveszi a nagy zsebkendőjét, hogy meg-
törölje verejtékező homlokát, akkor lép be a másik Kál-

mán, a hosszú, a pontos és átad egy ver-
set, két novellát, egy színdarabot meg a
mellényzsebébőI még egy újabb verset
és bocsánatot kér, hogy ezúttal csak eny-
nyit hozhat, de a legközelebbi számba
majd többet ad.. .

Mire Kálmán bácsit fellocsolják, a ro-
tációs gépek zúgva dübörögnek és ont-
ják a betükkel teleírt drága lapokat. . .

Hát így készül a Magyar Cserkész egy
száma. Ugy-e, mikor a lapot meghozza a
pósta s kíváncsian dugjátok bele az or-
rotokat, keresve az új lap kincseit, nem
is gondoljátok, hogy mennyi vesződés,
gond, munka gyermeke az a pár nyomta-
tott oldal? Ti csak egyet éreztek: hogy
nrindenen keresztül győzelmesen, mo-
solygósan, igazi cserkészlélekkel odajön
elétek a szerkesztői szoba melegszívű

Velősy Elek

A tördelés úgy történik, hogy Kálmán bácsi és Mórász
úr maguk elé tesznek annyi fehér papírost, ahány oldalas
lesz a lap következő száma. Mondjuk 32 oldal. És aztán
előveszik a cikkekei és egy nagy ollót és helyet keresnek
sorban minden egyes cikknek. Mondjuk kezdik a vezér-
cikkel. Első oldal. Kimérik: hány sor, hogyan fér el. Ki-
tölti az első oldalt? Nem, Akkor egy kis verset keressünk

alája. Bemáúják az ecsetet a gum-
miarábikumba és a megfelelő
helyre oda ragasztják a cikket,,,l
oldal-oldal után következik, keres-
gélnek, válogatnak, vitatkoznak
hosszasan, hogy a Hegymászó
cikk jöjjön-e előre vagy a Dugó
Jani-pályázat, meg hogy az a kép
a felső jobb vagy az alsó bal sa-
rokba illik-e jobban. S közben ki-
derül, hogy a humornak lába kilóg

munkása, a szemetekbe néz addig, míg abban is az ő
szemének tiszta öröme csillan meg és minden soron ke-
resztül mintha azt mondaná: Kis pajtás, úgy-e ezentúl
még jobb cserkész leszel?

Hát lehet-e erre mást mondani, mint azt, hogy igen?
es lehet-e nem egész szívvel megszeretni Kálmán bácsit, a
Magyar Cserkész édesapját, aki lelke minden kincsét a

fiúknak adja?
Még én is szeretem és megbo-

csátom neki a képes és képtelen
lapot, a portós levelet, utánvételes
csomagot, express és ajánlott leve-
1et, sürgönyt, telefont, mindent,
mert tudom, hogy ő az az ember,
aki nagyon szereti a fiúkat és min*
dent érettük tesz. Es aki a fiúkat
szereti, az csak nagyon jó ember

Kosch Béla lehet. Szehtor. Tábori Pali

W
A jövő számunkban, január 1-én kezdjtik el Koszter atya nagyszerű regényének, a

nak közlését A rendkívül érd.k;::rYf.ÍU;irr' Márton Laios illusztrálja. A

szenzációja lesz az l930. évi 
''';3-Y'*frY;.- 

Fogadjátok nagy szeretettel !

Zsemberi Gy

Mártou Laios



Magyar Cserkészek! Ti, akik megcsonkí-
tott Hazánk szűkös viszonyaival küzködve,
acélos magyar akarással, kitartó előkészü-
lettel és fegyelemmel a gazdag és hatalmas
nemzetek fiai elől vittétek el hóban, vízen
és száraztöldön a pálmá| Ti vagytok hi-
vatva arra, hogy jobb jövőnk zá|ogának, a
most felnövő magyar ifjúságnak élén haladva,
a jövő rejtett jeleit és előörsei legyetek egy

kénleljétek
új magyar

honfoglalásnak.
Jöjjetek elő a visszhangos erdők rejtekeiből, szálljatok

ki csónakjaitokból és csatoljátok le a hótalpakat pár
percfe, telepedjetek az én tábottüzem mellé. Nézzünk kö-
rül a számok erdejében, beszéljünk a körülötte folyó gaz-
dasági küzdelemről.

Régen a személyes bátorság, a fegyver ereje tette hatal-
massá a népeket. Ma a népek versengése gazdasági térre
tolódott át s a jövőt jórészt az dönti el, milye,n általános
iólétet, gazdagságot s ezek segítségével milyen hatalmi
rangot tudunk magunknak biztosítani a népek versenyében.

Az egyes nemzeteknél a meggazdagodás útja az, hogy
kevesebb értékű árucikket vásárol a külföldtől, mint
amennyit azok vesznek tőle, tehát kevesebbet költ, mint
amennyi a bevétele. - Azt kérdezhetitek tőlem, hogy mit
csinál az ország a gyüjtött vagyonnal? Az országot is ér-
heti baleset vagy §zerencsétlenség, amikor jó, ha van meg-
takarított pénze.

De a bajoktól eltekintve mindig jő, ha gazdag az ország,
mert akkor már a legkisebb állásokban is olyan fizetést
adlrat tisztviselőinek, hogy abból - ha szerényen is -, de
önállóarr meg tud élni. Epít utakat, vasutakat, iskolát, kór-
házakat, tudományos és kultúrátterjesztő intézményeket . . .

kevesebb adót szed, mert nem kell a külföldnek adósságot
fizetnie stb.

Ugy-e jó volna, ha így élhetne, így dolgozhatna a ma-
gyar állam is? Ha itt is egyre emelkednének a jólét és kul-
túra palotái, intézményei. De, fájdalom, mi szegények va-
gyunk. És ennek oka a háború okozta súlyos bajokon kí-
vül az is, hogy mi valamennyien meggondolás nólkül, ok-
talanul, hazaíiatlanul, két kézzel szórjuk utolsó keserves
filléreinket is a külföldre § az ő munkásaikat, mérnökei-
ket és tisztviselőiket gazdagitjuk, mikor a mieink munka
ttélkül nyomorognak.

Nagy szegénységünkben odajutottunk, hogy ha Ti, a
ll]agyaí ifjúság, meg nem értitiek ,hogy a gazdasági haza-
fiasság jelszavával nektek kell elsősorban a tettek meze-
jére lépni, ha neg nern kéritek szüleiteket, hogy a Ti jö-
vőtök erdekében csatlakozzanak Hozzátok a magyar
munka, a magyar szellem termékeinek pártolásában, ák-
kor nemcsak Ti nem tudtok keresethez jutni a különböző
életpályákon - mert szegény országban kevés a munka-
alkalonr -, hanem Csonkahazánkat sem fogjuk és fogjá-
tok tudni ismét naggyá tenni.

_ Nézzünk csak egy kicsit körül a számok rengetegében,
hogy megismerjétek veszélyeit és rejtett ösvényeit.

Ezt az erdőt úrgy hívják, hogy ,,Külkereskedelmi Mér-
leg" s azt mutaIja, hogy és mint gazdálkodtunk egy év
alatt, ho§y szegényedtünk, vagy gazdagodtunk-e?

Az l928-as évben Magyarország eladott a külföldnek
mezőgazdasági termékeket és iparcikkeket 8l9,000.000 P
értékben, ezzel szemben vett a külföldtől különböző áru-

kat 1,185,000.000 P-ért s így egy év alatt
szegényedtünk 376 millió P-vel. Ezt neve-
zik ,,külkereskedelmi passzivitásnak" és ez
az, ami ellen - ha jobb jövőt akarunk -minden erőnkkel küzdenünk kell.

De vajjon lehetséges-e ez? Nem olyan
cikkekért adtuk ki ezt az óriási pénzössze-

get, ami itthon nincsen és amit nem nélkülözhetünk? Nem,
kedves Cserkészhallgatóim! Sőt nemcsak a 376 millió pen-
gőt adtLrk ki szükségtelenijl az 1928-as esztendőben, ha-
nem még tovább mentünk, mert ha a behozott cikkeket
tételenként megvizsgáljuk, úgy kiiűnik, hogy a külföldi
nyaralások révén kivitt pénzzel együtt az 1185 millióból
összesen 600 millió pengőt adtunk ki szükségtelenül, te-
hát olyan dolgokért, amelyeket itthon is előállíthatunk
teljesen versenyképes áfon és jó miflőségben.

S tudjátok mit jelent 600 millió elpazarlása egy év alatt?
Jelenti azt, hogy ez a pénz számunkra örökre e|veszett,
mert külföldre adtuk. Mert ha hazai cikkeket veszünk, az
érte kiadot pénzt megkapja a kereskedő, tőle a gyáros,
attól a mérnök, munkás, tisztviselő, ezek mind élnek a
forgó pénz hasznából, fogyasztják a mezőgazdaság termé-
keit, adót fizetnek, egy kis tőkét takarítanak meg belőle
stb., szóval a pénz itthon, magunk számára gyümölcsözik.
Jelenti azt, hogy ha ezt az összeget itthon tartjuk, ennek
az összegnek munkabéréből családtagjaikkal együtt szá-
mítva 420.000 magyar munkást, mérnököt és tisztviselőt
juttatunk .keresethez, így pedig munkátlanul nyomorognak
i,agy idegenbe vándorolnak az éhhalál elől!

Látom elgondolkozó arcotokat s szinte leolvasom róla
a töprengést. ,,Hogy lehet ez? Hiszen én egész évben talán
össze-vissza 5 kg banánt vettem, az csak 7-8 pengő. -lg,az, a rádiókészülékem külföldi, meg a papám mondotta,
hogy az a finom külföldi posztó, amiből a ruhát csináltatta,
45 pengőbe került méterenként - de hol van ez a 600 mil-
lió pengőtől?"

Hát, most ,nézz körlil az erdőben.
1928-ban banánétt kiadtunk 1,450.000 pengőt - a Te

7:8 pengőd is közte van;
rádiókészülékekért és alkatrészekért 2,000.000 pengőt,

de azóta l929-ben már újabb 6,000.000 pengőt, ehhez Te
is hozzájárultál;

gyapjúszövetekért 47 milliói, pedig édesapád 26-30
pengővel legalább olyan jó magyar szövetet is vehetett
i,olna. , . és így tovább.

Itt van a szeretet ünnepe; karácsony, ilyenkor eddig
l0-20 millió pengő ment ki az országból külföldi szárma-
zású ajándékokért.

Most az elmondottak után már derenghet előttetek, hogy
ez a gazdasági hazaíiatlanság hová vezet! ebredjen fel
Bennetek a nemzeti önérzet, ne járuljatok hozzá, hogy ide-
geneket tömjünk pénzzel, amíg magunk tönkremegyünk.
Keressétek mindenben a magyart, ha jóságáról meggyö-
ződtetek, legyetek rá büszkék, dicsérjétek másoknak is,
harcoljatok a nemzetrontó külföldimádat ellen, amely min-
dent lebecsmérel, ami magyar és csak azt tattja jónak,
finomnak, elegánsnak, ami idegen! Figyelmeztessétek a
felnőtteket is kötelességükre és karácsonykor örvendezze-
tek sok szép magyar ajándéknak - s azontú| is csak azt
i,egyétek és kérjétek, ami honi .. . s akkor ,,jó munkát"
végeztetek. Dr. H.éder ldnos.
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I{OLUMBI]S IIAJÓI.
Kolumbus Kristói utazása elég késői időre esik és így

azt hinné az embeí, hogy hajóiról pontos leírások, eset-
leg rajzok vagy modellek maradtak reánk. Sajnos, ez
nincs így és csak a spanyol kutatók íáradhatatlan mun-
kájának köszönhető, hogy világosságot derítettek a ha-
jók szerkezetére és berendezéseire.

Történelmileg megállapítható, hogy Kolumbus Kristóf
1492 aug. 3-án ,,Santa
Mária", ,,Nina" és ,,Pinta"
nevű hajóival elhagyta a
huelvai horgonyzó helyet
és hogy ezek a hajók ,,ka-
ravellák" voltak. A ,,kara-
vella" elnevezés gyüjtő név
volt, igen különböző ti-
pusú, nagyságú és vitorlá-
zatú hajókat neveztek így,
úgyhogy ez még nem
hatátozza meg Kolumbus
hajóit.

A karavellák vitorláza-
t"áról némi tájékoztatásl
nyerünk Kolumbus napló-
jából, Eszerint a ,,Santa
Maria" éS a ,,Nina" raa-
vitorlákka1 (keresztvitor-
1ákkal) (carabela {edon-
ta), a ,,Pinta" az út eleién
latin vitorlákkal volt e1-
látva, de már a Kanári-
szigeteken ezeket is átala-

kították raavitorlákra. Kolumbus révészének, Juan de la
Gosa-nak 1500-ban készítet térképén a hajók nyers vázla-
tait találjuk. Részletesebb ralzokat Kolumbus íiának, Fer-
nandónak birtokában volt tengeri térképeken találunk.
(Lásd 1. és 2. ábrát.) Állítólag ezeket a ralzokat Kolum-
bus Kristóf maga készítette.

A ,,Santa Maria" méreteit a spanyol kutató, C. Fernan-
dez Duro sorhajókapitány kombinációkkal állapította
meg. Támpontul szolgált Kolumbus jegyzeteiben talált
ama megjegyzés, hogy a ,,,Santa Maria" nagy csónakjának
hossza 5 láb volt. A nagy csónak és a hajó nagysága
között akkoriban határozott viszony állott fenn, amelyre
vonatkozóiag igen pontos adatokat találunk Diego Garcia
del Palacio-nak hajóépítésről szóló l587-ben megjelent
könyvében. Ezek szerint a ,,Santa Maria" főbb méretei:

Gerinc hossza 19 méier
Teljes hossza 23 ,,
Teljes szélesség 6,7 ,,
Főtest magassága . 4,5 ,,Yízkiszorítás 233 tonna
önsúly 90,5 ,,

A 3-ik ábrán 1átható tervek, melyek M. Soé-nak a
Musée de la Marine részére készített modelljét ábrázolják,
némileg eltérnek az eredeti nagyságában rekonstruált
,,Santa Maria" terveitől.

A ,,Santa Maria" elkészítésének idejét nem tudjuk bizto-
san. Don Rafaelo Monleon archaeologus és haóépítő
kutatásai szerint a kantabriai partokon készült és Kolum-
bus utazása előtt, mint kereskedelmi hajó, Spanyolország
és Flandria között közlekedett. Ugyanazon forrásból tud-
juk, hogy a ,,Nina" és a ,,Pinta" Palos-ból szátmaznak,
ahol tulajdonosaik is laktak. Kolumbus tttazása előtt olasz-
országi utazásokhoz használták.

Feltételezett főbb méretei:
piszta Nirra

Gerinc hossza 15,68 méter 14 ntéter
Teljes hossza . 20,16 ,, 17,36 ,,
Teljes szélesség 6,28 ,, 5,6 ,,

Hajótest magassága 3 60 ,, 3,08 ,,

,,Nina" terveit lásd a 4-ik ábrán.

Az akkori hajó építésére jellemző a szélesség, gerin-
hossz, teljes hossz és hajótestmagasság közti viszony,
mely majdnem minden esetben 1:3:4: "f " volt. A vízvona*
lak a hajók végein alkal-
mazott nagy felsőépítmé-
nyek súlyai miatt igen tel-
tek voltak. A bordák ellen-
ben erősen lekerítettek vol-
tak, a viz felett erős behú-
zással. A hajó kb.'/, hosz-
szában lapos fenékkel
épült. Belső burkolást ak-
koriban még nem alkal-
maztak, ennek ellenében
erősebb külső palánkolást
vettek. A hat'ótesten kivül
a vizvonal felett függőle-
ges léceket alkalmaztak,
melyek a felsőépítmények
megerősítésére szolgáltak.

Hogyahajókatavége-
ken a nagy felsőépítmé-
nyek ne terheljék meg túl-
ságosan, ezek anyagméreteit felfeié haladva csökkentették,
sőt legfeliil védőburkolat helyett megelégedtek korláttat.
A kormány csak a középfedélzetig ért, a rúdja itt egy ki-
r,ágáson át a felsőépítménybe benyúlott.

A hajókon külön díszítéseket nem alkalmaztak. Beérték
a hajótest festésével. A függőleges és vízszintes külső lé-
ceket rendesen ezek olajozták.

Az egyes helyiségek használatára nincs pontos adatunk.
A hátsó felsőépítményben lévő helyiség rendesen a pa-
rancsnok kabinja volt. Ez volt az egyetlen elzárható he-

i]

*]
]i

]1

2. ábra.

3. ábía,
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lyiség. Az elülső
mény alatt lévő

íelsöépítményben és a
helyiségek az expedició

hátsó felsóépit-
tagjainak elhe-

-1. ábra.

lyezésére és fegyverkamrául szolgálhattak. A nagyszámú
legénység részére valószínűleg a teher-térben úgy csinál-
tak helyet, hogy a közbülső fedélzetgerendákat, melyel<
ilyen hajókon rendesen szabadon maradtak, részben be-
deszkázták. Az ez alatt lévő helyiség a hajó tarátől a
rakodónyílás elülső éléig raktárul szolgált. Innen a hajó
orráig nyertek elhelyezést az ivóvíz-hordók. Az utóbbiak
felett a kózbülső ledélzeten lehettek a vitorla- és csónak-
pótanyagok és kötelek leraktározva.

A rakodónyílás előtt, a főfedélzeten volt a téglázott
tűzhely elhelyezve. Közvetlenül az elülsö felsőépítménynél
állt a horgonykötelek behúzására szolgáló spilk.

Kolumbus hajói két-két csónakot vittek magukkal, Ezek
ltözül a kisebbiket a fedélzeten tartották, mig a nagyob-
bikat vontatták. A csónakok 8, illetve 14 lapáttal voltak
felszerelve. Igy a hajó 12 lapátjával együti szélcsendben
való hajtáshoz 34 drb evezőslapát állott rendelkezésre.
A. nagyobbik csónak méreteit úgy állapították meg, hogy
50 fordulóval a hajó teljes rakományát partra lehessen
szállítani.

Kellő mennyiségű horgonnyal voltak a hajók felsze-
relve. nrdekes, hogy horgonyláncokat akkoriban csak ha-
clihajókon használtak, Kolunbus hajóin kötelek voltak
erre a célra.

A ,,Santa Maria" vitorlázatáról Kolumbus Kristóf pon-
tos jegyzéket hagyott. Eszerint fel volt szerelve: fővitor-
lával, morsvitorlával, elülső vitorlával, hátsó vitorlával és
bugsprjet vitorlával.

Az egész vitorlafelület 466.3 m- lehetett.
Csak a főárbóc tánraszkodott a gerincre megielelő

talpfában és alaposan biztosítva volt. Az elülső és hátsó
árbócok csak a fedélzetig nyúltak Ie és kikötésük is lé-
nyegesen kisebb volt. Az akkori felfogás szerint a haj-
tásra a ftjárbócon lévő vitorlák szolgáltak, a többi főleg
manövrir ozásra szolgált,

A fővitorla három részből állt, a tulajdonképpeni vi-
torlából és az alul hozzáilleszthető két pótdarabból
(bonnet).

A mors vitorla kivételévei, rnely trapézalakú volt, a
vitorlák derékszögűek voltak.

A vitorlát 68 cm széles pamutvászonból készítették,

A fő- és fock-vitorlára egy-egy nagy kereszt volt festve.
Ez a szokás még az egyiptomiaktól származik, akik a
vitorlájukra díszítés és felismerés céljából különböző
képeket festettek. A spanyolok, hogy megkülönböztessék
magukat a pogányoktól, különös előszeretettel alkalmaz-
ták a keresztet.

Kolumbus hajóinak tüzérségi felszerelése csekély volt,
kb. annyi, amennyit akkoriban minden kereskedelmi hajón
önvédelemre használtak.

Kolumbus utazásának 400 éves évfordulója alkalmából
rendezett ünnepélyekre, mind a három hajót eredeti nagy-
ságukban rekonstruálták. Az új ,,Santa Maria"-t 1892 áp-
rilis hó 23-án kezdték építeni. Az építés részben a spa-
nyol, részben az amerikai kormányok megbízásából a
Cadix melletii Caraca arzenáljában történt. A vízrebo-
csájtás (l. 5. ábrát) június 26-án történt és július 28-án,
tehát 96 napi építés után az új ,,Santa Maria" elké-
szült. Ennek vízkiszorítása teljes felszerelés mellett 246
tonna volt. A próbautakon kiderütlt, hogy jól vitorlázó és
könnyen kormányozható hajó. Sebessége középszélnél
4-4% csomó volt.

Cancas spanyol fregattkapitát}yt nevezték ki parancs-
nokául, aki szerencsésen átvitorlázott vele az Atlanti-
óceánon. Mint csodálatos véletlent megemlítem, hogy az
új ,,Santa Maria" pontosan ugyanabban az időben iette
meg az utat, mint az eredeti hajó 400 évvel ezelőtt.

Amíg a ,,Santa Maria" épült, addig Barcelonában el-
készültek a ,,Pinta" és a ,,Nina" rekonstrukciói.

A hajók belső berendezésénél szigorúan ragaszkodtak
az eredeti kivitelhez, erre vonatkozólag igen jó alapul
szolgáltak Garcia del Palacio és kortársainak munkái.
Ezekkel a részletekkel annyira mentek, hogy például Ko-
lumbus fekvőhelyének matracait is a régi művekben
leírt módon készítették.

1852 augusztus 2-án, sikeres próbautak után a ,,Santa
Maria"-t Huelva horgonyhelyére vontatták, innen vitor-
lák alatt tovább ment Palos kikötőjébe, hogy innen pon-
tosan ugyanabban az órában induljon íttnak, mint Ko-
lumbus 400 évvel előbb. Az indulás nem ment símán,
mert hiányzott az a keclvező parti szél, melyet Kolumbus
400 évvel azelőtt felhasznált. Az új ,,Santa Maria"-t ki-
vontatták. Az utat szerencsésen megtette. Kíséretül az
átutazás alatt az ,,Isla de Luson" spanyol cirkáló szol-
gált. A ,,Pinta"-t és ,,Nina"-t vontatva szállitották át az
óceánon, az Unió ,,Newark" és ,,Bennington" cirkálói.
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Logody és Torma. (Sabác, l52l. Vll. 7.|

Mohanred szultán a magyar birodalom gyengitésére építtettc
fel a száva vonalán sabác r,árát. Tettének oka részben az volt,
lrogy a magyar területre be-betörő csapatainak legyen egy biz-
tos visszavonrrló fészke, de nagyrészben az is, hogy a nandor-
íehérvári őrséget innerr sakkban tartlrassa, meg hogy a magya-
roknak Isztambul ellen irányuló törekvéseit kesleltethesse.

Mátyás királyunk észrevétte, hogy niiiyen nagyjelentőségű
ez a vár a magyar határvédelem szempontjából. Azert lrét évvel
később, mint etkésziilt, 1475-ben hatalmába kerítette azt. Nehéz
igát r'akott így a török nyakába. Legalább is olyan nehezet, mint
a2 akart rakni a magyaréra. Volt egyéb baj is. Mátyás ugyanis
nem elégedett meg ázzal, hogy a varra kltúzte a magyar lobo-
gót, lranern kijavította az ostrom alatt megrongálódott íalakat,
§őt széles és mély árkot ásott és a Száva vtzét beleeresztve, szi-
getté alakitotta át az erősséget.- Negyven évig meg is véoelmezte az igazságos király.bölcs
előrelatása a deti határainkat, de a késő unokak nemtörődöm,
sége a nagy király alkotásával együtt annak emlékét is eltemette,

Szulejman szultán senkit sem hagyott kétségben tervei íelől.
1520. év szeptember 21-én halt meg az elődje. Behrám csauszt,
rnint követel küldötte Budára azza| a megbízatással, hog1,
amennyiben adót fizet neki a magyar kirá|y, megtartja a béket,
melyet az elődje kötött vele.

Á magyar udvar vétkes könnyelműségéberr nem vette észre,
lrogy a srr szélén táncol, mikor oly cudar állapotok közótt meg-
sérii a nemzetközi jogot azzal, hogy a szultán követét ezért a
követeléséért börtönre veti. Kesőbn valahogyan felülkerekedett
a józanabb elenr és kivitte azt, hogy a iogryot elvitték'fatára
és ott vették őrizet al,á.

A szultánnak sem kellett több. Támadó seregének a balszár-
nyát, a mindenkori ruméliai hadtestet, Achmed pasa beglerbég
vezérlete alatt sabác elíen menesztette.

A királyt ez nem háborgatta. Csak nem régiben hozta haza
idegenből-a német asszonyt, ifjú íeleségét és mtnden gondolatát
az Údvari ünnepélyek rendezése fogtalta le. Hozzá még a nádor
is lakodalmat üit. ó §em tett egyebet, mit koronás ura: mulatott.

A nagy urak példáján felbuzdultak Sabác bánjai, Sulyok 1st-
ván és SÚlyok Bátázs. Egy szép napon fakepnél hagyták a .ulr.4
a legénysegével. Hála a !o lstennek, logy az esküszegők példája
nern-tett ragadós. Logody Simon és J'orma András alkapltányok
a vár jövoléhez kötóttek a sorsukat. Pedig a kilátások nem
voltak kecsigtetők. A vár felszerelése hiányos volt. Nagyobb
ágyúi elkallóotak. Lőszere és élelmiszere alig valami. orsége nem
e!észen 500. Rögtön jelentették ezt Budára. De ott, abban a far-
sángos, bolondoi tsabilonban, nagykésön eszméltek lel a jaj-
panaszra.- 'l'ermészetesen ez Achmed malmára hajtotta a vizet. Achmed
a tórök hadászat régi receptje szerint már nagyon korán, június
vége felé elküldöttC a dúló hadait egyenesen_ abból a celból,
hogy a környek parasztiait messze vrdékról behajtsák az el-
haúyagolt vegvárba kenyerpusztítónak. Nlár ez is eteg baj volt
egyinagaban,-hat nrég az á körütmeny, hogy .a parasztsag rác
vóit a vadanb íajtájaból. Tudjrrk, hogy a rácság göíögkeleti
valiású, Árint rác es görögkelett, ádáz ettensége vort a magyar-
nak, egyszerúe1 azert, mcrt a magyar magyar es katolrkus volt.

emNor így megtellett a vár a nregosztott hangutatú nepség-
gel es ki kerrétt nyrrni áz amigy sem valami gazdag étestárakat,
Sabác környeke otyan volt, m,nt a sivatag. rlegge megútte ez
a látvány a lakosság lelkét, de csendben nraradt.

llyen lelki eiőkeszítés után rontott Achmed a várnak. Azon,
ban csúros kudarc koronázta vakmerőséget. Véres lővel keltett
elvonutnia a tatak alo1. Nem vehetett elegtetelt magának addig,
mig az ostromágyúi meg nem érkeznek, Azokra azonban ege-
szen július 4-ig ketlett türelmetlenül várakoznia.

De július 4-rke után helyre hozta hevessegben azt, amit el-
vesztett idöben. Mint a jégeső, hullott a bomba a ía|akra, a há-
zakra. Nem lehetett az utakon kuzlekedni. Az ágyú zaia elkábí-
totta az embereket, A iüst, a köd ethomályosította nemcsak a
szemet, hanem a gondolkodást is.

A magyarság mégsem mozdult. Mert elmenekülheteit volna.
Ott volt a Száva hídja, melyhez nem bírt a török llozzáíérkőzni.

De a maroknyi had megesküdött, hogy utolsó csepp vóréig helyt
ál|. Látták, hogy hősiességük csak az utókornak szólhat, ha
ugyan nem feledkezik meg a haláláról. De élt bennük az a lap-
pangó,,veszedelmes tíiz, mely elemészti a jelenót, ha a jövőjéről
Yan SZo.

szent és áldott tűz!
Ez ád egy nemzetnek nagyságot.
Ez szépití meg a mrrltját, ez kepezi legritkább értékeit.
Jövóje csal< annak a népnek van, rnely a biztos jelenben is a

jörójébe néz, mely megpihenni a multjába száll vissza, mely táp-
iálekát onnan szedi, mely abból lelkesedik, mellr 6nl2n indui ki
és oda tér vissza.

_Jelene van minden népnek, de jövője csak annak lesz, mely-
nek van nrtrltja, mely azt ismeri, elismeri, megbecsüli, könnyéi-
vel öntözi és leborrrl előtte. Leborul, mert a nrultban a fajiánr
|elke izztk, a íajtám vére iobog, a fajtám könnyr: harmatozik.

Rövid ideig tartott Logody és 1-orma megpr-tibáltatása. A ret-
tenetes török előkészitő munka nár július 5-ére romba döntötte
a külsű várat. Logody még nem vczettc baitársait a haza ol-
tára eló. Felvontrlt a belsó várba. Utt senr lélhettek ttyrrgalmat,
mert a török már a következő napon betemette a vár 

'áfÉát 
kö,

vekkel ,és rőzsér,el, sót még atra is volt ideje és embere, lrog1,
a belső vár íalait is meg bírta rongálni. A következő napŐÁ,
július 7-én, tátongó rések lrívogatták a vérszomjas törökóket.
. Logody nem titkolta tovább- vitézei előtt, lrogy elérkezett

r,értanuságuk utolsó napja. Puskaportrk nincs,' nem 
-bírják 

meg-
akadályozni a törököt abban, hogy a íalakra ne hágjcin akkor,
mikor neki írgi lglrriU. Mégsem imlítette fel nekik á megadáó
lehetős.égét, mert nem akart-a gyáva megalkuvás kinálgatá"sával
megszégyeníteni _senkit. Csak arra kérte-őket, hogy hi a török
rájuk ereszti gyilkos csordáját, ne legyenek puIráÜ" hanem rlias-
kodjanak, mint az oroszlánók.'

Jött a török.
Jött, akárcsak a megvadult tenger árja.
Jött egl,gnc5_gn _a rommá lőtt vái eleven sövérryének. Ott meg-

torpant, viszalökődött, mint a htrllánr a sziklán. A halálos e-i-
szántsággá.nemesült vitezi rendi.iletlenség lel-ágott a feltolongó
szines keleti hadra, mint az istennyila.

Minden csapása rettenetes halál, egész halál. ]lémes tömeg-
me§n5li|6fft62ás. Ilémült tekintet mered a lángoló szemekbe, mé-
l5,ek nem azt nézik, milyen csapásokat kapnak, hanem hogy mi-
ilyeneket adnak. Amit kapnak, azt zoksző nélkül elviselik, dc
amit adnak, azért háíaimát rebegnek, verejtékeznek, lehelnek.

Hiába szorítják a hátullevők a7 előllevőket a íalakon beltil.
Azok hátat adnak és a saját vérükön, a saját tömött soraikon
nyitnak karddal utat maguknak visszafelé.

A magl,aroknak éppen csak annyi az idejük, hogy egy köni,-
n5,es imát bocsátlussanak az egek Urának. Máris ott a török
pihent tömege, mely ádáz dühhel tör a i,érrel áztatott romokon
jelfelé. Behúnyt szemnrel vetik magukat a falak tetején eléjül<
meredőkre. Szúrnak, vágnak, mig csak össze nem rogynak.

A magyarok sem engednek. De rémes, alrogyan a számuk lc-
oIl,ad százra. A török imént tömött soraiban is akkora hézagok
mutatkoznak, hogy pillanatnyira rrregáll a harc.

Ezt a tövid időt használják fel a rnieink arra, hogy vissza-
sietnek a vár piacára, ott egy tömegbe verődnek és íélelmetes
bátorsággal várják a török beérkezését.

Az nem is várat sokáig magára. Megtorpan egy pillanatra,
mikor ott látja őket némán, döbbenetes mozdulatlanságban.
Bánja, hogy a lőlegyvere nincs nála, de azután nekik nyomul,
mint a íelhó a napnak, hogy eiboritsa fényét örökre.

Foglyot keltene ejteni a töíöknek, mert ez a kiadott paíancs.
Rettenetes parancs, nem lehet végrehajtani. Nenr lehei meg-

közeliteni őket. Egyik a másik után lassírdik le és bukik el, de
a kard még akkor is a kezében. Az élet fel-fellobog bennük ott
a többiek lába előtt, a többiek lába alatt. És akkor is szúr, ha-
rap, üt. Belemarkol a török bagariába és rámerevedik, mint a
görcs, hogy segítsen még most is, móg a halá| kapu{ában is
azoknak, kikkel hűséget eskiidótt, míg a saját vérével a legérté,
kesebbet is oda nem adta, a lelkét.

Természetes, hogy a török is megvadul és nem tekint pa-
rancsra, hanem sujt és gyilkol és marcangol, Nem egyszeí, száz-
szor öli rneg azt, kit íegyvere élére bír szereznt. Azok ott dara-
bokra tépetik magukat, de elevenen kézre nem keriilnek, rette-
netes kárt tesznek.

Az ISten eleget látott.
Lecsititja a harci zajt és lenéz.
Mit lát?
Száz magyar összeszabdalt teteme mellett hétszáz törököt,
Szulejmán nem sajnálta ezt a véráldozatot, mikor hallott róla

Július 8-án érkezett oda. Megszemlélte nyomban a várat. Gon-
closkodott új védelmi lehetőségek létesitéséről és távozott.

Órvendett annak, hogy a Száva vonala teljesen szabadciá
|ett a számára s így a Szerénrséggel azt tehette, 

ili'^x*í].. ._
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Csík Laci életében fordulópont volt az a nap, ami-
kor fölvették cserkésznek a helybeli csapatba.

Ez nem ment olyan könnyen!
Ha Lacin állt volna, könnyen men,t volna a dolog.

De a papa, gyermeke vágyainak szigorú börtönőre, a száz,
percentes komolyság és józanság,-idősb dr. Csík György
köz- és váltóügyvéd egyike volt azoknak a papáknak, akik
nehezen engedik ki fiaikat a szigorú kötelességek bástyái
mögül.

Laci összes argumentumai célt tévesztettek,

- De papa - szólt rinránkodva -, Szen,tiványi tanár
úr a parancsnokunk! Aztán hetenkint csak egy rajgyűlés
meg egy örsi gyűlés van, meg vasárnap kirándulás.

A papa gúnyosan mosolygott:

- Csak három napot vesztegetsz el egy héten! Tavaly
éppen hogy átmásztál a vizsgákon: - tessék tanulni!

A mama is közbeszól,t:

- György, kérlek, mért ne lehetne a Lacika is cser-
kész! A Buxbaumék Józsikája is belépett,a csapatba. Mért
veszed el a gyerek kedvét? Az egészségének se fog ártani
egy kis szabadabb mozgás.

Laci érezte, hogy értékes fegyvertársra akadt s most
már zokogás közben folytatta:

- Én ezentúl mindig megtanulom a leckét. Ugy-e,
anyuskám, te ismersz engem? Ha megígérem, meg is
tarlom.

Idősb Csík Györgyöt idegessé tette a sírás.

- Ne csiripoljatok itt a fülembe! Mit bánom én, ha
cserkészgeneráiis lesz is a fiad. Hagyjatok békében. Azt
azonban kijelentem, hogy mérsékeljétek a cserkészkedve-
teket. Nekem ne hozzatok a lakásba kormos fazekakat meg
szöges botokat! Tudom én, mi a cserkészet!

Laci örömmel kapott a szón:

- Ugy-e, te is tudod!
" - Tudom! - lihegett a papa. - Rajgyűlés, örsi gyű-
lés, szeges bot, korrnos kal|an, nagy kalap, bicska a deré-
kon, meg trombita, meg sok hű-hó: - ez a cserkészet.
Megzavarják a fejeteket azzal a sok hadijátékkal meg tu-
dom is én mivel. Tőlem lehettek cserkészek, de ha szekun-
dákat hoztok haza, akkor jaj nektek.

(Zárójelek közt mondva, Csík György úr többesszám
második személyt használt, mert szavait a mamára is
értette.)

Ne részletezzük a kínos .ielenetet: annyit máris tudunk,
hogy Csík Laci papája nem rajongo,tt azért, ami kisfia
lelkét egészen eltöltötte. Nem is törődött tovább az üggyel.

Laci élete pedig újabb és újabb szenzác\ókkal lett gaz-
dagabb. edesanyja alig győzte hallgatni:

- Tudod, anyuskám, máma megtanultuk a tisztelgést,
meg a csatakiáltást. Aztán játszottuk a Kim-játékot, a
megfigyelésről be kellett számolnunk.

Máskor nagykomolyan állított be:

- Anyuskám, tudd meg, hogy ezentúl mindig meg fo-

pedago9&§.

gom monclani az igazat! A cserkésztörvényt magyarázta
a paíancsnok úr és most már belátom, hogy nem cserkész
az, aki hazudik.

csik mama belesodródcrtt a cserkészetbe. A fia szavain
és viselkedésén keresztül átélt mindent. Tudta a cserkész-
törvényeket, a kiképzés egész elméletét, a fogadalom szö-
vegét, a szervezeti szabályzatot, ,a sípjeleket, a különféle
kötélcsomózást, a kirándulás szabályait, az útjeleket.

Laci délben a sziú-csataüvöltéssel köszöntötte édes-
anyját, nrielőtt a nyakába ugrott volna.

A mama örült a cserkészetnek. Hogyne, közelebb hozta
őt a íiához s - ami nem utolsó dolog - együtt terveztek
meg mindent. Megvarrta a cserkészinget; nyakkendőt sza-
bott fiának s lassankint elkészült a fölszereléssel,

S titokban selyemzászlót hímzett a csapat részére. El-
érzékenyült aíía a gondolatra, hogy fia - ha majd íöl-
avatják - erre a zászlóra fog fölesküdni.

Diktum-faktum, elérkezett a cserkészavatás napja is.
A gyönyörű selyemzászló napvilágra került a papa meg-
rőkönyödésére,

A nagy nap reggelén Laci teljes cserkészdíszben állt
az apja elé:.

- Drága apám, úgy-e, te is ott leszel? Anyuska a
zász|óanya. Én meg szavalni fogok!

Csík papa nyelt egyet, de amint végignézett fián, nem
mert ellenkezni. A ragyogó szempár, a piros arc, a bájos
fiútermet megígézték őt.

- }rJ6, nem bánom! Félévben tűrhető volt a bizonyítvá-
nyod. Ott leszek én is. A gimnáziumban |esz az izé . . .

a cécó?

- Nem; apuskám, a cserkészek a természet gyermekei,
a Nagyerdőn lesz az ünnepély,

Az avatás ünnepén Csík papa szíve is megmozdult.
Meglepte őt a templomi komolyság: az ima, az ünnepi be-
széd, a magyar zász|ó rajongó kultusza s a hazaszeretet
elszántsága, amely az egész csapat viselkedéséből ki-
sugárzott.

Olyanokat is látott ott, akiket nagyrabecsült: a városi
|igyészt, a polgármestert, a kollégium igazgatőját.

Ezel<hozzámentek és gratuláltak a kisfiához, aki a meg-
győződés erejével szavalta a ,,Cserkészzászló avatása" c.

költeményt. A polgármester így szólt:

- Hiába, kérem, ez az igazi pedagógia! Ebben a moz-
galomban minden szó tett értékű, minden szavalat hitval-
lás. Ezeké a fiúké a jövő!

Csík György röstellni kezdte, hogy eddig semmi figye-
lemre sem méltatta a cserkészetet. A sok akta, ügyirat el-
takarta előle a világot.

Mikor a parancsnok, Szentiványi professzor beszélt,
Csik György tekintete kíváncsian jártkelt a merev fegye-
lem négyszögében álló fiúkon. A szónoklatnak egy-egy
mondata belevágott a lelkébe:

- A ti fogadalmatok eljegyez benneteket a testi és a
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lelki egészséggel s a magyar hazával. - A cserkészet nem
játék, hanem életrendezés. Rendezni kell az ifjúság életét
nagy célok szolgálatában! - A csekészet lényege a cser-
késztörvény: ha ezt élitek, akkor talpig-férfiak lesztek. -A magyar hazát űgy szolgáljátok, hogy a bennetek rejlő
erőcsirákat teljes mértékben kifejlesztitek. Jegyezzétek meg
a hazaszeretet parancsát: erősnek kell lenni minden téren,
iparban, tudományban, kereskedelemben, művészetben. Aki
elpazarolja Isten-adta energiáit, aki nem használ ki min-
den percet, aki nem fejlődik, hanem visszafejlődik, aki nem
erős: - az hazaárulól

- Ez mind szép - dohogott magában az ügyvéd -,de mi köze ehhez a sok kirándulás,nak, táborozásnak, kor-
mos lábasnak meg a kétméteres szegesbotnak?

S a parancsnok, minrtha neki felelne, a közönséghez
fordul:

- Baden-Powell, a cserkészet megalapítója jól tudta,
hogy a gyermek nem passzív, hanem aktív lény. Nem el-
m,élkedni akar, hanem cselekedni. A cserkész-élet csupa
cselekvés; sütés, főzés, erdőben való tájékozódás, fúrás-
faragás, játék, favágás, mosogatás. De ez a favágás peda-
gógiai favágás! Ez a mosogatás különbözik a cseléd mo-
sogatásától: ez pedagógiai mosogatás. A fiú cselekvés
közben alakul, vá|tozik, nevelődik. Ne feledjék, uraim,
hogy a jellem a becsületes cselekvések összesége

Az ünnepély lefolyása után idősb Csik György úr, gyer-
meke fantáziájának és vágyainak börtönőre, odament kis-
íiához s megcsókolta őt. Aztán zavart mosollyal kézbe-
vette a hosszú botot s böködni kezdte a talajt:

- Ez az a bizonyos szöges bot? Aztán mit böktök vele?
Laci boldogan magyarázta a bot számtalan hasznát:

lehet belőle hordágyat rögtönözni, létrát csinálni, hegy-
magasságot kiszámítani, bográcstartót késziteni, - de leg-
főképpen nagyszerűen lehet vele tisztelegni.

- Jó, jó, csak ki ne szúrd vele a Buxbaum szemét!
Laci - most már liliomjelvényes cserkész , 

- impo-
náló komolysággal élte a cserkészéle,tet.

- Anyuskám, te segithetnél nekem kitalálni jótetteket!

- támadt egyszer az édesanyjának.

- Miféle jótetteket?

- Jé, hát még nem tudod? Persze, te nem voltál jelen
a tegnapi csapatgyűlésen. A cserkész minden nap tesz va-
lami jót. De olyan jót kell tenni, amivel másoknak hasz-
nálunk. A Buxbaum azt rfiondta, hogy vele mindig tehetek
jót, adjam kölcsön a szótárt meg a számtanpéldát. Csak-
hogy én ezzel ártanék neki, mert
lusta lenne és nem tanulna.
lgaz?

Megindul a közös fejtörés. S
kitűnt, hogy nem is olyan köny-
nyű annyi jótettet kitalálni, hogy
minden napra jusson belőlük.
Laci így szólt:

- A parancsnok úr mondta,
hogy ha narancshéjat látunk az
u,tcán, vegyük föl. Az is jótett,
mert egy öreg ember elcsúsz-
hatna rajta s kitörhetné a lábát.
Egész úton narancshéjat keres-
tem, de egyet se találtam. Tu-
dod mit, anyus? É,n szeretném
megmenteni valakinek az életét.
szeretnék valakit kihúzni a Du-
nából.
Laci szavaiban

szántság csengett,
rűség volt nézni.

Hoszas fejtörés

annyi el-
hogy gyönyö-

után sikerült
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vagy tíz kevésbbé veszedelmes jótettet kitalálni. - S mi
történt? Laci édesanyja önkéntelenül is fia szemével
kezdte nézni a világot. Jótetteket keresett s ha már meg-
találta, véghez is vitte.

Laci egyszer szemrehányást tett neki:

-- |gazán, anyus, te minden valamirevaló jótettet elhará-
csolsz előlem.

A férje mogorva gondokba mélyedve dolgozott egész
nap az irodában.

Azelőtt íeléje sem nézett az asszony. Most mindennap
bement hazzá, rámosolygott, igazitott egyet a szőnyegen,
virágot tett az aktacsomók közé.

Ha férje idegesen iött haza s kalapját a sarokba vágta,
szelíden fölvette és szavának a zenéjével megsímogatta,
elaltatta férje indulatait.

Egyszer megkérdezte őt az ura

- Mi van veied, te asszony? Micsoda hízelgés ez?

- Nem hízelgés ez, csak cserkészjótett. Persze, ha te
nem veszel magadnak annyi fáradságot, hogy megtanuld a
cserkésztörvényeket !

- Minek nekem a te törvényeid?
.- Minden jóravaló apának tudnia kell, hogy a fia mire

tett fogadalmat. Azért nem tudsz vele bánni, mert nem vagy
cserkész-apa.

Csík György nem szólt semmit, Ezzel e|árulta, hogy iga-
zat ad az asszonynak.

Egy délután, mikor Laci nem volt otthon, Csík György
bement a fia szobájába.

Föltűnt neki a nagy rend. A polcon derűsarcú könyvek
mosolyogtak, a fogason cserkészkalap, rajta a magyaí s4.
koronával ölelkező liliom; az aszta|on tankönyvek, irkák.
A sarokban egy asztalkán kézügyességi apróságok, dísz-
tárgyak, amelyeket a fia faragott.

- Ez a gyerek megváltozott! Tavaly ilyenkor csupa
tintafott és por volt ez az asz;lal. Lássuk csak azokat a
cserkészkönyveket! - Szinte óvatos tisztelettel szedegette
le a polcról íia könyveit. A kissé durva könyvtáblák belső
lapján préselt betűkkel ez á|lt:

.,A Búvár Kund cserkészcsapat könyvkötészete."

- Hm. Hát ezek ezt is tanulják?
Megtalálta a cserkésztörvényeket s mohón olvasta, köz-

ben el-eltűnődött:
,,A cserkész egyeneslelkű és igazat mond."
|gaz. A Laci sokszor nevetségesen egyeneslelkű. De

Uram Istenem, micsoda paradicsom volna ez a föld, ha
minden szív nyitva volna! To-
vább olvasta:

,,A cserkész híven teljesíti kö-
telességét; ahol tud, segít; má-
sokkal §zemben gyöngéd, magá-
val szemben szigorú; szereti a
természetet; jó lélekkel engedel-
meskedik; mindig vidám; taka-
rékos; testben, lélekben tiszta."

Csík György ellágyult és elő-
vette kövér noteszét. Lapozott
benne. Tele volt paragrafussal,
törvények és akták számaival,
pörös ügyek adataival. Az em-
beri gyűlölködés, a harag, a
rosszindulat, a kapzsiság adatai
közé egy tiszta lapra beírta a

**w cserkészet tíz törvényét: az em-
berszeretet, a készség, a jókedv,
a takarékosság, a tisztaság szent
igéit.

- Majd ha a Laci meg-
szegi valamelyiket, a fejére

1 ':, 
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Lássuk csak azokat a cserkészkönyveket.
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citálom a megfelelő törvényt. Igaza van az asszonynak.
Ismernem kell a cserkésztörvényt, ha azt akaront, hogy a
fiam megértsen és szót fogadjon!

Visszarakta a könyveket, A polc rejtekében talált egy
vaskos füzetet, rá volt irva: N,aplóm.

Eleinte nem volt bátorsága kinyitni, A napló olyan, mint
a gyónás. Nem illik a titkát kutatni.

De aztán erőt vett rajta a kíváncsiság. Gyerekes, naív
szavak lehetnek benne. Kinyitotta találomra s ezt olvasta:

,,Mdrcius 20. Ma a rendről beszélgettünk a rajgyűlésen.
A parancsnok úr azt mondta, hogy a külső rend a lélek
és a szív belső rendjének a tükre. Életünk rendbehozását
azzal kell' kezdeni, hogy a szobánkat s az asztalunkat
rendben tartjuk. Kár, hogy apuskámnak irtőztatő sok dolga
van s ezért nem ér rá rendben tartani az iróasztalát. De
maid én segítek neki úgy, hogy észre sem veszi ."

Csík papa megcsóválta a fejét s
elmosolyodott.

- No lám, a betyárl. Hát ő koto-
rászott az asztalomon! No megállj,
te betyár!

Tovább forgatott:
Mrircius 25. A napi jótettel baj

van. Tegnap a Mari néninek segí-
tettem vinni a gesztenyesütőt, hát
a Szabő Muki odajött, félrelökött,
hogy őneki ez a napi jótette, ő már
tegnap kitervezte. Nem baj, majd
apuskám előszobájában megvigasz-
talok egy ügyes-bajos embert, az
is jótett. Apa úgyis nagyon go-
romba az ügyfelekkel . . ."

,,Utóirat. Este nagyon nehezen
ment a latin. Nem volt kedvem ta-
nulni, buta nehéz volt. De a cser-
kész mindig fütyül, ha baj van.
Gyerünk csak! Juszt is megtanul-
tam azt a rongyos latint. Egy sziú-
kiáltás meg egy vidám fütty ilyen-
kor mindig segít. óh, ha apuskám
tudná, hogy a sziú-üvöltés milyen
jó orvosság a mogorva kedvetlen-
ség ellen ! . De elteszlek, édes
naplóm, mert ma érdekes gyűlé-

- Mondd csak, te betyár . izé, hogy is kell azt a
sziú-üvöltést csinálni?

Laci széleset vigyorgott, aztán éles fejhangon bele-
rikoltott az iroda üres csendjébe.

Az apa elnevette magát, hátbavágta íiát, aztán kiküldte:

- Most hagyj békében, mert dolgom van. Már pedig a
vérbeli ügyvéd híven teljesíti kötelességét.

Másnap ismét elővette Csík papa fiának a naplóját. Fúrta
az o|dalát, mi lehetett azon a fontos gyűlésen a téma, amit
a napló előre jelzett. Ezt olvasta benne:

,,Mtircius 2ó. Kelemen Laci fölfedezett az Egri-út végén
egy családot, Az anya meghalt még tavaly, az apa mos,t
beteg és nem tud dolgozni. Két kisfiú meg egy kisleány
éhezik az apával együtt. A parancsnok úrral tervet dolgoz-
tunk ki: gyüjtünk krumplit, lisztet, hagymát, tojást, túzelő-
fát meg pénzt és minden nap más örs megy ki gondozni

a szegényeket. Ujujuj! Nagyszerű!
Nem kell törni a fejünket napi jó-
tetten! Anyus már megígérte, hogy
rendszeresen tanit íőzni."

Csík György elképpedt:

- Csak nem akar ez a gyerek
,o bablevest íőzni az Egri-ítt végén?
'\ Ámbár tőlem főzhet!
,.,É Elindult az ajtó felé, majd meg-
: i] állt s visszalépett. Benyúlt a pénz-

. . . kezet csókolt édesapiának.

: tárcájába, kivett egy tízpengőst és
gyöngéden, elgondolkozva betette
a naplóba, a március 26.-i dá-
tumhoz.

Vacsoránál Laci ragyogó szeme
hol az apára, hol az édes-
anyára esett. Mikor másodszor sze-
dett a főzelékből, megszólalt:

- Az Egri-úton nagyon fognak
örülni a tíz pengőnek.

- Miféle tíz pengőnek? - élén-
kült föl a mama.

Laci atylára nézett, összevil-
lant a szemük s a közös titkot el-
rejtették a kíváncsi mama elől.

Az apa másra terelte a szót:
Hallod-e, Laci, szeretnék

én beszélni a te parancsnokoddal.
Majd megkérdezem tőle, mit gondolsünk lesz."

Ez volt az utolsó bejegyzés, utána tiszta lap.
Csík György zavart hangula,tban ment vissza irodájába.

Az előszobában egy öreg paraszt várt rá. Szokás szerint
rá akart ripakodni, de aztán elnevette magát.

- Én összeszidom, a fiam meg majd vigasztalja - gon-
dolta, aztán nregveregette az öreg vállát:

- No, mi újság, Móczán bá'? No, kerüljön beljebb!
Az irodában körülnézett. Az állóíogast helyére rakta,

a székről leszed,te az aktákat, fiókokba szortitozta, a tinta-
tariót letörö|e, tollszárait, ceruzáit ráhelyezte a tálcára,

Türelmesen végighallgatta Móczán bá' panaszait, el-
küldte, aztán leűlt dolgozni. Időnkint helyrerakott hol egy
irato,t, hol egy hamutartót, hol egy könyvet. Ásitott, ked-
vetlenül forgatta a hosszít aktákat. Idegei ismét bizsereg-
tek, fölállt, nyujtózott.

Ebben a pillanatban jött haza Laci. Köszönt az any-
jának, aztán benyitott hozzá is.

- Kezit csókolom, apus!
Csík György kiszólt:

- Gyere csak, te betyár!
Laci belépett és várakozóan nézett apjára. Az pedig

rámrrsolygott és így szólt:

felőled. Mert te nagy betyár vagy! Kérd meg őt nevemben,
hogy adjon alkalmat a találkozásra.

Egy hét mulva Szentiványi parancsnok megjelent Csikék
lakásán, Lacit elküldték a Nagyerdőre tabdázni és Csík
papa sokáig tárgyalt fia cserkész-nevelőjével.

A parancsnok út ezt mondta:

- Nagyon örülök, hogy Csík úr kereste velem a kap-
csolatot. Mi, cserkésztisztek, jól tudjuk, hogy a fiút nem
szakíthatjuk ki természetes talajából: a családból. Ered-
ményes munkát csak a szülőkkel karöltve végezhetünk.
Az ön Laci fia a mi közös ügyünk.

- Nagyon köszönöm, hogy így fogja föl a dolgot. ön
átvett tőlem egy kis betyárt és visszaadott nekem egy kis
lovagot.

A parancsnok mosolygott:

- Én csak azt kérem, hogy Laci itthoni viselkedését
ezentúl a cserkészet szempontjából tessék elbírálni. Ve-
gyék komolyan őt mint cserkészt minden gyerekességével
együtt. Akárhány szülő játéknak veszi a cserkészetet s
eszerint bánik fiáva1. Ez nagy hiba. A cserkész édesapja
legyen cserkész-lelkületű.

- Én már azon az úton vagyok - vágott közbe Csík
papa -. Ez a gyerek napról-napra alakít engem. Röstel-
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lem bevallani, de a fiam előtt kénytelen vagyok elrejteni
összes hibáimat. Ez a betyár úgy néz rám, úgy beszél ve-
lem, úgy él itt a szemem előtt, hogy kénytelen vagyok én
is az ő tízparancsola,tához alkalmazkodni. Ez hallatlan,
kérem! rn már nem merek mogorva arcot vágni, mert a
fiam szíú-csatakiáltást üvölt; nem rúghatok egyet ked-
vemre a kutyámon, mert a fiam pártfogásába veszi; nem
merek költekezni, mert a fiam tüntetőleg takarékoskodik
s arról az erkölcsi és anyagi függetlenségről szaval ne-
kem, amit a becsülettel megszerzett pénz biztosít az em-
bernek. Mondhatom önnek, hogy már csak a cserkészkalap
hiányzik a fejemről.

S Csík papa annyira tűzbe jött, hogy az asztalt verte.
Szentiványi parancsnok megfogta a kezét és így szólt:

- Kedves doktor úr, az ön fia rossz cserkész volna, ha
nem nevelné a szüleit. Furcsán hangzik, pedig így van.
Látja, én maholnap ötven éves leszek. Harminötéves ko-
romban még azt se tudtam, mi a cserkészet. Tanítványaim
szervezkedtek, tanácskoztak, meghozatták a cserkészköny-
veket s kezembe nyomták s engem valósággal ráneveltek
erre a különös mozgalomra. S én közéjük álltam. Mert,
kérem alásan, jó ám fiatalnak lenni ötven esztendővel; jó
ám vidámat íüttyenteni, ha baj van; jó ám sátorozni, pa-
takban mosakodni; jó ám minden társadalmi cafrangtól
menten tisztán csak embernek lenni. Jó újra é|ni az ideális
fiatalságot.

Mikor Csík Laci estefelé hazavetődött, édesapja és
parancsnoka még mindig tanácskoztak.

Hogy későbben miről beszélgettek, én ntagam se tud,r.
de a következményekből némi cserkészleleménl,essegg;
könnyen kitalálhatjuk.

A legközelebbi karácsony emlékezetes lesz Csik Lac:
számára, míg csak él.

Meggyujtották a karácsonyfát s a gyertyák édes ienl.
beragyogta a sok aranyozott diót, almát s a sok cukrr,l.
hosszú angyalhajat.

Laci kapott sít, korcsolyát, Robinzon-könyvet, ruhat
s mindenfélét, amit csak ki tud találni a szülői szeíetet.

Csöngettek. Egy nagy csomag érkezett a papa címere.
Kibontják. Hát Uram Istenem, egy vadonatúj cserkész-

tiszti egyenruha bontakozik ki a papírburokból.
Laci bámul: mii jelent ez?
edesapja ott a helyszínén fölpróbálja a zubbonyt, a ka-

lapot, nyakába akasztja a sípzsinórt. Aztán így szól:

- Édes Laci fiam. A legutóbbi félesztendő betetőzte
a te nevelői munkádat. Szentiványi parancsnok úr irán,vi-
tása meilett én is elvégeztem a cserkészet kiképző anl,a-
gát. Egy kis gyakorlat hiányzik még s én is tagja leszek
a te csapatodnak.

Laci szeme könnybe lábadt, hirtelen lehajolt, kezet
csókolt édesapjának s halkan rebegte:

- Drága apám, az én legszebb és legnagyobb karácscr-
nyi ajándékom az a cserkészruha, amelyet önmagadnak
vettél.

Radvtínyi Kólmán.

(ötödik közlemény.)

Karácsony közeledtével sok kedves kötelesség vár mindany-
nyiunkra, akik külföldiekkel levelezünk. Először is össze kell
állítanunk azoknak a névsorát, akikről az ünnepek akalmával
meg akarunk emlékezni (és kiről ne akarnánk?): Ahogy az an-
golók mondanák: megcsiriáliuk a ,,Christmas Mailing Lisí"-et.
Azután letilünk mellé gondolkozni : kinek küldjünk valami aján-
dékot, kinek levelet, kinek egyszerű üdvözlő-lapot? Engedjétek
meg, hogy figyelnreztessünk benneteket valamire: senkinek
eszébe ne-jussóh idegen gyártmányú, de főleg idegen feliratú
karácsonyi vagy újévi-kártrát küldeni külíöldre (a ,,Best Wishes
from Huirgary'' és hasonlók természetesen kivételt képeznek) !
Külföldi testvéreink tőtünk mindig magyar eredetiséget várnak:
az érdekli öket legjobban; mindenhol kaphatók magyar motivumú
levelezőlapok, ezenkívül ingyen rendelkezésre állanak a nálunk
bejelentett levelezőknek a Márton-íéle kedves karácsonyi lapok
német, francia és angol karácsonyi felírattal. Egyébként kiván-
csiak volnánk rá, hogy kinek volt az idén a leghosszabb és
legváltozatosabb ,,Maíling Li.sí"-je (természetesen csak a kül-
földiek érdekelnek).

Természetesnek találjtrk, hogy a Jambore,e trtán csakneni
mindenki, aki hozzánk fordul Ievelezési ügyben, angol, amerikai,
német vagy osztrák cimet kér. Hiszen tagadhatatlan, a Jamboree
tegnagyobb élmónye sokunk számára az volt, hogy közelről
megismerhettük az annyit emlegetett angolszász liú-világot.
Másrészröl az első idegen nyelv, amit meg szoktunk tanttlni, a
német. Azonban ne íeléjtsük el, hogy a német nyelv Ausztrián
és Németországon kivül"még két egrmástól megléhetösen eltérő
területet is megnyit számunkra: Svájc egyrészét és a Balti-ten-
ger mellékét: Lttt- és É,sztországot. Az észtek épp úgy fajroko-
naink, mint a íinnek és, hogy milyen szeretettel ápolják ezt a
rokonságot, arról mindnyájan meggviizőcttiink, akik l,alaha jár-

tunk az ó szép, északi hazájukban. lgaz, hogy csak 2000 cser-
kész van az egész országban (a lakosság kereken egymillió),
de biztosan akad köztük elég levelező a mi számunkra. É.s az
az az egy előnyük kétségtelenül megvan a finnekkel szemben,
hogy mind tudnak németül.

Egy másik megfigyelésünk, hogy közületek mindig többen
beszélnek franciául, mint angolul. Mégis csak a legritkább eset-
ben jut eszébe valakinel<, hogy francia cserkésszel levelezzen.
Pedig érdemes volna, Franciaország az az európai ország, ahol
legkevésbbé ismerik a magyarokat. Erröl hajmeresztő adatokat
tudnánk közólni, de nem tesszük. Azért nem, mert ebben nagy-,
részt mi vagyunk a hibásak, mikor kerüljük a franciákkal való
érintkezést. Higyjétek el, lrogy, iőleg a cserkészkorhatáron belül,
a franciák is meglepően hasonlítanak hozzánk. Aztán a kötelező
francia leckék is megszépülnek, ha lel tudjuk használni a tanul-
takat a Pierre-rel, René-vel, vagy Pau1-1al folytatott levelezé-
sünkben.

Mi csak nagyon örülnénk, ha egypár nap mulva vagy 20-30
címért kellene átírnunk a francia szövetségekhez.

Ezutánpedig próbáljunk tissleállítani egy a helyszűke miatt
rövidített karácsony előtti angol levelet:

you very much for your letter, pictures. badges
nagyon szépen az ön levelét, képeket, jelvényelret

etc.
stb.

I am sorry I could write you no sooneí,
Sajnálom, hogy nem írhattam önne'k hamarabb,

but I have been very busy with my work.
de nagyon el voltam foglalva a munkámmal.

We genera|ly have a two or three week's Christmas
Mi rendszerint kapunk két vagy három heti karácsonyi
holiday at school.
yakációt az iskolában.

Our troop are to have a Christmas festival,
A mi csapatunk rendez egy karácsonyi ünnepéllt.

We have made toys and we shall distribute them
Mi csináltunk játékot és fogiul< szétosztani azokal

Thank
Köszönöm
post card,
lev.-lapot,
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among poor Children at Christmas,
szegény gycrekek közt karácsonykor,

I wish you all a happy Christmas and New Year.
Kívánok mindnyájuknak boldog karácsonyt és újévet.

I wish you the best of luck.
Sok szerencsét ! (Szokásos levélbefejezés.)

Figyelem! Levelezés ügyében minden levél a küIföldi ügyeket
intéző hivatalhoz címzendő, a boríték bal felső sarkán ,,levele-
zés" fölírással. Kérjük, hogy akik hozzánk fordulnak, el ne fe-
lejtsék csapatszámukat is fettüntetni személyi adataik közt. For-
dításokat az előző közleményben megszabott feltételek mel|ett
vállalunk.

(Folyt. köv.) Átdny Istvdn.

EGYSZERU SZAVAK,
Nekem ez az éjjel is olyan, mint a többi,
csak több sugár hull rdm: alom-szavak,
de nem vagyt,k se jobb, se szebb s az élet is épp úgy rohan,
nem uagyok semmi mds, csak lélekzet, hang, benned
csoddlatosélet...
Igaz: én is ünnepelek,
ez a falusi kis harang éppúsy üt lelkcnten dt, tnint a Rajna-
nút elémtcrit a rd,dió... lmenlikongas,
Elolvasom, mit irnak: BÉKE... Milyen szent ez a szó
S nem üuöItök cinikus kéjjel: unalmat, nem dobom el,
de szamhoz emelem az eiiber minden jobbik énjét és sajndlom
a kishitűeket, kik káromló gőggel csúfolnak Istent
Ldtok én is: ldtom a S2ajna mentét és a Rajndt,
a Broadway sötét vonald-t és a mexikói rémeket,
érzem, hogy lobogtatja a szél ma is a vörös zdszlót
és elöttem d.llnak a ldndzsdra füzött kínai tejek;
nem félek tömeglakdsok iszonyatdtól,
Szibéritit jdrt nyomorékok, Doberdó, Argonne és Piave
halomba nyomulnak a kardcsonytdm ald
s mínd rdkezd a maga daldra: hdt én, hdt én! !?
Miért? . , .

De nem mutatok az égre ököllel mégse,
nem |ogadkozom, hogy mdtöl kezdve öszíntébb leszek,
csak lehajtott tővel elmondom a HóNAK és a HOLDNAK:

Fekete partok! Szibéridt jart nyomorékok,
Krisztust kd"romló ügyes emberem:
mért csak egy napon vagytok őszinték valantennyien?
Hogy hömpölyög a csod,dlatos éIet!
Mondd, ha kést szúrsz az ellenfcled" sziuébe,
ntegalI?
Ha haldlt orditasz és dühöngve vered a kastélyok kapuit sze-
megall? lgény proletdr:
Minden hazugstig, csak egy igaz: élni.
Hazugsdg: kdromlds, gyűlölet és csak kardcsonyeste szeretni?
hazugsag: lehúzni az lstent az égből,
hazugsdg: a gőg s a íenekedés,
csak egy igaz:
testvérnek mondani a havat és a holdat is és egyszer
mindennek me gb o csdtani.
Egyszer őszínte lenni - mindörökre,
hisz csak egyszer ldngol töl (soha többé)
és megmozdithatatlan, nélküIünk is hömpölyög tovább . . .

Ma este is,
jó éreznem hogy |iatal vagyok
s lemallik rölam régi hazugstig, kapkodó jelen
.s csak görgetem, emelem, szépitem az éIetem,
hogy igazan éIlek , , 

Aradi Zsolt.

A NAGY PILLANAT.
A kalitkában kis madár ült és sóvárgó szemmel nézett a nap-

sugárba. É,nekesmadár volt és kalitkája egy kultúrállamban ló-
gott a falon - legalább is kultúrállamnak hívták ezt az or-
szágot.

A kéklő messzeségben kéklő hegyek álltak.

- A hegyek mögótt ott a délvidék - gondolta magában a
kis madár -. Csak egyszeí repültem odáig. Soha többé.

Ugy érezte, hogy a távoli hegyek egészen közel vannak. A
vágy hozta őket a kalitkarács elé.

- Hiszen olyan közel vannak : mondta' a kis madár :-.
Csak ne lenne itt a rács. Csak egyszer nyílna meg az aitó -egyetlenegyszer. Akkor eljönne a nagy pillanat s pár szárny-
csapás után ott lennék a kék hegyek mögött.

A darvak V-betűje szál|t. Az őszi levegőben megcsendült
panaszos kiáltásuk - panaszos és csábító. Délvidékre csábí-
tottak.

Eltűntek a kék hegyel< mö,gött.
A kis madár nekiszaladt a rácsnak,
Tél jött és a kis madár elcsendesedett. Hó hullott és a kék

hegyek szürkék lettek. A délre vezető iitat fagy és köd borította.
Sok tél jött és sok nyár. Sok-sok esztendő. A hegyek kéken

ragyogtak és újra megszürkültek. A vándormadarak eljöttek
délröl s eltűntek délfelé. A kis madár a rács mögött a nagy pil-
lanatra várt.

Aztán eljött egy tiszta, napos őszi délután. es a kalitka ajtaja

nyitva volt. Tévdésből nyitva hagyták, Szándékosan nem tesz
az ember ilyet.

Itt volt a nagy pillanat! A kis madár reszketett örömében és
izgalmában! óvatosan, íélénken suhant ki és a legközelebbi fára
szállt. Minden, ami körülötte volt, megzavaíta. Nem ismerte meg
a dolgokat.

A kéklő messzeségben kéklő hegyek álltak,
De most úgy látszott, lrogy nagyon messze vannak. Túl-

messze a szárnyak számára, amelyek éveken át nem mozdultak
a ketrec rácsai mögött. Ám: meg kellett próbálni. Itt a nagy
pillanat !

A kis madár összeszedte minden bátorságát és erejét s tágra
tárta, egészen tágra szárnyait - hogy délfelé repüljön, a kék
hegyel< mögé,

Ám nem iutott tovább, csak a szomszéd ágig. Ki tudja, hogy
a szárnyak satnyultak el a hosszú évek alatt, vagy valami más
pusztult el benne? Maga sem tudta. A kék hegyek távol voltak,
nagyon-nagyon távol . . .

Csendesen visszaszállt ka|itkájába.
A darvak vonultak. Az őszi levegőben megcsendült panaszo§

kiáltásuk, - panaszos és csábító. Délvidékre csábítottak.
Eltűntek a kék hegyek mögött.
A kis madár lehajtotta fejét és szárnya alá rejtette.

Elmult a nagy pillanat tyll.
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A KIADÓIIrvalAL BOSZORKÁNYI{ONYrIÁJÁBÓI...
l920 szeptemberének egyik ködös, esős délutánján a

csendes Váci-utcán siettem, hogy meglátogassam a ma-
gyar cserkészetnek oly nagy renrényekre jogosít<i, egészen
fiatal újságj át. Az új város-
háza sötét f<,rlyosóin már
majdnem eltévedtem, amikor
egészen hátul egy kis táblára
akadtam, melyen ragyogóan
büszkélkedett a felírás: Ma-
gyar Cserkész kiadóhivatala.

A ,,kiadóhivatal" nem sok-
kal tért el az eddig látottak-
tól. A szoba berendezése egy
iehérre gyalult egyszerű asz-
talból, két konyhaszékből és
egy szekrényszerűen összetá-
masztott polcból állott. Az
asztal mellett 4-5 vidám, íia-
tal cserkészfiú apró kis cédu-
lákr a titokz ato s írás j eleket, ál-
lítólag címeket jegyzett elő egy idősebb cserkésztiszi dik-
tálása nyomán. Amikor a furcsa munka értelme felői ér-
deklődtem, sejtelmesen és titokzatosan válaszolták: a

,,Magyar Cserkész"-t expediáljuk. S valóban az egyik szé-
ken kisebb csomag feküdt, a Magyar Cserkész legújabb,
legfrissebb száma. A címeket apróra felszeletelt cédulákra
írták a íiúk, akiket elseje és tizenötödike körül ügyes-
bajos dolguk bevezetett a kiadóhivatalba. Azután egy kis
csirízzel rákerültek ezek a cédulák a Magyar Cserkész
jobb sarkára és a postás kezére bizták, aki ezen cédulács-
kák nyomán útbaigazította a világba szétröppenő nyomda-
festékes lapokat.

De érdekes volt a Magyar Cserkész kiadóhivatalának
egyéb adminisztrációja is, mert bizony az írjságot nem-
csak megírni kell, hanem szétküldeni is. Az előfizetőket
szürke kis füzetben tartotta nyilván a kiadóhivatal. A ío-
lyószámlakönyvet, amelyen a hátralékos előfizetők, illetve
az adósok szerepeltek, egy tiszta íehér lap pótolta. Ez a

fehér lap, nehogy elkallótijon, a szekrény belső falára nyert
rajzszögekkel megerősítést. Ha valaki az adóssága iránt
érdeklődött, akkor kisebb-nagycbb erőleszitéssel kidönte-

fehér lap, nehogy elkallódjon,
a szekrény belső íalála nyert
rajzszögekkel megerősítést.
Ha valaki az adóssága iránt
érdeklődött, akkor kisebb-
nagyobb erőfeszítéssel kidön-
tetett a szekrény ajtaja és
onnan azuíán megállapítot-
ták, hogy hány korona hátra-
lék nutatkozik a delinkvens
kárára. 

*

Csikorogva fordult egyet az
idő kereke. i929 deccnberé-
ben járLrnk. Budapest egy má-
sik csendes utcájában fénye-

sen kivilágított palota áll: a Magyar Cserkészszövetség.
Itt folyik a kiadóhivatal láthatatlan, lázas munkája. Az
ajtón át éles, csattogó hang szűrődik: a cím-írógép dolgo-
zik türlemetlen sietéssel, ontja magából a cserkészfiúk cí-
meit, hogy a cserkészvilág legújabb híreit minél előbb el-
juttassa hozzájuk. Tíz évvel ezelőtt néhány száz e|őtizető-
ből állt a Magyar Cserkész mindenre kész gárdája és bi-
zony a kiadóhivatal fejből tudta mindegyik nevét, vala-
mennyi címét és ha talán napokig tartott is a cínrek nreg-
írása, mégis csak pontosan eljutott mindenkihez, mert hi-
szen valamennyi kedves ismerős, jóbarát volt. A mostani
olvasótábor sok-sok ezer embert számlál és talán rnég
l<edvesebbek és még odaadóbb barátai a Magyar Cser-
késznek, mint a régiek voltak, de a kiadóhivatal feje nem
tLrdott annyira megnőni, hogy valarnennyi olvasójának cí-
nét emlékezetébe vésse, ezéft hatalmas szekrényeket épí-
tett, ezekbe hosszú vas-síneket rakott és a síneken négy:
szögletes lcéllenlezel< soíakoznak, mindegyik egy-egy

F,
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előfizető nevével és lakhelyével. A ki-
adóhivatal még ezeknek a vaslemezek-
nek emiékezőtehetségéberr sem bízik.
Mindenki részére ezért még egy külön kar-
tonlapot is nyit, ahova bevezeti szegény
előfizetőnek minden titkos adatát, amít az
idő folyamán sikerült l<inyomoznia. Ezekre
a k|ilönleges adatokra pedig nagy szükség
van. Képzeljük ugyanis el, hogy naponta
százával érkeznek be előfizetések és a
zöldessz|irke csekkbefizetőlapon a legkü-
lönbözőbb kercsztrejtvények állanak. Van
aki azt írta rá, hogy Nagykőrös, Csak eny-
nyit: ,,Nagykőrös" és senmi egyebet. Sze-
gény liiadóhivatal, nrost neki kell kiderí-
teni, hogy vajjon ki lehet az a nagykőrösi
vitéz, aki elfelejtette a nevét is odabigy-
gyeszteni. Daktiloszkópiai vizsgálat követ-
kezik, mely az írjjlenyonratot vizsgálja meg.
A tinia vegyvizsgálata után végül a graiológus irás-
vizsgálzrtot tart. Ezeket az adatokat a személyi lap-
pal egybeveti és így kiderül. hogy Bernát Pali volt
az illető, aki a hárolll pengőt elküldötte a Magyar
Cserl<ész címére. -- Van azután tllyan is, aki a nevét
irta oda, de az utcát és a házszámot tartotta felesle-
gesnek. iiyenkor a Magyar Cserl<ész magándetektív-testü-
lctét engedi útnal<, anely rövid néhány perc mulva telefo-
non adja lneg a vádlott címét. Sőt, előfordul olyan eset is,
hogy setir név, sem város nem szerepel, de unalmában oda-

írja a feladó valamelyik kedves állat ne-
vét, pl. ,,MókuS". Ez sem hozza zavarba
a kiadóhivatal fáradhatatlan tisztviselőit
és mint az á||atvilág jellemének kiváló is-
nrerői és szakértői, csakhamar megtalálják
a kapcsolatot valamelyik csapat örsi ideál-
jával.

Nem szabad bizony ezek után csodál-
kozni azon, hogy ha sokszor a Magyar
Cserkész is eltéved ebben a nagy labirin-
tusban és annak dacára, hogy nagyon vár-
ják, mégsem érkezik meg pontosan. Jól
tudjuk, hogy a kiadóhivatalnak is vannak
hibái, hiszen a Magyar Cserkész is él és
tud gondolkozni és képzeljük csak el, ha
összehajtclgatva, címszalagokkal átra-
gasztva, hatalmas oszlopokban sorakozik
a szállítóhelyiségben, hogy milyen nehéz
vigyázzba állítani* valamennyi példányt.

és m(rst

Anrig a szerkesztőség a szív és az ész, adtlig a kiacló-
hivatal az érhálőzat, amely a Magyar Cserkész munkatár-
sainak szép és érdekes gondolatait viszi szét az egé;z oí-
szágban. De nemcsak érhálőzat, hanem pénzszekrény is,
anrely - tévedtek, mert nem gyüjti 

- szétosztja a pénzt,
hiszen minden szám sok-sok példányban kerül a magyar
fiúk közé és ha többe is kerül, mint amennyit áldoztok
érte, szír,esen teszi, ha Ti szeretettel és örömmel várjátok.

.,|'a|.:..: ,:'>:}'a
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A\
Már elképzelte, hogyan terülne el élettelenül és hogyan

ntegrémülne Blasek Ferkó és hogy összeszaladna az egész
tábor, őt mosogatnák és mindent elfelejtenének. De nem
így történt.

--- Ez tökéletesen stimmel. Laci, te egy pengőrő| szá-
ntoltál el - szólt Ferkó.

Laci mélyen hallgatott és lopva a táborparancsnok urat
figyelte, aki fel sem nézett az irásból, mintha nem hallaná,
miről van szó.

- Majd holnap beszélünk a kihallgatásonl Most pedig
siess fát szedni, mert nem 1esz kész a vacsora.

Láci ijedten meredt a táborparancsnokra, aki egy pilla-
natra felemelte a fejét és komolyan ránézett. Tisztelgett,
megfordult, bentent' az erdőbe és gépiesen kezdé szedni
a fát. Majd egyszerre magához tért, eldobta a fát és el-
kezdett csörtetni a völgyön leíelé azzal az eltökélt szán-
dékkal, hogy hazamegy. De mikor kiért az útra, leilt az
árok mellé és gondolkodni kezdett. Gyalog nem mehet,
pénze meg csak holnap jön, de akkor már késő lesz, mert
reggel van a kihallgatás. Egyébként mit szólnának oti-
hon, ha így kalap nélkül ingben beállítana. A tehetetlen-
ség fokozta dühét.

- És miért nem mondtam meg az igazat, nem ettek
volna meg. Vagy rniért nem szóltam a pénztárosnak az
elszámolásnál, hogy ma§amnak is vettem a pénzből és
hogy meg fogom adni, ő, nem szólt volna semmit. Külön-
ben az a marha Gyuri az oka mindennek. Hogy lehet va-
laki ilyen buta és hozzá rosszindulatú is! - Nagyot rú-
gott a,kőrakásba, amin ült. Ettől levált cipője talpa, de
ói kissé megkönnyebbedett.

Már jó ideje üIhetett így fortyogva az út mellett, mikor
feltűnt a kanyarodóban a plébános úr alakja. Püff neki,
na ez is jöhetett volna jobbkor. A plébános úr temetésen
volt a fileájában és most megörüIt, hogy sötét gondola-
tait vidámabbakkal válthatja fel. Elkezdett kérdezősködni
a táborról, a kosztról, a sátrakról, de Laciból minden szót
harapófogóval kellett kihúzni. Erre a plébános úr rettentő
nyájasan faggatni kezdte, hogy mi bántia, Itt már Laci
egy szót sem szólt és a nyájasságot igen tolakodónak
találta. Végre a plébános úr is megúnta a íaggaíást és
megcirógatta Lacit. - Na ne szomorkodj, légy víg. Nem
lesz ez mindig így, - Előkereste a breviáriumát, kivett
belőle találomra egy szentképet, azt od,aadta Lacinak és
tovább ballagott.

A kép Kálváriát ábrázolt, Krisztust a keresztfán
alatta pedig Júdást, amint szalad, az úton és elszórja a
harninc ezüstpénz.t. Laci egy darabig szőrakozottan nézte
a képet, A dühe elpárolgott és valarni rnegbánásfélét kez-

dett érezni, de nem nagyon engedte elhatalmasodni. Egy-
szerre csak azon vette magát észre, hogy a patak mellett
guggol és elgondolkozva egyenként eregeti bele a cukor-
szemeket. Nézte, amint loccsan a viz, ahogy belepottyan
a cukor és amint az ár ide-oda rángatja a kövek közt a
kerek szemet. Tizenöt darabot megtartott a zacskóban és
visszadugta a zsebébe.

Itt is jó ideig guggolhatott, mert alig bírt fölkelni, úgy
fájt a térde. Vidámabban- ment vissza a tábor felé, de
nem a völgy aljában, hanem feljebb a hegyoldalban, úgy-
hogy nem sokála felülről látta a tábort. A konyhában ja.
vában égett a tűz, úgy látszik más szedett tát. A sza-
kács meg a,szolgálatteljesítő ott forgolódott a tőzőlyukak
körül. Bográcsokat cipeltek, fát törtek, hagymát vágtak.
Blasek Ferkó egy notesszel a kezében mellettük állt és
írgy látszik, sürgette őket, hogy napirend szerint kész le-
gyen a vacsora. A tábor másik végén a csapat botdöntést
játszott. Néha harsány nevetés hangzatt íel és többen
hemperegtek a íűben. Laci csak nézte őket és nem .ment
le. - Ferkó biztosan szólni fog a fa miatt.

A nap most a reggelivel ellenkező hegyoldalt világí-
totta meg, de a világos sáv egyre feljebb csúszott és szű-
kebb lett. A völgyből mászlak íel az árnyékok a hegy-
oldalba. Az ég kezdett vörös lenni. Fönt vadludak húztak
a völgyön fölfelé. Laci feje fölött egy nagy holló zöttyent
rá a íára,, mint egy ágyúgolyó, egy darabig billegett, aztán
nagy robbajjal továbbszállt. A fák alatt lassú szél kere-
kedett és a haraszt alatt mindig nagyobb lett a zörgés. Oti
csak most kezdi életét a sok mindenféle bogár meg apró
állat. A völgyi átnyak lassanként íelmásztak a legmaga-
sabb hegy csúcsára i§ és megjelent szemben a Vénus.

A táborban megszűnt a játék és a sípszó, meg a nagy
csajkakolompolás jelezte, hogy vacsorához van sorakozó.
A sátrak előtt összeverődtek az örsök és türelmetlen kiál-
tások bíztatí.ák a |emaradókat, akik miatt az egész örs
később kap enni.

Lacit megint elfutotia az epe. Hogy'ó amiatt a nyava-
lyás Pós Gyuri miatt itt kushadjon a hűvös avarban és
koplaljon, mialatt a többiek fogyasztják a töltött paprikái,
vagy mi van ma vacsoráía. Blasek Ferkó számára külön-
böző szellemes kínzási módokat talált ki és dühösen ir-
totta maga körül a bokrokat.

A táborban mintegy varázsszóta elnémult a kolompo-
lás meg a terefere és beállt az a szimpatikus csönd, mikor
mindenki elmerül az evésben.

Laci kikeresett egy lefűrészelt fatönköt, arra ült rá és
fortyogott magában, mint egy bágyadt tűzhányó.

Vacsora ulán megint megkezdődött a kolompolás és
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nevetés. Kigyúlt a tábortűz először füstölögve, aztán min-
dig nagyobb lett. Valaki a kalapját lengette előtte, valaki
meg kiabált, hogy rászál| a pernye a szalonnáiára, Lo-
bogva világították meg a lángok a tüz körül ülők fantasz-
tikus alakját. Megszólalt az ének: ,,Sárgát virágzik a
repce, repce. Kiülünk a tábortűzhöz este.. ."

Lacinak, akit a nap lelki zavarai nagyon kimerítettek,
lekonyult a feje és az ének hangjai átalakultak a fülében.
ö hozzá volt kötözve kötelekkel egy tornazsámolyhoz,
előtte állt a latin tanár úr, aki Blasek Ferkó arcát viselte
és hangosan sikoltozott: - Györki László, Györki Lászlő,
holnap behozod az ,összes szüleidet és kicsapunk minden
iskolából, azonkívül örökké ide kell járnod a II. b-be és.,
sohasem szabad cukrot enned, ha pedig haza mersz utazni,
akkor azonnal hazaküldünk a táborból. Holnap lesz a ta-
nári konferencia és oit fel fogják olvasni az osztályköny-
vet, ahova minden fet van írva. - És Ferkó elkezdett la_
pozni vég nékiúl az osztálykönyvben, mialatt Laci vért ve-
rejtékezett. Majd hirtelen egy mély szakadék fenekén volt
Pós Gyurivat, akinek egy kés volt a kezében. De Laci rá-
térdelt a Gyuri nyakáta, kicsavarta a kést kezéből és bele
akarta döfni, mikor megini változott a kép. Érez,te, hogy
lefelé csúszik egy hosszú lejtőn és sehol sem tud megka-
paszkodni. Végre egy szakadék szétén elkapott egy fát.
De akkor jött Blasek Ferkó, akinek szárnyai voltalq mint
a sátánnak és elkezdett birkózni vele, hogy leiaszítja. Laci
iszonyú erőlködést fejteit ki, de végre a ía tövestől kisza-
kadt és ö tezuhant azűrbe. * Arra ébredt fel, hogy a tönk
mellett ül a földön és egy vékonyka galagonyaágat szo-
rongat a kezében.

A dühe elpárolgoit és végtelen szomorúság meg bánat
töltötie el a szívét. szeretett volna sírva fakadni, ma elő-
ször, de egyelőre uralkodott magán.

Lent a tábor már üres volt, úgy látszik aludni
mentek. Két őr gubbasztott a tüz mellett. Csak
késöbb vette észre Laci, hogy Blasek Ferkó volt,
meg a táborparancsnok úr. Bár erősen vacogott,
nem akart lemenni. Inkább megvárja az őrvál-
tást, ami legföllebb egy óra múlva lesz és akkor
besurran a sátorba. Holnap reggel meg le§z, ami
lesz, nem fog hazudni a kihallgatáson. Nagyon
átmos volt már és úgy remegett a hidegtől, mint
egy leöntött kismacska. A nagy szomortlság pe-
dig egyre jobban hatalmába kerítette. Felül az
égbolt hidegen pompázott és a meredező sötét
hegyek közl titokzatos hideg szelek jártak. Kö-
röskörüt bólogattak a harmattól nedves bokrok.
Laci rettenetesen félni kezdett és furdalta a lelki-
ismeret. - Minek is tettem, minek is tettem,
soha többet nem teszek ilyet. És talán nem is
c::k a Pós Gyuri az oka...

É,s ebben az egész hideg, félelmes világban egy
meleg pont volt: a tábortűz, ahol a két alak ült
és ahova ő a világért nem mert
volna lemenni.

Majd hirtelen az eszébe öt-
lött: hátha engem várnak azok.
Mégis jobb lenne temenni. -Megemberelte magát és elkez-
dett leereszkedni a hegyoldalon,
vigyázva, hogy ne zörögjön az
avar. Betelt egy negyedóra, míg
leért a tűzhöz.

Motyogva jelentkezett: - Tá-
borparancsnok úr, tisztelettel
jelentem,, itt vagyok.

- ülj le kicsit Laci; a túz-
höz- mondta a parancsnok

úr különösen barátságosan. Blasek Ferkó belenézetl a
tűzbe kissé bánatosan. Jó meleg volt a tűz. Pattogtak a
szikrák, sárga-piros erdők, barlangok, kévék ugráltak
benne. Néha, mikor összeroppant egy gally, szikrasugár
pattant elő, mint egy lokomotív kéményéből. Nem szólt
senki, csak nézték:a tűz változatos játékát. Laci torka
egyre szúkebb lett és nehezen lélekzett.

Végre a parancsnok úr szólalt meg.

- Hogy érzed most magad, Laci? Nem nyomja valami
a lelkiismeretedet?

Laciból kitört a vulkán és bőven omlottak a könnyek.
Alig tudott .szóhoz jutni.

- Bo-bocsánatot ké-érek. Ma me-megjön a pénzem,
vi-vissza fogom fizetni. Ne ha-haragudjon parancsnok rir,
so-hoha többet nem fog megtörténni. - Itt egy hörgó lé-
lekzés következett.

- Nem a pénz visszafizetése a fődolog - szólt a pa-
rancsnok úr -, hanem, hogy lásd be, milyen csúnya volt
a tetted. Látod, a csapat pénze az mindenkinek a pénze.
Volna szíved megcsalni a társaida-t, akik többnyire sze-
gény emberek, mint te?
* Soha többet nem fogom tenni, pa-parancsnok úr *

zokogott Laci.

- Azután meg a hivatalban rád bízÁak pénzt, ahhóz
a becsületedet kötötted le. Volna kedved néhány nyava-
lyás cukor miatt elveszteni a becsületedet? Mit logsz csi-
nálni, ha nagy ember leszel, mérnök vagy orvos és egy-
szer elődbe kerül egy régi barátod, aki tudja, hogy már
régen elvesztetted a becsületedet?

- |higazán, én sohasem fogom tenni többet.
A táborparancsnok úr komoly és szigorú lett.

- Laci, én bízom benned. Most menj vissza a

sátorba és mondd meg Pós Gyurkának, hogy hol-
nap nem jöttök kihallgatásra.

- Köszönöm, parancsnok úr - dadogta Laci
és alig találta meg az utaí a sátorba. Blasek
Ferkó rendületlenül nézte a tüzet és összehúzta
az arcát, mintha a könnyeit tartotta volna
vissza.

A sátorban Laci odacsúszott Pós Gyurihoz.

- Gyuri, Gyuri te. - Gyuri pég nem aludt,
mert drukkolt a holnapi kihallgatástól. ,

- Mit akarsz?
__ Holnap nem megyünk kihallgatásra.

Gyuri nem felelt, de érezni lehetett, hogy kő
szakad le a szívéről.

- Oyuri, úgy-e nem haragszol?

- Én? Dehogy. Ugy-e te sem?

- Én sem. Nesze itt a
tizenöt cukor.

- Nem kell, elengedem a
tartozást.

- Akkor holnap ezt is be-
dobom a patakba. Jó éjsza-
kát.

- Jó éjszakát.
Vaskó Andor.

Gondoljatok a hasznos ma-
darak karácsonyára!

Állltsatok karácsonyfát a
madaraknak!
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Pincét ástak a Sólymok egy kerek dombocska oldatá-

ban. Táborba készült a csapat s ők voliak a kvártély-
csinálók. Dolgoztak hát keményen: Lali csákánnyal, Gyula
lapáttal. Ez az utolsó munka, hadd legyen kész ez is, ha
déIutánra megérkezik a derékliad.

Az omlós földben elég szaporán haladt a dolog. Egy-
szerre csak nagy koppanással megakad valamiben a Lali
csákánya. Odavág mégegyszer: hátha akác-gyökérl Hái
csak íelvágódik a íöld Lali arcába, szemébe. Prüszkölve
törölgeti, majd lehajol és haragosan turkál a fölvájt talaj-
ban, kutatva az akad,ékot Hát valami görbe, rozsdás vas-
darab kerül elő. Nézik kettesben. Hordóabroncs? Nem a!
Markolata van, valami kékeszöld, lencsenagyságú' üveg-
gel, vagy kővel kirakott fogantyú. No ez nem rendes do-
log, ehhez már örsvezetői tekintély szükséges:

- Hej, te Pityu! _ kiált ki Lali a gödörből _ nézd
csak, mi ez a rozsdás vacak?!

Pityu odasiet, nyomá.ban három_négy kíváncsi. A nagy
iegény nézi, forgatja - ejnye, de jó fogása esik: suhint
vele egyet a levegöbe.

- Tyüh fékomadtát! Gyerekek, vigyázzunk| Ez valami
régi kard s nem is közönséges, mert türkizköves a mar-
kolata . . . Ne ássatok itt tovább, mert ahol kard akad, ott
ember is lehet mellette. Várjuk meg a parancsnok urat, az
majd megmondja, mitévők legyünk.

Bizony öreg este tett, miie a leletről szót ejthettek a
parancsnokkal. Az megdícsérte őket az elővigyázatossá-
gukért s megigérte, hogy másnap reggel kibontják a domb
gldalát s ha komolyan sírhelyet ástak ki, akkor knak a
múzeumnak, lefényképeznek, lerajzolnak, leírnak mindent.
A diákképzelet persze, rögtön elragadta a íiúkat, avar-
gyürűkről, tatár temetőről, húnokról, törökökről, kurucok-
róI beszéltek össze-vissza.

Egyszerre csak elnémult a beszéd s a fiúk kerekrenyílt
szemmel bámultak aíía a különös jövevényre, aki egész
észrevételnül a tűzhöz lépett.

Villogó barna a szeme, erős sasorra, vállát verő haja
kétfelől befonva. Bőrből a zekéje, kék, rojtos szőttesből a
bő gatyája. A meztelen lábán poros csizma. A közelállók
orrába nehéz, dohos földszag csapódott. Lali meghök-
kenve látja, hogy a jobbjában meztelen, görbe kardot
markol. A fogantyú fején türkizkő csillog . . . Fürkészve
körülnéz s aztán megkérdi:_ Mifélék vagytok?

Azt hittük, talán valami környékbeli csősz, vagy, ka-
nász, azért, hát többen feleltek:

-- Cserkészek!* Micsodák?* Diákok Peströl!

- Pest? Az nem magyar szállás! Talán Zavatapolug
maradékai vagytok?

Most már kezdtük nem érteni a dolgot. Hangtalanul te-
kintettünk a parancsnok úrra; aki érdeklődéssei fordult az
idegen felé és mosolyogva mondta:

, _ D_e bizony magyarok vagyunk, még pedig nem is a
leghitványabb íajtából._ Oszt melyik törzsből, melyik nemzetségből? Mert
hogy Pesten még nem voltak magyarok, amíkor arra
.iártunk.

- Ugyan ne tréfáljon kigyelmedl Budapesten ne lenne
magyar?

- Buda szállását ösmérem. ott a dombteíőn láttam az
első fából rótt sátorokat. Hanem Árpád apánk szállása
föllebb volt a hévvizek mellett. Oda is hantolták. De Pest,
Pest? Az tán Ódaát vón' a vizen túl? Egyszer átalúsztat-
tunk a szigetnél oszt jól megszorongattuk az ottani né-
pet...

A parancsnok úr felállt és keményen a szeme közé né-
zett az idegennek:

- Hái te ki vagy? S honnan kerülsz ide? Hol szedted
azt a kardot?

- Szalárdfia Küsid a nevem, Tarján törzséből. Errefelé
kergettük a frankot, oszt megütöttek s nem tudom, hová
lett a többi. A kard, az az én kardom, ükapám még vala-.
hol a bessenyők ellen forgatta... Hanem tik? Fura a kön-
1östök, fura a szólástok. Te vagy-é a vezér? Melyik a
sátorod?

- Az ott középen...

- Ott, egysorban a többivel? Ilyet se hallottam. Tán
ménestek sincs...?
- Nincs ám! Ki gyalog jár, ki meg kerékpáron.

- Mi a csudán? No látom, itt varázslat esett meg ve-
lem vagy veletek. Mióta járnak gyalog a szabad magya-
rok?. .. Olyan a fejem, mintha bunkóval vakszemen ütöt-
tek volna! - azzal a baljával végigsímította a homlokát.,- Mondjátok mán, hányadik esztendőt rójják most a be-
jövetel óta?

- Az 1929-et rójják Krisztus Urunk szütetése óta.
A bejövetel óta eltelhetett valami ezerharminc esztendö...

- Ezer esztendő! Hej öreg Istenl Hát akkor velem mi
történt? Élő vagyok-é, vagy hott? Avagy csak szellem?

- Igazat szóltok-é? . . . Dejszen látom, nincs álnokság. a
szemetek nézésében...
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Lassú mozdulattal odavetette magát a tűz mel|ett tá-
madt üres helyre. A csizmája hegyével beljebb taszított
egy fahasábot. Majd felhúzott térdeire könyökölve, állát
a két tenyerébe támasztotta s lélektelen nézéssel bámult
a sziporkázó lángokba, vagy azon is túl a susogó erdő
sötétjébe . . .

Nem mertük' zavarni. Akik elhúzódtak volt mellőle, most
kissé távolabb ismét leteregették a gallért, pokrócot s le-
telepedtek.

Matyi, a szakács, törte meg a csendet. Megsajnálta a
töprengő vendéget:

- Nem ennél, testvér? Van még egy kis gulyásunk!

- Isten áldjon, de nem éhezem... ! Pedig hej máskor
mindig hamarább értem a bogrács fenekére, mint szeret-
tem volna... Inkább szomjazom. .. Régen beszéltem
ennyit. . . !

Hárman is rohantak forrásvízért. A rejtélyes vendég
megfogta a kulacsot, nézte, forgatta:

- ónból yan ez, avagy ezüstből?

- A|uminiumból!

- Nem tudom, miféle:az!
íűz íelé loccsantott egy keve-
set - ,,annak, aki adta!" -s jót húzott belőle.

- Mik is vagytok? - kér-
dezte aztán s visszaadta a
kulacsot. - Cserkészek? Szó-
val amolyan fürkészők? A de-
rékhad merre jár? Kire men-
tek? Nénretre-e?

- Nem vagyunk mi harco-
sok, testvér! Derékhadunk
sincs és nem is harcol most
senki az országban. Hanem
mi esztendőhosszat odabenn
élünk a nagyvárosban, ahol a
nagy kőhajlékok eliogják a
napo| a levegőt. Azért háí

De hisz mindegy| Azzal a

nyaranta kijövünk a szabacl erdőbe, a vizek parljára. . .

- Áldozni.-e?

- Nem, hanem hogy erőt merítsünk azokból az ősi
lorrásokból, amikből apáink töliekeztek: a pusztai élet-
ből, a nélkülözésből, hőséget türésből, viharral dacolásból,
hogy ifjú fővel megtanuljuk mindazt, amire férfikorunk-
ban szükségünk lehet...

- Értem már| Ez hát amcllyan ,,suhancok tábota"I
Többen felkacagtak erre a tna már kevésbbé megtisz-

telően hangzó elnevezésre. A vendég azonban komolyan
kérdezte:

- Mit nevettek? Iszen lehet, hogy most azt is máskép
híjják. De amikor még én is...

- Hát akkor is külön tábortlztak a íiúk? - kérdezték
többen.

De nagyon is! - kurjantott az idegen. Az volí ám
a kemény, gyöngyélet. . .

- Mesélj róla! Mesélj, kérünk szépen... !

- Az úgy volt, hogy mikor a gyerek már megülte a

lovat s ötven lépésről megnyilazta a szalmabábot, akkor
elvették az anyiától s a suhanc-táborba került. No akadt
ott dolga, két kézre való: kardforgatás, persze, csak fa-
karddal, gerelydobás, nyilazás gyalog, Ineg lóhátról, bir-
kózás, pányvavetés...

* Azt mi is tudunk! - l<ottyant közbe Matykó, fel-
buzdulva az első sikerén, hogy aznap először tudta el-
csípni Bandit - ötlépésről. -- Megmutassam a lasszó-
mat? - s már szaladt is érte.

A mi magyarunk szakértő szemrnel nézte, suhogtatta:

- Közönséges kötélpányva ez, nem az, amit mondtál,

Ilyen volt a miénk is, de lószőrből fonták. Hej, mekkorá-
kat vágott vele az öreg vezér a meztelen combunkra, há-
tunkra, ha ügyetlenkedtünk! Menten kiserkedt a nyomán
a, vér... es még szisszenni sem lehetett, ha nem akartuk,
hogy másnap a tábor rninden feh,ércselédje, pendelyes po-
rontya újjal mutassa, hogy ,,amott a gyászvitéz!"

-- Az nagyon rossz lehetett! - sóhajtott Matykó. *
A{inket §ohase ver meg a parancsnok úr.. . pedig a mult_
kor nem mertem átugrani a patakot..,

- No csak az kellett volna, valamit nem merni! De
ti már másfélék vagytok. Nem is birnátok étlen, szomjan
nyargalni napestig, csak úgy szőrin, Oszt nádasban he-
verni, csúszni, mászni, moccanás nélkül lesni az ellensét
get játszó csapatot . . . és még ümög se volt rajtunk, csak
ahogy átalúsztuk a folyót. Hogy hasogatta a nád a húsun-
kat, hogy szivta a szúnyog a vérünket.. . !

Fázósan összeborzongtak a fiúk. A vitéz meg nekitüze-
sedve fotytatta:

- Akkor kellett ám ez nagyon! Mi lett vón a magyar-
ból, ha a nemzetségek gyönge fiakat állítanak a sorba?
Ha nem ért minden egye§ a fegyverforgatáshoz! Minden

nép acsarkodik ránk, hogy
álljuk meg máskép a sarat?...

- lgazad van, nagyon iga-
zad van! - bólintott a pa-
rancsnok ítr, mikor a vendég
elha|lgatott. De mondd, mit
míveltek még a suhanc-tá-
borban?

- Hát főztünk is, mert a
harcban ,,magad uram, ha
szógád nincsen" . ,. meg
nyílhegyet, kardot kovácsol-
tunk, tanultuk a javas füve-
ket ismerni, ireket készíteni.
Oszt játszottunk is . De a
legszebb volt, mikor már be-
sötétedett s az öreg mesélni

ltezdett a tábortűznél. Hajnalig is elhallgattuk volna, amint
a szép időkről regélt, amikor még eleinket édesanyánk,
Ázsia táplálta , . meg Etelköziőt, Lebediáról, a csuda-
szarvasról, Álmos vezérről . . .

A fiúk kimeredt szemmel, tátolt szájjal figyeltek. Volt
valami hihetetlen, valami álomszerű a dologban. Az erdő
egyre erősebben zúgott fölöttünk, a sátorponyvák tompán
pattogtak, a tisztás szélső fáira halk szárnycsapással egy-
egy bagoly telepedett. Késő lehetett már, de senki sem
moccant. Vendégünk is hosszasan bámult a tűzbe, majd
ültéből a földre heveredett.

- Oszt a végén daloltunk. Az csudaszép volt. Még a
harcosok is szívesen hallgatták. . . Hogy is volt csak?. . .

Mélyen búgó hangon énekelni kezdett. Nem volt annak
a dalnak szövege, mégis mindjárt megértettük: most a
szellő sír valahol a Volgamenti pusztán . .. fűvek hajla-
doznak... zörög a nádas. Azulán a gégéjével iátszva da-
lolt: távoli lódobogás, sok ezer ember csatakiáltása ve-
gyült a hangjába. Közbe íütyült is, rikoltott isl. ahá, ez a
nyílzápor suhogásá, sebesültek jajgatása, lovak nyiho-
gása, kardok pengése..,

Aztán elhalkult minden . . . Csak a Volga vize ütődött
a parthoz csendes, puha loccsanással. És megint csak a
szél zúgott a magas pusztai fü között.. ,

- No mi az, alszunk? Talpra fiúk, hiszen már éjfélre
jár! - csattant fel egyszerre a parancsnok úr hangja.

Megdörzsöltük a szemünket. Körülnéztünk. Az idegen
nem volt sehol. csak az ócska kard hevert a hamvadó
parázs melletí, . .

V elősy EleL

Észrevétlenül a tűzhöz lépett.
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ffiii,sr( _tr-egT,eL_ ?
A világhírű Don Potter tudománya.

- Megérkeztem, Parancsnok úr! - köszöntött be Laci.

- Isten hozott, kis öreg! - válaszoltam s hellyel kínál-
tam meg fiatal barátomat.

-- Tényleg mindent el tetszik mesélni ma Don Potter-
ről? - kezdte Laci a beszélgetést,

- Nagyon szívesen, tudniillik azt, amit sikerü|t meg-
jegyeznem. Ugyanis Don Potter nagyon ,tud.

- Jobban, mint a magyarok?

- Jobban, sokkal jo§ban, sőt összehasonlíthatatlanul
jobban, Ismerhetsz eléggé, hogy tudd, nem dícsérek vala-
mit csak azért, mert külföldi. Don Potternél is megmon-
dom, hogy lasszózásban és megkötözésben jó közepes, de

krinolinozásban -- abban páratlan.
Hát nincsen az angoloknak más jó krinolinozójuk?
Nincsen bizony. Példa rá az, hogy mikor a kenti

cserkészek husvétkor a Hárshegyi Cserkészparkban vol-
tak, Polcsi bá', a park parancsnoka, mivel a 60 angol kö-
zül egyetlen egy sem tudott lasszózni vagy krinolinozni,
bemutatót rendezett számukra. A nagy tetszést mutatta az
is, hogy hazaérkezye azzal dicsértélt a bemutatást lapjuk-
ban, hogy ,,hasonlitott Don Potter mutatványaihoz".

- S ott Angliában mindenkinek tetszett Don Potter
krinolinozása?

- Igen! Felfedezése úgy történt, hogy a tábori szinház
bemutató előadására minden nemzet delegátusainak 5-5
tiszteletj egyet adtak. A mi delegátusaink nézik, nézlk a mű-
sort és elámulnak. Mikor hazafelé jönnek,találkozomvelük.
Papp Anti bátyánk, aki arról nevezetes, hogy mint helyet-
tes államtitkár, méltóságos, azonban minden cserkészt meg
akar verni, aki őt nem Anti bácsinak szólítja, jön Sík
sándorral

- A cserkészinduló szerzőjével?

- Igen vele.

- őt is tetszik ismerni? s tetszett vele beszélni?

- Majdnem minden nap. ő ugyanis, ha a delegátusok-
nak nem volt munkájuk, járta a magyar tábort s minden-
kihez volt egy kedves szava, barátságos kérdezősködése.
Most is.ő szólított meg:

- Láttad a szinházban a krinolinművészt?

- Nem láttam, Tanár úr, hát ilyen is van.

- Remek volt! Alig győztem betelni a nézésével, olyan
könnyedén csinálta a legnehezebb mutatványokat.

- Na azt én is megnézem - s másnap pontosan ott vol-
tam a színházban. Nem voltam ám egyedül, mert csakha-
mar felfedeztem az örsvezetői csapat néhány tagját, Pine-
zich Jenő bá' vezetésével hatalmas ceruzákat hegyeztek s
imponáló nagyságú jegyzetfüzeteket készítettek elő.

- S tényleg tetszett látni Don Pottert?

- Láttam bizony. Belép ám a függöny mögül - ele-
gánsan krinolinozva. De, tudod, olyan elegánsan, hogy no.
A hurkot feldobja, kidobja, beleugrik, kiugrik belőle,
magára dobja, majd kívül forgatva a hurok állandóan ke=
rülgeti. A zene valamilyen halk valcert játszik s ő állan-
dóan krinolinozik rnegszakítás nélkül.

_ Egyszer sem ejtette el?

- Nem bizony. Vagy jó öt percig megy így a játék.
Tudod, azt az eleganciát és biztosságot nem lehet elmon-
dani, azt látni kell.

- Hogyan hagyta abba? A végén mégis elhibázta?
-- Nem. A maga körül forgatott hurkot úgy dobta ki,

hogy a színpad szélén ülő egyik fiút meglasszózta.: Jé, ez aztán tudhatott.

- Ez semmi! Csinált ő még különbet is. {,Jgyanis kezdte
a krinolint úgy forgatni, hogy a hurok függőlegesen állt.
Ilyen helyzetben hol jobbra, hol balra repült a hurok, majd
egészen megfeszült, átgurult a vállán, végiggurult a kezén.
Legvégül pedig bámulatos gyorsasággal keringett a hurok
körülötte s ekkor egy cserkész íutott át a színpadon, a

) .-l.
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A földíefektetett huíokba akasztl'uk 1ábunkat.

Bal lábbal kilépve, iobb tábbal a cél felé lendjtiük a hurkot.
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hurok célba véve, ugyanolyan biz,tonsággal fogta el a futót,
mint előbb az itlő alakot.

- Lasszózott még másképen is?

- Igen. Futott először egy, majd két, legvégül három
liú s minden alkalommal szépen elfogta őket.

- Hiszen akkor jobban tud, mint mi, magyarok!

- Nem éppen. Ugyanis mindez színpadon történt na-
gyon kis távolságról s Don Potter nem utanuk, hanem
szemközt dobta a hurkot.

-- Tetszett tőle valamilyen új lasszófogást tanulni?

-' Igen, kettőt is. Az egyik a futó ember lábának ei-
kapása.

- Ezt már én is próbáltam, de nagyon ritkán sikerül.

- Pedig fontos tudni, hiszen sokan élnek meg ebből a
tLrdományból.

-- Kik, a cowboyok?

- Nemcsak ők, hanem a filmvállalatok
emberei is.

- Hogyan?

- Láttál már filmen lovat lovastól elesni?

- Meglehetősen gyakran, hiszen egy
cowboy filmben 4-5 bukás is szerepel.

-_ Hát ezeknél a képeknél minden alka-
lommal kell egy lasszózó, aki a 1ó lábát
lasszóval elkapja, mert hát a lovat elesésre
nem lehet betanítani.

- De hát a repülő lasszót nem lehet
észrevenni?

* Rendesen nem, mert vékonyat hasz-
nálnak. Én azonban nem egyszer láttam a
kép alsó felében valami kifeszülő kötelet, s
a hős másik pillanatban lovastól elvágódott.

- Hogyan mutatta azt be Don Potter?
* Sokkal egyszerűbb módon, mint ah,o-

gyan mi szoktuk. ő úgy fogja meg a köte-
let, mintha a hurkot vállától a földhöz
akarná vágni. Nem ezt teszi, hanem mikor a
cél elfut előtte, a hurkot gurítja, még pedig
a futó elé, aki így biztosan beléakad.
. - S melyik a másik módszer?

- Lasszőzás lábbal.

- Lasszőzás lábbal? Hát ez hogyan megy?

- Nem is olyan nehéz. Az ember jobb lábába beie-
akasztja a földrefektetett hurkot. Bal lábával hirtelen kilép
s jobb lábával kilendíti.

- Nagyszerű, ezt megpróbálom.

- Próbáld még meg azt a mutatványt is, mellyel Don
Potter befejezte szinpadi szereplését.

- Mi volt az?

- Függőlegesen forgatta a krinolint s ezen keresztül át-
Lrgrált.

- Hányszor ugrott át?

- Addig ugrándozik, amig bele nem
keze - a tapsolásba.

- |rJ3, ha annyira megtapsolták, el
mennyire büszke lehetett.

Látod, Laci, itt nagyot tévedtél, nincsen szerényebb
Don Potternél.
Hát tetszik őt közelebbről ismerni?
Igen, hiszen meghívtuk, hogy jöjjön el a magyar tá-
krinolinozni.

fáradt a közönség

tudom gondolni,

fiú a

U*Ou

- S eljött?

- El bizony! Nemcsak mindent megmu-
tatott, hanem még azt is megengedte, hogy
köteleit kipróbáljuk.

, azóta a Gilwell-park hivatalnoka s annak
gazdaságában segít.

- Jaj, de szeretném megismerni!

- Az még megtörténhetik. Azonban van
egy ötletem.

- Mi lenne az, Parancsnok úr?

- Ha talá|kozol Don Potterral, tanítsd
meg valami lasszóügyességre.

- Már hogy én a Don Pottert?

- Persze. Például a hortobágyi csikós
pányvadobási módjára.

- De hiszen ezt én sem ismerem.

- Nem baj, mert most rögtön megtanít-
lak. A lasszóhurkot valamivel nagyobbra
veszed s azon a helyen, ahol a hurkot fog-

. nád, karikát csinálsz. Igy a hurok kisebb
lesz, de repülés közben mégis szétnyílik. A

pányva balkezén lévő tekercsei közül is hozzáfogsz a jobb-
hoz vagy kettőt s kész a ,,pányvavetés hortobágyi" módon.

- Köszönöm szépen, Parancsnok úr!

- Hát csak jól tanítsd meg majd DonPottert! Hegymászó.

l r - Ez szép tőle.
Il -Mikor a Gilwell-parkban látogatást
/ tettunt<, ugyancsak kitett magáért. Ez
/ ugyanis l8 éves kora óta otthona, mert

Pányvavetés "hottobágyi" módon.

Levelet k,aptunk messzi déluidékről:
Fekete a széIe,
É,desanydnk szeme könnybeldbadt,
Ugy vette kezébe.

Megirtdk, hogy messzi déIvidéken
Egy nagy csata óta,
Valakinek ajkdn nem gyúl tüzesen
Sok szép régi nóta.

uÁaonus EMLEK.

Ejf élt ütött: Mi édesanydnkat
LeJektettük szépen.
Amíg halkan sirta: ]ó volna pihenni
l,enn a délvidéken.

valaki mdr temetöben alszik.
Megölte a grandt.
Katonaf iukat messzi délvidékről
Haza már ne vdrjtik.

Eddig szólt a levéI. Mi egynttisra néztünk,
Nem szólalt meg senki.
S ragondoltunk arra, ki odalenn délen

Fog most mtir pihenni.

Wiener ldnos
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Az öRsvtr;z rÓ I{An,Ác§oNyA.
Amikor az ,örsvezető karácsonyáról akarok Veled be-

szélgetni, nem gondolok a szokásos karácsonyi üdvözle-
tekre, a feljebbvalók megajándékozására, de még arta
sem, hogy az örsvezetőnek azétt szép a karácsonya, mert
ehhez tömegestől áramlik felé az aiándék és elismerés.
Nem ebben |átom az örsvezető karácsonyának igazi szép-
ségét. Nem magának kell várnia valami elismerést, jutal-
mat, nem a felsőbbség megtisztelésére, a jóltevők iránti
hálára kell irányítania figyelmét, gondoskodását, hanem

- úgy-e kitalálod? - elsősorban az ő vezejtésére bízott
fiúkra. Az örsnek egyszer kedves, csintalan, zsörtölődő,
ügyetlen, máskor bohó, minden lében kanál, ezermester,
de mindenkor Veled lelkesedő, Veled csüggedö, Veled
fáradó és Veled szórakozó tagjaira. Cserkészfiaidra. Az
örsvezető karácso,nya tehát nem élmény, nem történés,
nem valaminek az átélése vagy elviselése, az örsuezető
kardcsonya : cselekedet.

Az első, amit megtesz így karácsony előtt, hogy meg-
teremti fiai szívében a nyugalmat, a békét. ó, hiszen oly
sok összekoccanás, súrlódás volt a lepergetett év folya-
mánl Kis csete-paték, sértések, amelyek után visszama-
radt egyik-másik íiú szívében a haragnak, bosszúságnak,
féltékenységnek a tüskéje. Talán régi jó barátságok om-
lottak össze ezek miatt? Első nagy tetted, karácsonyi
ajándékod az legyen, hogy a fiúk szívében megteremted a
békét. S ha ezt meg tudtad tenni, ezzel már sikerült ka-
rdcsonyi h,angulatot is belevinned a szívekbe, ami önma-
gában is nagy kincs és,még akkor is eltölti meleg, tiszta
érzéssel a lelket, ha
semmi fogható aján-
dékra nincs remény.

Hogy hogyan te-
remted meg a békét?
Egypár jó szót szólsz
négyszemközött
mindegyik érdekelt
fiadnak. Ilyenformán
pl.:,,Kedves Pista,
mióta a multkor
Jóska megsértett
egyik meggondolat-
lan szavával, úgy lá-
tom, nincs meg a
régi jó-viszony kö-
zötletek. Maradt va-
lami a szívedben.
Hát nézd, itt a kará-
csony, vesd ki azt a
szívedből. Nem
méltó a harag, a
megbántódás annak
születése ünnepén,
aki a megbocsájtó
szeretetet hozta a
földre. Hát lza-
bad neked vala_
mit is éreztetned
abból, hogy egyszer

megbántottak? Nem kellene éppen neked tüntgtő szíves-
séggel, kedvességgel megmutatni, hogy már rég elfelej-
tetted a sértést? Néked kellene bebizonyítanod, hogy mé-
lyebben él a lelkedben az igazi cserkészszellem, a tV. tör-
vény. El tudunk-e jutni az igazi testvériséghez, ha a ha-
ragnak, megbántottságnak kínai fala zár el lélekben tőle?
Vajjon lehet-e nekem jó közös munkát várni tőletek, ha
ellentét van közöttetek? Ugy-e, segítesz Pist4 hogy a
szeretet ünnepén minden ellentét elmúljon az örsben, már
csak ,irántam való szeretetből is."

És a másiknak: ,,Kedves Jóska, látod úgy-e, hogy Pista
mennyire iparkodik úgy tenni, mintha Te meg se bántot-
tad volna őt a multkor. Hát Te megtettél-e mindent, hogy
kiengeszteld őt, hogy bizonyságot tégy róla: nem az volt
az igazi Jóska, aki őt megbántotta, ez az igazi, aki őt
szereti. A közelgő karácsonyt csak úgy tudjuk igazén
megünnepelni, ha az örs ismét úgy eggyé forr lélekben,
amiként egy volt a táborban. Ugy-e megteszel mindent,
hogy Pista azt érezze: sokkal jobban becsülöd és szere-
ted, mint mielőtt megbántottad őt."

Ilyenformán gondolom, hogy egymás megbecsülésére,
szeretetére irányítod még az egymásra neheztelő örsi
tagokat is, és ha megvan a lelki béke, a drága szep kará-
csonyi hangulat, amelyet Te teremtettél meg az örsben

- tovább mégy egy lépéssel.
Ez a lépés: arra törekszel, hogy minden egyes tiúnak

egy kis örömet és meglepetést is szerezz. Hogy mivel?
Lehet ez egy jó cserkészkönyv vagy cserkészregény, az úi
Cserkésznaptár, vagy a Magyar Cserkész egy száma; egy
meghívás, vagy egy látogatás, egy kis édesség, levélpapír,
lombfűrészmunka; festő-készlet, egy cserkész-nyakkendő
vagy jelvény, - ha arra rászorul és mód van, akár egy
cserkészkalap vagy i,ng, vagy más fontos felszerelési tárgy
is. ó, a szeretet nagyon találékony. Nem is lehet min-
den gondolatát felsorolni. es hogy mi kell az adott hely-
zetben, azt igazán Te tudod legjobban, hiszen ismered
őket, tudod mi hiányzik nekik, mi okozna igaz örömet szí-
vüknek. De szabad neked esetleg külső segítséget is

x. kerület örsvezetói tábora.
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igénybe venned, hogy a szükségeseket megszerezhesd.
Kedves az aiándék, bármily csekélység is, különösen az
akkor, ha magunk fáradtunk, dolgoztunk vele, érte, ha a
magunk keze munkája.

Nagy ügyességet jelentene
találni azt, vagy azokat,
akiknek ilyenkor tárul ki a
szívük, akik jót akarnak
tenni, de nem tudják kivel
és hogyan. Igy nemcsak az
örsöd örömét fokoznád, ha-
nem segítenél valakit abban,
hogy a legnagyobb öröm-
ben: az örömszerzésben le-
gyen része.

De van még hátra más
is. es most egy nagyon fi-
nom dologra akarok rá-
mutatni. Az örsvezető nem-
csak maga szerez örömet,
hanem igazán arra törek-
szik, hogy az örs tagjai
egymásnak is szerezzenek
apróbb örömöket.

,,A fiúk szegények", mond-
hatja egy szárazlelkű örs-
vezető. ,,örülnek, ha maguk
kapnak valamit", mondja
talán egy másik, akinek nem
rossz a lelke, de nem fogé-

részedről, ha meg tudnád

A 60-os "Báthori"-ak mélyból mentési gyakorlata.

Külö,nösen ilyenkor karácsonykor látjuk ezt. A szemérmes
gazdag akar adni, ajándékozni, de úgy, hogy azt mások,
főként azok, akiknek az ajándék szól, ne tudják. Mily
szép feladata egy örsvezetőnek p1., hogy ilyenkor kará-
csony előit az örs tehetősebb tagjaitól szerez egy-egy jobb

viseletes ruhadarabot vagy
cipőt az egészen szegény
cserkésztestvérnek és ha a
szemérmesség úgy kívánja:
teljes titokban.

Az örsvezető élete akkor
gazdag, ha a fiúk életébe he-
lyezkedik bele egészen. Ha
így cselekszik, akkor tud az
örsnek igazi jó karácsonyt
teremteni és ez az örsvezető
igazi karácsonya.

Nagyon kedves és helyes,
ha rendez az örs egy össze-
jövetelt, ame|yet egészen a
Karácsony szent ünnepének
szán. Hiszen rendez a csapat
is, talán a raj is ilyet. Az
igazi azonban az örs kará-
csonya. Ezen az összejöve-
telen megfelelő egyéb pro-
gíammon kívül azután meg-
történnek ajándékozások és
a kis magyaroknak a meg-

kony arra, hogy másoknak örömet szetezzen, hogy ilyen
dolgokon egyáltalá,n törje a fejét. Hát kedves olvasóm, ne
tartozz ezek közé az örsvezetők közé. Különösen szép
hivatás: a tehetősebb fiúrkat megtanítani arra, hogy ho-
gyan segítsenek szegény cserkésztestvéreiken, hogy ho-
gyan adjanak igazán cserkészmódra.

Hallottál-e már a szemérmes szegénységről? Ugy-e
igen. Hát tudd meg, hogy van szemérmes gazdagsag is.

gyötört szívébe is beleszáll a

karácsony édes, szép hangulata, amely újra reményt nyit
és elfelejttet sok, sok keserűséget.

Két csoportra oszlanak ilyenkor karácsony előtt az em-
l;erek, akik örömet várnak másoktól és akik örömet okoz-
nak másoknak. Mi örsvezetők ehhez a klsebb, de boldo-
gabb, mert gazdagabb, örömetszerző csoporthoz akarunk
tarlozni' 

Major Dezső.

KÉT EvI var<lícró.
Hát igaz, a karácsonyi szünet csak két heti vakáció. De

miért ne lehetne azért két hét alatt is éppen olyarr nagyszerű
diákéletet élni, mint a ,,Két évi vakáció" hősei tették a lakatlan
szigeten?! ülint örsvezető praktikus okosságból is, meg jó példa
kedvéért is -mindjárt a vakáció első két napján eltemetkezel az
iskolakönyvek közé, keresztülgázolsz az összes leckéken. Har-
madik nap aztán magad mögött hagyod a szellemi kultúra ezen
szárazíóldiétz gyerü4k vakációzni, szép diákvilágot teremteni
a lakatlan szigeten. A lakatlan sziget persze a Cserkészotthon,
korcsolyapálya, a hegyek. Itt éled orsöddel a ,,két heti vakáció"
szép napjait.

Csakhogy baj van ám; az igazgató úr nem enged be a szünet
alatt naponkint az iskolába, hogy össze ne piszkítsuk a folyosót. ,

Hát .ez bizony kár, mert az otthonban nagyszerűen lehetett
volna karácsonyfadíszeket fabrikálni, nem is szólva egy-két
mese- és játékdélutánró|. De azért részben csak meg lehet eze-
ket egy-egy diákszobában is csinálni. Micsoda nagyszerű mesé-
lést lehet csapni ilyen helyen az esti félhomályban! Régi cser-
késztörténetek kerülnek elő, sorban mindegyikőtök mesél egyet
vagy te mondod el két-három estén át Dickéns gyönyörű ,,Kár!1
csonyi ének"-ét. lgazi mesélésre írt, fantasztikus, meleg szép
törtéhet ez, mintha csak arra íródott volna, hogy kézimunkával
eltöltött.órsi óra után, színda,rabpróba után vagy korcsolyázas-
ból hazajövet a jó meleg szobában meséljünk róla.

Olyan természetes az is, hogy a vakációban ketten-hárman
az örs tagjai összebeszéltek s együtt mentek korcsolyázni, ród-
lizni. Igy legalább a kis Mikit is el meri engedni a mamája,
mert tudja, hogy vigyázol rá (meg ne íázz,ék, ki ne gombolja
a kabátját, mikor hócsata után kimelegedett); a Pista se megy
a házukbeli kamaszokkal, hanem igen jól fogja magát érezni
cserkésztestv,érei között, a szeles Laei se töri el a lábát vagy

lesalább a ródlit, mert vigyázol rá. Mennyivel jobb ródlipályát
triál a t. örsvezetői szemű (nem kerül kocsi alá egy ródli sem,
i rendőr sem kerget meg!), mennyi kedélyességet, ha_n_gulatot
tudsz maid belevinni ezekbe a ródlizásokba is . . Vagy a
korcsolva'oálván. miért ne találkozhatnátok ott is? Eldöntjük,
ti a teóiobb'koicsolvázó az örsben . . . ki csinálja a legszebb
ticuráIiat , megtánitiuk korcsolyázni a segédörsvezetőt, aki
cÜk most karácsoiykoi kapott ,korcsolyát. Mennyi erőt, kedvet,
iókedvet ielent mindez! Még talán a csapat Nett Olivérje is
inesérzi. hogv mennvivel teimészetesebb, cserkészesebb, kedé-
lve§ebb'ísvl{brcsolvázni, mint a melegedőben, vagy a jég szé-
lén az ,,uibkanővérémnek" ós baíátnőinek legújabb fűzlaversé-
ről besáélni vagy magasröptű és világmozgató szempontjait, le-
adni az irodalorir, művészet (,értsd: mozi), vagy napi élet leg-
újabb eseményeiről.

Persze eieknek a közös örsi akcióknak egészen természetes
alapon, szinte maguktól kell megszületniök, akkor van-igazi ér-
tékÜk. De akkor áztán igen széppé teszik a vakációt, összeíor-
rasztjii|k az örsöt. Ilyenek teszik kis családdá az ör,söt, ezek
terenitik meg azt a sZellemet, amely természetesnek találja pl.,
hogv karácsonykor a vidékre utazott testvérnek közösen egy
kedves lapot íitot<, nogy egymásnak karácsonyi örömet igye-
keztek szérezni valami aprósággal (pl. mindegyikőtr-rk ajándé-
koz örsi társának karácsonyíájára valami kis magakészítette
díszt), hogy a, szünet alatt íelkéresed vagy felhívod magádhoz
örsöd mindén tagját és a karácsonyía alatt egy kicsit elbeszél-
gettek, elszórakoztok. Sok kedves emlék születik ilyenkor, sok
régi, lappangó ellenszenv símul el, sok érthetetlen dolgot egy-
szeriben megmagy aráz cserkésztestvéred otthoni környezete.

. , Ilyenkor karácsonykor a kis Jézus jár a cserkészek közt
is, a te örsödben is. Sok apró szeretetet, közönyös, hideg szíve-
ket összekötő aranyszá|at, kedves perceket, egy-egy meleg szót,
tettet kínálgat. Légy rajta, hogy a te örsödben mindenki észre_
vegye, elfogadja ezeket a kis Jézttstól.
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Az édesapám beszélte el ezt a történetet:

- A világháború alatt történt, annak is a kezdetén. Én
akkor huszonöt esztendős, tagbaszakadt legény voltam.
F'orrt bennem az erő és a lelkesedés. Azt hiszem, ott is
rriaradtam volna a csatatéren mindjárt az első hetekben,
ha. az én áldott kapitányom nem vigyázott volna tám,
mint a szemefényére. Balázs Károly százados úr már nem
volt fiatal legény. Ismerte a családunkat még abból a jó
régi időből, mikor megvolt a kastélyunk. A kedves öreg
kastély, amire én csak rigy fátyolosan emlékszem, hisz
ötesztendős voltam, mikor utoljára láttam. A dédapáink
bor mellett, cigány-muzsikaszóval éltették a hazát. A vá-
lasztások, pörök, ünnepségek elmosták lassan a birtokot.
Nagyapád is a régi gavallérok közül való voit, fiam, ő
sem tudta íe|tartóztani az áradatot Elvitte a kastélyun-
kat is. Hanem a kastély csak tovább élt, magunkkal vit-
iük a szűk pesti lakásba, a nyomorgó városi életbe is. De
aztán az édesapám haláláva| a kastélyos, álmodozó régi
világ is megszünt. Már régen nem gondoltam rá, hogy
valaha visszavásárolhassam. nltem a tanulásnak. Megsze-
reztem a mérnöki oklevelet. Csak az ilyen régi emberek
emlékeztettek néha a családi multra, rnint az én jó kapi-
tányom.

Mikor először mondtam a nevemet, felcsillant a szeme.

- Bánóczi? A baánfalvi Bánócziak közü1? Hej, de
sokat voltam én a ti vendégetek! Micsoda világ volt azI
No, írd meg édesanyádnak, hogy ne féljen. Csókolom a
kezét. Vigyázok a tiára, mint a hímes tojásra.

És szavának állt. Rettenetesen szavának állt. Attól
fogva, mintha a pólyások regementjébe lettem volna be-
csztva. A szárnyai alá vett és el nem eresztett magától.
irn persze, mint afféle háláílan kölyök, irtózaiosan dühös
voltam rá. Már hogyisne. A társaim mellén egymásután
virult ki az ezist meg az arany vitézségi érem. Én meg a
százados úr mellett legfeljebb ha egypár tintafoltot sze-
reztem. Pedig hát nem tintát nyalni jöttem én a frontra.
fiíegesküdtem magamban az édesapám emlékére, hogy
méltó leszek a családi névre. Hős leszek. De hát hogy le-
gyen hős az ember az irodá-
ban, ahova még az ágyúdör-
gés is csak tompán hallat-
szik.

Egyszer meg is mondtam
az öregnek a magamét. Per-
sze, nem szolgálatban vol-
tunk. Együtt ültünk a vén
barakkban, pislogó gyertya
mellett. Megint a régi jó vilá-
got emlegette. Nekem is meg-
oldódott a nyelvem. Kipakol-
tam minden bánatommal. El
is íelejtettem már, hogy kivel
beszélek. Pattogtanr, lobog-
tam.

- en hős akarok lenni !

Az öreg csak hallgatott és
csendesen piszkálgatta a tti-
zeí az ócska pléhkályhában.
Nem szólt közbe egyszer sem,
nem is nézett rám.Azt hittem,
hogy oda sem figyel, és ez
még jobban elkeseritett. Mi-
kor az,tán elfüstölgött az
utolsó szó is belőlem, csende-
sen megszólalt:

Az ÉDr,sApÁM nŐsrpTTE.

". .. Csendesen piszkálta a tíizet. . .

- Édes fiam, voltam én is fiatal. Akkor én is igy be-
széltem. Csakhogy a fényes medália meg az igazi vitéz-
ség nem mindig egy úton járnak.

É,szrevette, hogy fel akarok fortyanni, hát csitított:

- No, no! Hiszen nem a kitüntetett hősökei akarom
én kisebbíteni, Tisztelet adassék nékik. Csak azt mondom,
hogy több a hős, mint ahogy látszik és sokszor azok közt
vannak a legnagyobb hősök, akikről nem csillog-villog
messziről az érdem. A legnagyobb hőstettek belül mennek
végbe csendben, a világ talán sohasem tud róluk. A leg-
nehezebb óta, a legnagyobb feladat sokszor egészen hal-
kan, várat|anul áll az embet elé. Készülj, fiam, mert egy-
szer bekopogtat hozzád is. Addig prdig jegyezd meg,
hogy az sem kicsiség ám, szépen egyenletesen körmölni a
számokat a rubrikákba, mialatt kint az ágyúk dörögnek
és a szíved a nagyravágyás lángjától majd szétrobban.
Körmölni, és el nem véteni a rubrikát, minden számot a
nraga kockájába írni. Most ezt kívánja tőled a haza, és
ez sem csekélység.

En csak a fejemet ráztam erre a beszédre. Azt hittem,
csak meg akar nyugtatni. Bosszúsan vágtam oda magam
a szalmára.

Kusza álmaimból pokoli ropogás vert fel. Az ellenség
veszedelmes oldaliámadást hajtott végre, azan az élsza-
kán áttörték mellettünk a frontot. Kis híja, hogy az egész
ezredünk fogságba nem esett. A hadállásunkat így sem
tartottuk tovább. Megkezdődött a visszavonulás. Először
lassan, rendesen. Aztán mint a megindult lavina nőtt a
zavar, mindig nagyobb seregrészeket rántott magával. A
cseh ezredek, melyek velünk voltak, tömegesen adták meg
magukat. A visszavonulásból rendetlen menekülés lett.
A ,kapitányom belevágta a térdét egy golyóbisba. De
rlem hagytLt.k ott. Cipeltetn a vállamon, amíg csak biztos
kezekbe nem adtam.

Mikor tudtam, hogy jó helyen van már és a sebe nem
rr|yan veszélyes: fellélekzettem, Megvallom szégyenkezve,
örültem egy kicsit, hogy megszabadultam a dajkámtól.
I4ost végre azt tehetek, amit akarok.

Hej, pedig egyelőre csak
azt kellett tennem, amitlfr'u-
száj volt. Sodort az ár, mene-
kültünk. Az ellenség nagy
tömegben vetette magát utá-
nunk. Napokig tartoti ez a
rendetlen, egyenetlen harc.
közben elszakadtam a száza-
domtól, térkép, iránytű nélkül
bolyongtam napokig az er-
dőkben. Néha egyedül vol-
tam, néha összeverődtünk ki-
sebb-nagyobb csapatokba. -IIyenkor meg-megugrasztot-
tuk az üldölőket. De azért
futni kellett tovább. Már azt
hittük, sohasem lesz vége.

Hogy, hogy nem, tüzérségi
állások közelébe vetödtem.
Ott hallottam, hogy az ágyú-
parkunk már megvetette a lá-
bát a dombokon túl. onnan
próbálja meg feltartani az el-
lenséget. De nehéz a terep.
Hegyes-völgyes. Egy ócska
ialunak aházai is útban van-
nak. kivált a hetvenkettes ma-
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gaslaton az a templom vagy mi a csoda. Csak a tornya
van ki a fák közül,

Sötétedett mát, azt sem lehetett akkor látni. A hold fel-
hők közé vonult vissza. A tisztek szidták a babonás tót
utászokat. Már két órával előbb kiküldték őket, hiszen az
épület alá van aknázva még egy előbbi állóharc óta. De
nem mernek robbantani.

- Hiába mutogattuk nekik, hogy nincs a tornyon ke-
feszt, sem más jel. Csak járta a hit, hogy templom áll a
dombon. Ha nincs kereszt, hát ellőtték.

Én rongyosan, fáradtan, kiéhezve, íázva hallgattam ezt
a beszédet. es egyszerre csak azon vettem észre magam,
hogy sem fáradt nem vagyok már, sem éhes, a meleg pedig
lángolva járja át a testemet. Ugy gondoltam, hogy a dom-
bot talán már megszállva is tartják az i|döző ellenség
előcsapatai.

- Ejfél előtt tiszta lesz a
domb - szólaltam meg hir-
telen -. Ha az aknák épek,
és fel tudok lopózkodni élve.

ők hitetlenü| rázták a íe-
jüket.

Még egypár magyarázó
szót kiáltottak utánam, de azt
is hallottam, hogy egyikük le-
inti őket.

- Hóbortosság! Hisz meg
sem talália. . . Nem fogja
nrerni

Én csak íelszegtenr a feje-
met, az ajkam megvetően le-
biggyedt. Nem fogom merni!?
Ebben a pillanatban neki-
rohaniam volna az ágyú tor-
kának is. ünnepélyesen zútgni
kezdett a szívem harangja,
É:reztem, hogy itt a nagy perc.
Szinte zengeni hallottam a
diadal harsonáit. Egy negyed-
óráig futva igyekeztem fel-
íelé az emelkedésen. Mintha
láthatatlan szár ny ak emeltek
volna, se jelet nem néztem,
se utat. se ösvényt, csak men-
tenr. valami ösztönszerű,
csodálatos biztonság veze-
tett. i

Csakhogy túlbecsültem az erőmet. Tán még a fele úton
sem jártam, mikor lihegve meg kellett állnom. A hideg
eső csurgott a fákról a nyakamba. Síkos jégréteggé fa-
gyott a lábam alatt. Csuszkálva, botorkálva, el-elvágódva
küszködtem előbbre.

Közben világos lett előttem, hogy az ellenség még nem
lehet a dombnak csak közelében sem. Én egy síkos domb-
liáton csúsztam .le menekülve, felhasználtam minden szo-
rost, hágót, amit csak magános ember tud kihasználni.
Legalább nyolc órával megelőztem az ildözőket. A hold
is kibukkant a felhők közül, Megvilágította az utat. Az
egész hősi vállalkozásom kezdett előttem nevetséges szín-
ben feltűnni, Nem volt nagyobb dolog, mint otthon az
l'lt túlsó végén lakó fűszereshez átballagni tíz deka szalá-
tniért, mint Pesten annyiszor. Az előbbi nagyképű szavai-
mon pirulnom és nevetnem kellett. Olyan undort és kiáb-
rándulást érezlem, hogy szinte vissza akartam fordulni.
Hiszen ez csak egyszerűen olyan feladat, mintha cigaret-
tára kellene gyujtanom. De ,azért csak mentem tovább.
Egy mellékösvényre tértem, erre gyorsabban elérem az
épületei.

Hát ezt vajjon honnan tudom? Egyszerre töprengve
megálltam. Valami érzés kísértett bennem már egész úton,
tisztába akartám vele jönni, hogy mi lehet az. A bizton-
ságnak és meghittségnek volt ez az érzése. Mintha ott-
hon volnék. Az óvatosság legelemibb rendszabályairól is
negfeledkeztem. Biztos célpont gyanánt álldogáItam a
holdfényben. Szemem rátapadt a régi épületre. Nem temp-
lom volt az, a dombon kastély emelkedett.

Egyszerre, mint a villámsugár lobbaniak fel bennem
az emlékek. A mi kastélyunk volt, a régi, édes legendás
kastély! Ugy állt itt az ezüstös holdfényben, mintha meg-
boldogult édesapám meséiből emelkedett volna fel. A
hangját is hallani véltem apámnak:,

- Ha megnősz, fiam, szerezd vissza az ősi fészket. Ne
legyen idegené, Ott szent nekünk minden kő, egy-egy

ősünk neve van beléje vésve.
Mintha álomban járnék,

úgy kerültem meg a vén fala-
kat. Gyerekkori kedves búvó-
helyek... Itt egyszer eles-
tem, az édesanyám karjára
vett.. . Itt édesapám árnyéka
vetődött a ialra.

Valahol a távolban kürtjel
hangzott. Felriadtam. Egy-
szerre ráeszméltem, hogy mi-
ért vagyok most itt. A gyuj-
tózsinórt megtaláltam. Egy
szikra...és...

Egyszerre vad elemi erővel
kitört belőlenr a védekezés.
Nem, nem lehet, nem szabad!
Ez ahely szent, mintha temp-
lom volna. Azt képzeltem,
hogy a lakatlan szobákban
szeretteimnek kedves lépteit
hallom.

Forró homlokomat hideg
kőhöz szorítottam. Ugy érez-
tem, hogy életem árán meg-
védelmezném ezt a házat,
mindenki ellen.

A dombon ágrecsegés, jég-
csörömpölés támadt. Ron-
syos, meghajszolt katonák
ereszkedtek le a völgybe.
Ezek is az ágyúktólr remélnek

pihenőt,- nrenedéket, biztonságot. Egy egész frontszakasz
sorsa fiigg az ágyúk sikeres munkájától.

Talpraugrottam. Ezzel az ugrással, mintha a szívemet
téptem volna ki gyökerestül. A legvadabb szuronyrohamnál
nem reszketett volna úgy a kezem, mint amikor most a
gyujtózsinórhoz nyúltam. A vén tölgyfa érezhetne ilyes-
mit, amikor százados gyökerei kiszakadnak a földből.

Még most is hálás vagyok annak a puskagolyónak, mely
elfütyült a fejem mellett. Az téritett magamhoz, különben
ott maradtam volna lebűvölve, eltemettek volna a romok.
Pedig még nagy harcok és nagy kötelességek vártak reám,
és vártak csendes örömek is. Hisz itt vagy te, fiacskám,
és itt van az édesanyád, és ki tudja, nem fújják-e me.g

újra a trornbitát, amikor szükség lesz én rcám is.
De ha egész Magyarországot egyedül foglalnám vissza,

talán akkor sem lenne belőlem olyan hős, mint ott a dom-
bon voltam, abban a nagy, szent pillanatban. Lentről a
domb aljáról, az égnekvágódó hatalmas lángoszlopban,
mintha ösapáim alakját láttam volna, az ő szavuk dörgött
a robbanás hangjából:

- Jót van, fiam! Első a,haza! Harangi Ltiszló,
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pörlöx ZSIGA,Tnr-rseonr ANKETJA-
Ma annyira rlivatba jött már mindenről rragy mcg.beszélóseket

tartani, hogy legutóbbi előadásában még Gyula bá' is a saját
véleménve }'elveTt azt mondta el, amit a téli sportról a kedvcs
Ielesése] a sobroni barátia, más cserkészek és nemcserkészek
rreki Öimondtai<, Én teháf csak a ió példát követem, mikor a
Magvar Cserkész igen tisztelt olvasók-özönségének közkincsévé
tesiem mindazt, anriT hasonló módon,nekém móndtak a téli spor-
tokról - mások. Nekem ugyan még nincs ieleségem és a Nagy
Főnök meg a Kis Főnök élé seni akarok menni, mert ,kitelik
tőlük, hogy leintenének, hanenr e helyett örsöm tagjait hivtam
össze' és'im, előadom örsi összejövetelünk vonatkozó részét
(a fiúkat csak számirk szerint nevezem nteg).

Étt: ,,.. hát most áttérünk a téíi táborokra...
l-es: Megyünk, rnegyünk? Hová?
rn: Ezú{tá| csak elméIetben... beszélni fogunk.. .

7-es: Mindig csak beszélni!
Én: Látszi|{ hogy csak most tettél fogadalmat, mindig elé-

gedetlenkedsz. Pedi§ tudhatod, hogy mindent elébb elméletbén
[ell megtanulni és c§ak aztán kerülhet sor a gyakoílatra.

Z-es:*Jöjjön hát az elméleti tél! -'

6-os., ltt a tél!
Fúj a szél!
A nap későn kél.
A kis nyuszi fél.
De a cserkész, az nem íé|,
Mert ő bátran útra kél.

, Ha.Te vele,men-nél,
Te is rneg-ed-ződ-néll

7-es: Hát a verstan összes szabályai ellen.Való eme gyilkos
merényletet honnét loptad?

6-os; A rádióból, mondj jobbat, ha nem tetszik!
Én: Most nem versről, hanem komoly dologról van szó! A téli

táborról és nrég inkább a téli sportokról, mint a sí, a korcsolya...
7-es.,ésaFotball ...
Én: Először is nem ,,loí",. hanern ,,tut", másodszor beszéljünk

magyarul: nem futball, hanem labdarúgás; és harmadszor: ho-
gyan jutsz hozzá, hogy azt téli sportnak 1evezd?;

7-es: Hát lehet nyáron bajnokit játszani? Hát van valamilyen-
más sportnak'télen annyi nézője, mint ennek?

3-as: Már pedig az nem sport, ahol 11-en rugdalják pénzért
hol egymást, hol meg a labdát, - aztán nehány ezren együtt
orditoznak hozzá. Ez sem egltiknek, sem a másiknak nem sportl

7-es: Hát mit akarsz? Azt szeretnéd, hogy
az emberek az utcákon és lakásukon mind
külön-külön üvöltözzenek? És a l l-ek egy-
máshoz előbb kórvényt nyujtsanak be és
mikrométeri pontossággal jelöljék meg a lab-
dának azt a helyét, ahová rúgni óhajtanak?

2-es: A csapaton belül jó játék a foci, de
a nagy mérkőzéseket én sem szeretem.

3-ris;; Ami izlet, az nem sport, és ami sport,
abból nem szabad üzletet csinálni. Az üvöl-
tözés és nézés pedig éppen rlgy nem sport,
mint lóversenyfogadás és szinházbajfuás.

7-es: Ezeket először is nem Te találtad
l<i, lranem a legutóbbi rádión hallottad, má-
sodszor ott is megmondták, hogy ez ltl|zás,
lraimadszor meg mit beszélsz, mikor soha
lneg nem próbáltad?

2-es: A dohányzást, kokainozást és gyil-
kolást sem próbáltam, mégis tudom, hogy
rossz !

Étt': Már megint másról beszéltek! Beszél-
jetek a téli sportról. 4-es, ma még nem hallot-
tam a hangodat, nrit szeretsz te a legjobban
télen ?

4-es: A kerekes korcsolvázást. Mert a kor-
csolya téli sport, de a mtijég drága, a többin
meg mindig csak akkor van jég, mikor nem
érek rá elmenni, a kerekezés meg nem kerül
serrÉnibe, nem is kell utazni, mig az ember a,
pályára kiér és melegben is jó.

5-ös; Országúti vagy városi kerekesed van?
4-es: Orszá§ríti? Hát olyan is van? Mi az?
5-os: É,n is isak Kertész Tódor kirakatában láttam, csak két,

de nagy kereke van és azt hallottam, hogy szédítő gyorsan le-
het vele rohanni, különösen a külföldi szép, sík ászíaltos vagy
betonos országutakon.

6-o.s; Akkor nemsokára nálunk is divatba jön, mert már c§i-
náIiák a jó utakat: De hogy megy az ember vele le,felé? Nem
ragadja el?

5-os: Mikor a sít behozták az országba, az elsők, akik ki-
próbálták, arra is azt mondták, hogy lellelé jó vele menni,,de
lefelé veszélyes, meít elragadja az embert, és most a cserkész-
szövetség is rendez mindeníéle 1esikló-versenyeket. A kerekes
korcsolyával is így van

Z-es., Nem tudom elképzelni, lrogy két kerékkel hogy lehet
kanyarodni?

5-ös,: Mint az egyenes sí-deszkával, meg aztán az egyik ke-
reket kicsit fel is lehet emelni,

6-os., Hogyne, hogy egy pillanat alatt kitörjem a bokámat,
akkor már inkább a vizi-sit gzeretem, most már van vagy egy
tucat belőle a pesti vízitelepen is.

5-ösl Most ne a vízről beszéljünk. A kerekes korcsolyára fé-
ket is lehetne szerelni és a derékhoz kötött spárgávat műkö-

Én; No, úgy látszik, már megint kisikolsz vagy kisiklol, vagy
hogy is mondják . , . kisiklasz a téli vágányokból!

5-ös: Hát beszéljünk arról, hogy a síre hogy lehetne féket
szerelni?

rn: Próbálták, de nem vált be. De az oldalra való csúszás
ellen használnak kéregvasakat és a visszacsúszás ellen lókabőrt
meg hágóviaszt . . . de minderről a Magyar Cserkész már sokat
írt, mondjatok valami újat!

7-es: Egy új pár sí! Az ugyanis rij !

Éll; Valami mást.
7-es: Egy másik pár sí!

, Én: Most nem a viccelésre kitűzött időben vagyunk, hanem
a télisportok lényegével kivánunk foglalkozni, tudjáiok, hogy mr
az a lényeg?

7-es;,Szóval: a sí,,,mint olyan", iényegei és a főjellemvofrá-
sok e_lméleti alapjainak bevezető rendszertana, különös tekin-

désbe hozni

tettel a télre és a sportra
.Én., llIegvonom a szót! A téli sportok részleteire tériink át!

}Ii a véleményetek például a ródliról?
3-as; Helyhez köt; mint téliturista és sarkvidéki szállitőeszköz

negfelet, magyaí elnevezést kellene reá kitalálni, például,
hogy sikolya.

4-es: Yagy kézisiklt_l, vagy siklince, vagy csuszi.
2-es: Csak a sí az isazi tóli soort.2-es; Csáli a si az tgazilél.i2-es., Csak a si az igazi téli sport.
5-ös: Hát a íakúyázás, vitorlás szánkázás a Balatonon?
2-es: Az is, de ki'jut hozzá?
3_as; A jégvitorlás mintáiára lehetne hóvitorlást is

rrálni, nem?

- 
::]i.:.!rl4Jti!

A birkenhaedi kikötó lálképe. schőfl La$ló 12.,VIII. R pályadíiat nyert felvétele (IIL díi),
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4es., No, nálunk Magyarországon alig volna alkalmas sík,
nagy terület, ahol árkok, fák meg nem akasztanák, aztán meg
nagy szél kellene ahhozl

2-es: A Hortobágyon talán lehetne, de persze ez csak a deb-
recenieknek volna való, akik közel vannak.

6_os., Ha van azokban vállalkozó szellem?! De vajjon azok
is csak azt utánozzák-e, amit a pestiektől látnak?

Én., Nagyon érdekes volna őket erre figyelmeztetni, Ha pén-
zük volna hozzá, meg vagyok róla győződve, már megpróbálták
volna. Milyen téli sportot ismertek még?

6-os: A szánkázást, de azt is lehet nyáron élvezni.
7-es; Ugyan ne beszélj marhaságokat!
Én: E|őször is a cserkész nem szokott marhaságokat beszélni,

lnásodszor a cserkész testvérével szemben is gyöngéd és rnég
tréíából sem sértő, harmadszor a marha igen hasznos háziállat,
negyedszer meg a &os hadd magyarázza tneg, hogyan képzeli
ő a nyári szánkázást, mert nyári sielésről tudok, úgy is, hogy a
2@0 méternél magasabb hegyekben nyáron is van hó; meg úgy
is, hogy egyes nagyvárosokban műhegyekre sót vagy mit szórnak
és azon akár az ugrást is lehet gyakorolni; azt is tudom, hogy
a száraz gyepen is lehet sível csúszkálni különösen olyan pléh-
fenekű rövid darabokkal, amelyek itt Pesten is láthatók néha;
de nyári szán? Azt még nem hallottam, pedig elég sokat tudok.

6-os; Dehogy nem hallottad, hát az a garasos herceg, aki a
királyt cukorral felhintett úton vitte a vátába, de vissza lnár nem
tudta hozni, mert közben megették az egészet a íalusi gyerekek.

7-es: Ja, igen, de nem jól tudod, mert a herceg neve Garas-
kovás és nem cukorral, hanem sóval volt az út felhintve, és nem
a gyerekek, hanem a kecskék ették meg az utat..

5-ös; Egyiktek sem tudja jól, mert ez nem valami várnál tör-
tént, haneri"a GrassalkoviÖsok Mária Teréziát vitték így Gödöl-
|őre, és vissza is hozták, ugy-e, örsvezetönk?

Én: Ez most mellékes, májd megkérdezzük a parancsnok úr-
tól, persze ti szerettetek volna egy ilyen cukros út mellett
la{ni? De múlik az idő, térjünk végre rá a síelésre és a kará-
csonv után a Mátrában rendezendő országos télitáboron való
részvételre . de mindennél csak az érdekesebb problémákra.

A komoly és hasonlóképo.n lré'r.n.rántó problémafejtegqé-
seink folytaiását azért nem közlöm, mert egyszerre ennyi is elég
vo|t az Őrsi jegyzőnknek megírni, meg aztán erről a Magyar
Cserkész mái eTég sokat íít. A íentiekben is csak példát akar-
tam adni arra, hőgy hogyan ketl egyetlen örsi összejövet_elen a
más feladatok me[lett egy-egy nehezebb kérdést korerkölcstani
(foci). történeti (garasos herceg), műszaki (sí-fék), nyelvtani
(siklász), néprajzilfalusi gyerekek) és állattani (kecskék) rész-
letek kapcsoiatbá hozásával helyesen megtárgyalni. A szerkesztö
úr is helyeselte elhatározásomat. Ugyan ő azt mondta, hogy ez
a cikk aira lesz jó példa, hogyan nemkell vezetni az örsi össze-
jövetelt, de ti megitélhetitek, hogy ezt komolyan gondolhatta-e?
Ámellett, azt hiszem, a téli sportok kérdését is oty beható rész-
letességgel vitattuk meg, hogy ezentúl minden művelt család
aszta|án helyet íog foglalni megbeszélésünk szövege,'a tudósok
iegvzeteket íognak irni hozzá, az irók kútfőnek fogják használni
és i00 év mulva kötelező tárgy lesz a középiskolákban. Még a
Nagy Főnök is ebből fog legközelebb ollózni, ha a téli vadász-
ösvéilveket íogja írni! (Majd ha íagyl Szerk.)

{
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I{ARÁcs o NYI I{E R, E s ZTB'EJTVÉ NY.
összeállította : katona.

Vízszintes §orok. 1, Nem működik az egyik érzékszerve.

- 4. HaL - 5. Küzdelem, de puska része is. - 7. Szin-
házi nézőtér része. - 10. Mennyiséget íejez ki. - /5. Ide-
gen helyeslés, , 16. Harcászati egység. - /8. Ékezettel
csapadék. - 20. ||yen parancsnok is van a cserkészeknél.

- 2L Muzsikálás. - 23. Ilyen a zsemlye a népdal szerint.

- 24. Megijed. - 26, Mássalhangzó fonetikusan.
27. Női keresztnév - 28. Fordítva egyszerű cép. *
30. Csatorna neve. - 31. Főváros. - 5l. l jó rioáorral
kapcsolatos szó. * 36, Mutató szócska, fordítva szeméyes
névmás. - 3B. Utolsó betűjét megduplázva sakk műszó. -39. Igekötő és iker szó fele. - 4I. Forditva cimzéseknél
rövidítés. - 43. Sportolással fejlődik. * 46. Kál.mán bá-
csi kívánja az ös§zes olvasóknak karácsonyra. * 49. Be-
c,éző keresztnév. - 50. Nemzet és ige. - 5,í. Szeptember-
ben erre hai|ik az idö. - 52. A tudós csőre. _ 53. Vas-
utunk rövidítése. - 54. Sör márka, - 57. Nem a miénk.

- 60. Szőlöből készül. - 62. Allati férőhely - 63. Híres
török. "--. 65. Hírneves francia regényíró vezeték nevének
mássalhangzói. - 66. Német névelő fonetikusan -68. Kártyajátékosok közül egyik, de számtani kitétel is. -70. A ,nyái déli pihenője. - 72. Habozó szócska, -73. Feltételes kötőszó. - 74. Nő íorgatja. - 75. Forditva
írancia birtokos névmás. - 76.l(étarcú isten. - 77. Igy
ner,ezték a virágcsokrot régente - 80. Istentisztelet, _
8/. Ilyen kabátot hordasz most. - 82. Sportegylet rövi-
dítése.

Függőleges sorok. .1, Szóharc. - 2. Ezt ünnepeljük ka-
rácsonykor. - 3. Hírneves repüIők vezeték neve. -6, Azonos magánhangzók _ 8. Szúr. - 9. Rövidítés ler,"e-
leken. - I0. Egy sportágat űz. - lí. Ilyen passzió pl. a
lovaglás - 12. Hordóba verik. - /3, Virág része, -I4. Kerek szám, - /7. Rossz ló. - 18. Seben keletkezik.

- /9. Mindennek van - 22. Csodálkozó szócska. -23/a. Tetsző valamire mondjuk. - 25. ley hívták az e|ő-
kelő nőket régente. - 26. 

^ 
jó sportoló,mindég végig , . . a

küzdelemben. - 29. Csak hogy megél napról-napra._ 32. Ke-
resztrejtvényíejtő gyakran használja. _ 33. Bőrkiütés, *
34, Haldoklónak adja fel a pap. - 35. Több királyunk neve, -37. Nagy összegű szám rövidítése _ 40. Madár. _ 4l. Zavar
ikerszava. - 44. Lóverseny műszó. -- l5. Mesterember munkája.

- 47. Szobrot is készitenek be|őle. - 48. Mikor a vizből patak
vagy íolyó lesz. - 55. Férfi név. .---- 56. Elhajít szinonímája. -

58. Férfi ,keresztnév. - 59. Ádám gyermeke. - 60, Fán is talál-
ható. - 61, Allam röviditése. - 63. Ilyen művész a színész is.

- 04. O|asz névelő. - 67, Fát rágja, - 68. ldöegység. -7/. Nem régi. - 78. Német prepozíció. - 79. Nem fér már
semmi bele.

Diiazás a szokásos: 6, 4 és 2 P.

Beküldési határidő: január 5.

Ki}rmondások a takarékosságról. Egy hétig dinom-dánom, holtig tartó szánom-bánom. - A. nagy pompa erszény koporsója.

- Fia üres az erszényed, kerüld a venőégségét, - S3erelem,'bor, liocka lJ'titik az erszényt. - _N.egv pusztítja az. erszény.t: a ross.z
óra, a rossz malom, áz Ó kocsi s a vén §z<;iiO. _ A bársony és'selyemkioltja atüzedakonyhában.-Neveddaztforinton,amit
garáson vehetsz. (Mit garason vehetsz, ne adj érte tallért.) * Ki a-krajcárt nem becsüli, a forintot nem érdemli. ._ KéSŐ a taka-
rékosság, mikor már üres az erszény.
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LEGYŐZTÉK-E A NEMET IPART?
A hatalmassá fejlődő német ipar, mely _a világháború.eg.yik

titkos oka volt, ismét szenzációt ádott a v!!ágngk: németek ép_í-

tik a vilás leltokéletesebb hadihaióiát. Mondanunk sem kelI,
milven haÜst ;áltott ki világszerte 

-ei a tény. A német haditen-
gerészet legújabb cirkálóját érdekesen ismerieti Thomazi A. ten-

§erészpara"ncónok egy iráncia lap hasábjain. Az ő cikkéből kö-
zö|iik az alábbi részeket:

Á versaillesi béke egyetlen egy pontjára sem vigyázt?I az
angolok oly íéltékenyen, mint arra, mely a német hadlllotta
melgsemmisitésére iráiryult. Azonban a békeszerződés értelmé-
ben* a németeknek jogrik van az 1902-1903-ban épített_ t +iq!u1
l922-tő kezdve újáb-b típusú, modern 10.000 tonnás !4jQt<_tat
felcserélni. A némét ,,Reiihswehr" alávetette magát a bekefelté-
teleknek és igyekezett azt - amennyire lehetett saját hasz-
nára kiaknázni. A 13 000 tonnás hajókat kisebbekkel kellett te-
hát íelcserélni, de írgy, hogy komoly katonai szolgálatra k,épe-
sek legyenek.

Archlmedes törvénye szerint minden test annyit veszít súlyá-
ból, mint az általa kiszorított víz súlya. A mérnök mielött eg1,
hajó megtervezéséhez fogna, megcsinálja a vizkiszoritás egyen-
letét, vagyis összegezi a különböző súlyokat, melyek együttese
teszi a használatra kész hajót: törzs, motorok, tartalékgópek,
élelmiszer és vízmennyiség, legénység, berendezés, szerszám_ok
stb. Kereskedelmi hajókná| hozzáiárul az utasok és a szállít-
mány súlya, hadihajóknál ehelyett az ágyúk, torpedólövők, a
pániél és'lőszer. É,rdeke azonkivül a hajó§yárnak, hogy a hajó
gyorsasága elérje a maxinumot. Ezen elv alapján jöttek létre
á háború előtt azok a hatalmas drednoughtok, melyek közüt a
legnagyobb, a 48.000 tonnás angol Hood-cirkáló volt. Mivel
azónbán a versaillesi béke gúzsbá kötötte a német haditengeré-
szetet, gondolni sem lehetett ilyen hajók építésére.

.Most azonban sikerült a németeknek oly hajót tervezni, mely,
nek gyolsasága íelütmúlja hasonló hajó,k sebességét, azonban
a tonnasúly relatíve kisebb és az igy megtakaritott súlyt fel-
használhatták a hajó hadászati felszereléséhez. Igy azután a cir-
káló nem haladja túl a békeszerződés értelmében engedélyezett
tonnasúlyt, de hadászati szempontból jóval fölötte áll az
ántánthatalmak bármelyik páncélos cirkálójának. Az új haió
,,Sheer Admirális" nevet viseli és 1932-ben bocsátják vízre.

Legérdekesebb adatait felsoroljuk A hajótörzs súlya nem
több, mint 500 tonna, a motorok pedig még kisebb súlyúak.
Hajónrotoroknak legalább 50.000 lóerőseknek kell lenniök.
A most általában használt Diesel-féle mirtorok súlyegysége eb-
ben az esetben 2000 tonnát tenne ki., Az ,,Admiral Sheer" motor-
jai 

- melyeket egy külön gyárban készítenek Nürnbergben -,ezzel szemben lóerőnkint csak 8 kg súlyúak, míg legtöbb tenger-
alattjáró motorja 25 kg, gőzösöké 35 kg nehéz, lóerőnkint. Az itt
nyert súlyfölösleg 12@ tonnát tesz ki. 1700 tonna marad tehát
a cirkáló hadi és védelmi fe}szerelésére. Ez az eredmény meg-
engedhetővé teszi a hajó teljes bepáncélozását hosszában és
magasságában. Mivel a motorok kisebbek, kevesebb helyet fog-
lalnak el és könnyebben védhetők. A védőberendezésen kívül
marad még az 17OO tonnából a támadófelszerelésre is. Ez áIt:

6 darab 20 cm-es ágyúból, 1-1 íorgatható toronyba_n elöl és
hátul elosztva; 8 daiáb l5 cm-es á§yúból szimmetrikusan el-
helvezve a cirkáló két otdalán; 4 daiab 77 mm-es légelháritó-
áeÍú, végijt 6 darab légitorpedó-hajítógép a hajó hátulján _ei-
hÓÍye2ve.Tzek az ú'| ágvrúk á lehetö legtökéletesebbek. 27.000 m
távblságra 350 kg Öút|Ú tOveaetet tud-nak lőni. Lövési gyo{9a-
ságuk háromszoi aniryi, mint bármely régi tipusú páncélos
ágyújának.-A 

,,Preussen", melyet helyettesít, csak 18 tengeri mérföldet
haladt óránkint, az ,,Admiral Sheer" pedig 26-ot. Működési su-
gara 2O tengeri méríöld óránkénti sebességnél 10.000 és igy
képes lesz Németországból Kínába menni a nélkül, hogy fűtő-
anyaga elfogyna. Az ,,Admiral Sheer" az egyetlen hajó, mely
ilyen távot képes befutni megállás nélkül. Ebből látható, hogy
a németek - bár hatalmukat a tenger felett elvesztették -- nem
szándékoznak mindig csupán a Balti-tenger környékén hajókázni.

Szinte paradoxonnak hangzik, hogy ma az egész világon
egyetlen egy ilyen páratlan zsenialitással épített csatahajó ie-
glen és hogy ez a mestermunka azoknak a németekrrek a bir-
toka, kiket a versaillesi béke éppen ezen a ponton akar tönkre
tenni.A "Sheer Adrniral" oldalnézete és felülnézete,

c§ERI{,ÉszÚroN ANGLIÁBAN.
Megielent a iamboree képes emlék-albuma !

Szerkesztette i Kosch BéIa.

Kedves, örökre emlékezetes, felejthetetlen képek elevenednek
íel telkünkben a nagy gonddal készült, elökelö kiállítású, l4O
oldalas beszámoló lapozása közben. Az angolországi cserkészút
dicsőséges napjainak minden kis részlete feltárul előttünk, a
legkiválóbb cserkészfényképészek (Sztrilich Pál, Marx Tibor,
Kolozsváry Béla, Temesváry István dr., Erődi-Harrach Béla,
Vajna Edé, Bezegh-Huszágh István; mintegy 160 kitűnő felvé-
telén Mdrton Lajos helyszínén készült l t művészi raizán s az
eleven lendülettel megírt kísérő sorokban, amelyek Kosch Béla
és Aradi zsolt tollát dícsérik. Elkalauzolnak bennünket az in-
dulás perceitől kezdve a hosszú úton Angliába, az Aríowe-parki

táborhelyre, ahol a világ minden népének színes tömkelegében
a magyar becsületért küzd B50 magyar cserkész, A világ leg-
nagyobb ifjúsági talá|kozójának élete pereg le előttünk, a kör-
nyékbeli városok képei, a nemzetközi konferencia, a táborbon-
tás, a londoni tanulmányút . . . Valóban, senkinek a számára
sem lehetnek teljes, beiejezett értékűek a jamboree tanulságai
és emlékei e nagyszerűen sikerült füzet nélkül.

A könyv előszavát Temesi Cyőző, a jamboree-csapat pa-
rancsnoka, a zárszót Sí/r Sándor írta, a bájos cimlap Mdrton
Lajos műve.

Igen érdekes a jamboree-tábor maddrtdvlatí képe s 44részt-
vevő nemzetekről szóló kimutatás. Megtalálhatjuk benne D ma-
gyar csapat teljes,névsorát is.

A mű ára csak: 2.20 P. Melegen ajánljuk résztvevőknek és
itthonmaradottaknak egyaránt.
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,. r.jszaka íölriadtam. Nyugtalan álom gyötört.. Annyira
kinozott, hogy fölébredtem. A sátram födelén valami kü-
lönös, narancsszínű világosságot vettem észre. A levegő-
ben fojtó szagoi éreztem. Fölültem az ágyamon Hallot-
tam, hogy a parancsnoki sátorban halkan beszélnek. Föl-
keltem. Néhány ruhadarabot vettem magamía és a pa-
rancsnoki sátorhoz mentem.

Farkas parancsnok, Szendy, Fritz, Mahovits tiszt urak
tárgyaltak valamit igen izgatott hangon. A két éjjeli őr
ott állott a sátor előtt.

Amikor a sátorba beléptem, a parncsnok úr halk han-
gon szólt hozzám:

- Túz van valahol. Az éjjeli őrök azt állítják, hogy a
vasúti állomás mellett ég valami. Faller Istvánt küldtem
el az állomáshoz, hogy nézzen ott körül.

Visszasiettem a sátramhoz. Felöltöztem. Amikor a sát-
ramból kiléptem, láltam, hogy Faller futva siet vissza je-
lentést tenrii a parancsnoknak.

Faller izgatott hangon jelentette, hogy valóban tűz van,
még pedig veszedelmes erdőtűz, amely a táborunk irányá-
ban halad.

Mi történhetett?
Faller megmagyarázta a dolgot.
A delutáni vonat mozdonyából szikra pattant ki, amely

meggyujtotta az erdőben az avart. A tűz délután észre-
vétlenül senyvedt a föld felületén, szinte lappangva széle-
sedett és megközelítette a fenyvest. Itt három száraz íe-
nyőfa lángra kapott és a nappali világosságban szinte
észrevétlenül felgyujtotta maga körül a ienyvest. A vasúti
őr csak akkor vette észre a veszedelmet, amikor az egész
fenyves lángban állott. Bjszaka elfutott a vadász-lakba
hírt vinni a veszedelemről. A két erdőőr, a két majoros és

néhány ember szinte tehetelenül áll a tűz mellett. Az irtás-
ról meg a vasúti töltésről nézik az egyre nagyobbodó ve-
szedelmet, mert a nagy hőségtől nem mernek a tűz köze-
lébe menni. A hatalmas lenyves elolthatatlan lánggal ég.
Utána fiatal akácos következik. A nyers akác könnyen
meggyullad és ég, Azután a nagy lombos erdő kerül sorra,
ameLy már a mi táborunkat veszi körül. Akkor már olyan
hatalmas ereje lesz a tűznek, hogy a lombos erdő sem
állja az útját,

Amialatt Faller beszélt, szinte percek alatt világosodni
kezdett. A tűz egyre terjedt. Az ég a|ja vörösre változott,
Az erdőben csörtetést hallottunk. A táboron keresztül ár-
nyak suhantak át. Menekülő őzek, szarvasok, nyulak fu-
tottak a tüz elől.

F'arkas parancsnok úr nyugalomra intett:

- Nem kell megijedni. Még ha nagy szél hajtaná is fe-
lénk a tizet, az holnap délig nem érhet el a táborunkig.
Addig teszünk ellene! Ha nem tudnánk megbirkózni a tűz-
zel, íélőra alatí az egész tábort a tavakon túlra visszük
és nem történhetik semmi baj. Most pedig figyelem! A tiszt
urak csöndben fölkészülnek, a kis rajon kívül felköltenek
minden rajt, felöltözik mindegyik cserkész. összes fejszét,
baltát, iűrészt, ásót, kapát, csákányt, nagykést kiosztani,
csöndben, nyugodtan sorakozni és a tábor közepén hang
nélkül várakozni.

A tisztek a sátraikhoz mentek. Itt is, ott is villamos lám-
pák gyuliadtak ki. hz egész tábor mozgolódott. Alig húsz
perc aiatt nyolcvan cserkész állott a.tábor közepén. A pa-
rancsnok megállott a csapat előtt.

- Csak nyuga|om, fiúk! A fődolog, hogy senki egyedül
ne maradjon! Megértettétek? Senki egymagában el ne
lnozduljon! Utánam indulj!

A tisztek előre mentek. Azon az irtáson haladtunk,
amely az állomásra visz. Ettől délre, a vasúti töltésről nyu-
gatra dühöngött a tűz és délnyugati irányban haladt a
cserkésztábor felé. Háia Istennek! - a szé1 csak gyöngé-
den lengedezett .

Amikor a vasúti töltésre értünk, elszorult a szivem. Bor-
zalmas látvány tárult a szemünk elé . . .

Hatalmas lángtengert pillantottam meg, amely szinte
hu|lámozva haladt a szél irányában. A magas fenyószálak,
sisteregve égtek, mint hatalmas íáklyák. Sűrű, nehéz fe-

ffi
Az eggedüli

El,ső rLagaar ltamgsaerg,yár :

STOWASSEIt
kir. udvari szállitó.

BUDAPEST, II., r-ÁNinÍrr-U. 5.
Altalánosan eli§merve a legjobb hangszerek.
llúrol§ csak finom, megbizható minősegben,
Rotrrlúlí hangszerek szakszerúen iavittatnak.

Áraránlat ingyen küldetik.
maguar hangszerggtir az országban,
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hér füst szállott az ég felé. A vastag íenyőfatörzsek pat-
togva hasadbztak széjjel, az ágai sziporkázva hullottak
alá. A szél előre hajtotta a lángot, az iszonyatos forrósá-
got. Rémes volt látni, amikor a tűztől me§§ze álló fenyő-
fák gyulladtak ki. Mintha valami gonosz, láthatatlanul röp-
kOdő démon gyujtogatná lángra a hatalmas fákat, anre-
lyek szinte maguktól gyulladtak meg, még mielőtt a tulaj-
donképeni tűz elérhette volna őket. A íűz minlegy száz
méteres szélességbgn haladt előre, de előrehaladásában
egyre terjeszkedett.

Emberi hatalom el nem olthatja ezt a tűzet, A szajki
tavak minden vize nem lenne elegendő arra, hogy ezt a

gyepet íölásni" .A. cél az, hogy a lűz elől .az .akácasban ak-
kora irtást vágjunk, hogy azon át ne hatolhasson" Isten
segítségével lássunk a munkához!

A reggeli szürkület derengeni kezdett.
A cserkészek néhány uradalmi emberrel gyarapodva,

megkezdték a munkát. Hogy ez milyen munka volt! Az
akácos tüskés bozótját és a kivágott vékonyabb törzse-
ket, á§akat a nagy irtásra vonszolták. Nehezen, igen ne-
hezen nent a rnunka előre. Mindegyik cserkészre majd-
nem négyméteres szélességű irtani való bozót esett. Három
órai kemény munka után a tűz felé eső akácosból alig tiz
méter szélességú sávot irtottak. Ez a szekérúttal együtt

Kérjen rádió-kereskedöjétól
készülékeket mikep sze rezheti
6-18 havi részletfizetés mellett.

leirást, hogy fenti
meg karácsonyra

FDil{ilrLilp§il RÁDIÓ

poklot eloltsa. Az az etdő, amely az irtástól délre a tavakig
terjed, menthetetlennek látszott.

Farkas parancsnok úr egy erdőőrt hívott magához.

- Van valami út az erdőben, amely a tűzzel párhuza-
mosan halad és a tűz meg a tábor közé esik?

- Van ilyen út az akácos mögött. Szekérút. Alig nyolc
méter széles. Az bizony nem akasztja meg a tizet, okvet-
lenül keresztülcsap rajta.

- Vezessen oda minket! . . .

Az erdőkerülő a szekérútravezette a cserkészeket. Ami-
kor jó messzire haladtak, a parancsnok megállott az úton.

- A tűz vonalában vagyunk.
A tűz messze volt még ide. A fatörzsek mögött idáig

szűrődött á világossága, a füstje azonban erősen érezhető
volt már. A tűz irányában fiatal akácos volt előttünk.

A parancsnok épen ezl a tűz előtt álló akácost válasz-
totta ki arra, hogy a veszedelmet itt megállítsa.

A -cserkészeket mintegy kétszáz lépésnyi szélességben,
rajvonalban állította fel egymás mellett. Belefujt a sípjába.

- Figyelj! A legfőbb pafancs újból az, hogy senki egye-
dül ne maradjon! Minden cserkész a tűz irányába hatolva,
irtsa maga előtt a cserjést. A fiatalabb fákat vágjátok ki.
A nagyobb tákről az ágakat tisztogassátok le. A száraz

tizennyolc méter szélességű akadályt jelentett. Ezen már
kisebb tűz nem tudna áthatolni.

Reggel hét óra felé megérkeztek a hosszúperesztegi tüz.
oltók. A iegyző volt a parancsnokuk. Amikor a tűzoltók
meglátták, hogy a cserkészek milyen emberfeletti munkát
végeztek, alig tudták palástolni a csodálkozásukat. ók is
(mintegy harminc erős ember) azonnal munkához állot-
tak. Az irtást háromszázméteres vonalban szélesítették,
ezen belül még a nagyobb fatörzseket is eltávolították.

A harminc túzo|tó Farkas Ferenc úr parancsnoksága
alatt különös dolgot művelt. Nagy szalmazsúpokat cipel-
tek be az akácosba, azokat széles vonalba rakták le és
felgyujtották. A cserkészek irtásán túl, ötven méter szé:
lességben, majdnem háromszázméteres vonalon fölgyuj-
tották az akácost. Ez az újabb erdőtúz nern volt olyan
nagy. Szinte tűzoltői felügyelet alatt égett és csakhamar
elért a cserkészek által vágott irtáehoz meg a szekérúthoz.
Itt résen állottak a tűzoltók és az öregcserkészek. Ez a
tűz nem hatolt át a szekérúton, hanem úgy hamvadt el,
hogy még egy bokrot sern gyujtott fel a szekérúton túl,
a tábor felé eső bükkös erdőségen.

Déli tíz óra felé érte el a harsogó lángvihar az elüszkö-
södött, letarolt tisztást. Messziről szorongva,néztük a bor-



1!,
I

568 MAGYAR CSERKÉSZ 23 24, szám

zalmas túz erőlködését, hogy az akadályon átharcolja ma-
gát. Sustorgó lángkévék sugároztak be néha a vágás kö-
zepéig, ahonnan dühösen sziszegve ártalmatlanul húzód-
tak vissza. A tűz démona hasztalan próbált átrepülni a
bükkös erdőbe. Ha fel is gyujtott itt-ott néhány száradó
bokrot, az öregebb cserkészek és a hosszúperesztegi tűz-
oltók ásóval, kapával menten agyonverték, földdel szórták
be, úgyhogy nem árthatott semmit az eleven fáknak.

Délután három óráig küzködött a borzasztó rém és
megpróbálta, hogy erőt vegyen a cserkészek munkáján.

Az iszonyatos tüzet okádó sárkány egyre fáradtabb és
fáradtabb lett. Már alig veigődött. A borzalmas erdőtűz
elhamvadt. Még két nap füstölgött a helye.

- kedves cserkésztestvéreim!
Az éjszaka borzasztó szörnyeteg mozdult meg, amely

elpusztulással fenyegette a szép szajki erdőség tekintélyes
részét és táborunk felé közeledett. Ti nem rettentetek visz_
sza a tizet okádó sárkánytól, hanem elejébe mentetek,

FOGPEP E
szAJvÍZ És
FoGPoR §

A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK
ELLENÓRZÉ§E MELLETT KÉSZÜL.

útját állottátok, nem engedtétek kárhozatos útján tovább
haladni, hanem Isten segítségével győzelmet arattatok
lelette.

Nyugodtan hajthatjátok áIontra a fejeteket. Nem riad-
tatok meg! Helyeteken maradtatok, nem kellett a vesze-
delem elől felszednünk sátorfánkat és a tavak védővonala
mögé nlenekülnünk! A táborotok most vált csak igazán
otthonná, amelyért verejtékes munkátokat, a legjobb ntun-
kát -- áldoztátok.

Nenr fogok dícsérő szavakat keresni, hogy azokkal a jó
munkát megkoszorúzni próbáliam. Tudom, hogy ugyanazt
minden más cserkésztábor megtette volna. Nem a ti mun-
kátok előtt hajtom meg hát most a cserkészliliomos zász-
lót, hanem a c§eíkészszellem, a cserkészmunka előtt!

Köszönöm, fiaim, hogy a cserkészzászlóhoz hűséges
szívve| ragaszkodtok és most ahhoz méltóknak mutatkoz-
tatok !

Háromszoros huj, httj, hajrá harsant tel, azután a íiítk
eloszlottak.

Felszedtük a satcirtantai. n"r"*'U indultunk. A vasúti
megállónál vig nótázással ütöttük el a várakozás idejét,
A vidám zai nem rettentett vissza egy karcsú őzet attól,
hogy ki ne jöjjön az erdőbőL Az őzike alig száz lépésnyire
állott meg a vasúti sineken. Szelíd, barna szemeivel kí-
váncsian nézte a cserkészsereget, npen akkor zörgött be
zr kis helyiérdekű vonat. A mozdonya erősen köhögött,
tekintélyesen sistergett, amint azt a nagy amerikai villám-
vonatok óriási mozdonyai szokták tenni, hogy magáta irá-
nyítsa a cserkészek figyelmét. A cserkészek fölszállottak
a vonatra. A hencegő masina nagyot fütyült, zakatolni
kezdett, de nem indult meg. A kis őzike egyre ott állott
még a vonat előtt a síneken és nyugodtan bámészkodott
tovább.

A kis Zsoldos Zoltán leugrott a vonatról és mint akinek
már gyakorlata van a vonatok körül, a géphez futott és
fölkiáltott a masinisztához:

- Gépész úr, várjon egy pillanatig, amíg én a közle-
kedési akadályt elhárítom!

A kis Zsoldos harciasan futott a nagy cserkészpálcájá-
val az ártatlan őzike felé, anely úgy látszik nem tudja azt
a Máv. parancsot, hogy ,,a pályatesten tartózkodni tilos".

Amikor az őzike meglátta a feléje szaladó kis cserkészt,
mesterséges bakugrást csinált, előre szegte a telet és fur-
csa ugrálással nekiment Zsoldos Zolinak, hogy felöklelje.
Zsoldos Zoli alaposan megrémült, amikor az őz teléie
ugrált és ugyancsak iparkodott vissza a vonathoz. Még
a pálcáját is eldobta ijedtében.

A gépész hangosan kacagott a különös látványon. De
a gépésszel nevetett az egész vonat. A kis Zsoldos vörös
arccal kapaszkodott fel a kiscserkészek kocsijába és a
világért ki nem nézett volna az ablakon, hogy lássa, ho-
gyan tűnik el a játékos őzike a szajki erdőben?

Amikor írni kezdtem, amialatt írtam és mielőtt a tolla-
mat letenném elfáradt kezemből, a tűz kényszeritett az
írásra. Munka közben egyre tüzet láttam és tüzet fogok
Iátni a §zemem világosságának a kihunyásáig, valahány-
szoí a szajki táborra, vagy jobban mondva, hogyha ._
cserkésztáborra gondolok.

Pici tüzeket láttam a fiam meg a cserkészek szemében.
Az első tábortűz emléke soha el nem halványodik a lel-
kemben. Napról-napra lobogni láttam a konyha tüzét.
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Láttam végül a tűzokádó
sárkány megmozdulását,
amikor ez a rém vészesen
vihorászva harapott bele
tűzfogaival a szajki erdő-
ségbe és a tábor felé köze-
ledett.

A tűz bujkál a jegyzeteinl
betűi között. A vidámság,
a közönséges életben való
munkálkodás, meg a nagy
veszedelmek idején - hatá-
rozotí, tettre való készség
tiirze az, amely az emélkei-
met átvilágítja.

Azt kívánom, hogy a hár-
mas szent-tűz örökre a szi- A szajki tábor látképe.

vükben ragyogjon. - Ra-
gyogjon vidám, lelkes, élénk
tűz a szívükben.

Az otthon csendesen lo-
bogó tüze melegítse őket a
türelmes, kitartó munkára,
Munkakedvük soha el ne
lankadjon, a szorgalrnuk
soha el ne ernyedjen.

Lángoljon, egyszer az égig
lobogjon fel a lelkükben a
tűz, ha rnajd igazi nagy ve-
szedelem kerekedik, Akkor
álljon majd minden cserkész
a gátra és végezzen jó mun-
kát, honmentő cserkészmun-
kát a boldogabb jövőért.

( Vége.)

rácsváltófeszültség kell. Ezzel szemben a Philips B 405-nek
már 7 volt rácsváltóíeszültség is elegendő ennek elérésére,
Minthogy a legnagyobb torz,ítatlan energia mindkét csönél azo-
nos, nem szükséges a B 405 erő§ítését oly nagyon fokozni. E te-
kintetben a Philips B 443 cső még előnyösebb. Ennek a csőnek
a legnagyobb energia szolgáltatásához csupán 10.6 volt, tehát
a B 403 értékének éppen a íele szükséges, A B 403 használatá-
nál tehát az erősítésnek kétszer akkorának kell lennie, mint a
B 443-nál és körütbelül |.7-szer nagyobbnak, mint a B 405-nél,
hogy trgyanahhoz a hangerőhöz jussunk.

Olyan modern végerősítőcsőnél tehát, mint amilyen a Philips-
íé|e 443 sz, iső, bizonyos erösítőenergiatöbblethez jutunk, ame-
lyet például a készülék szelektivitásának növelésénél lehet íel-
használni. Ezenkívül némely esetben egy íokozat hangfrekven-
ciaerősítést is módunkban van megtakarítani.

Végerősitőcsövek.

'-' A hangfrekvenciaerősítőben az erősitőcső az, amely a rácsai-
hoz vezetett hangfrekvenciaváltóáramokat felerősíti. E csőnek
csak csekély, még pedig a hangírekvenciatranszformátor ener-
giaveszteségének megfelelő energiát kell leadnia,

A végerősitő feladata más. Ez a cső kell, hogy energiát szol-
gáltasson. A hangszóróban végbemenő energiaveszteségektől
eltekintve, a zene és beszéd hallhatóvátételéhez szükség van
energiára. S minél hangosabb a zenevisszaadás, annál nagyobb
energia kell hozzá.

Gyakran hódolnak be annak a nézetnek, hogy a végerösítő-
csö a hozzávezetett rácsváltóíeszüttségek íeldolgozására hivatott,
vagyis hogy rácsterületének nagynak kell lennie. Ez tévedés.
A kérdés elsősorban nem azon múlik, hogy mekkorák a hozzá-
vezeteít váltófeszültségek, hánem azzal ke|] tisztába jönnünk:
mit akarunk elérni? Rendes körülmónyek között az a cél, hogy
zenét vagy beszédet egy, esetleg két szobára alkalmas erősség-
ben és torzítatlan visszaadásban élvezhessünk. Ennél nagyobb
igényeink nem igen támadnak. Ennéllogva olya csövet szerzink
be, amely ennek teljesitésére képes, E készülék behangolása és
beállítása á|tal a zenét a kivánt hangerőre hozzuk. Ha erős a
zene, erősebb mint amilyent kívánunk, akkor ezt a készülék meg-
felelő beállításával a kellő mértékére csökkentjük és megfor-
dítl,a: ha trilgyenge a visszaadás hangereje, akkor megfelelő
beállítással felfokozzuk. Ezért a végerősitőcsőhöz vezetett íe-
szültséget beállítjuk és a kívánt hangerőhöz igazodunk. Ilyen-
íormán tehát nem az a kérdés, vajjon a cső a hozzávezetett fe-
szültségeket fel tudja-e dolgozni, hanem hogy vajjon elég erős
és éIvezetes-e és az előbbi kérdésnek ez éppen ellen-
téte.

Tegyük fel, hogy különíéle végerősítöcsöveink vannak, ame-
lyek azonban mind ugyanazt a maximális torzítatlan energia-
mennyiséget képesek szolgáltatni. Ez esetben a torzitásmentes
legnagyobb hangerő valamennyi csönél egyforma lenne. Ilyen-
kor pedig az el.ső kérdés: Melyik cső az, amelynél ezt az ered-
ményt a hozzávezetett legkisebb rácsváItófeszültséggel lehet el-
érni? Mert ennél a csőnél a hangfrekvenciaingadozások erösí-
tését nem kell akkorára fokozni, mint a többi r.égerősítőcsőnél,
hogy rtgyanazt az eredményt érhessük el.

Igy a Phiüps B 403 csönek 150 volt anódfeszültséghez 30 volt

ÖnÖXÍrSD MEG CSERKÉSZÉLETED
minden mozzanatát. Végy ,nPathé
Baby" mozifelvevő- és veiítőgépet !
Merev fénykép helyett életvidám filrnet
készíthetsz, melyet bármikor vétíthetsz.
Eghetetlen filmek. - Könnyú kezelé§.

9 havi részletre is kapható.
MOsorfilmek kölcsönözhetők! Kapható minden íény.

képészeti szaküzletben.

Artappal é3 mo3oíJégyzékkel §zolgál a vozérképvl8elet;

DANUBlUs MozGÓKÉPlPARl RT.
Budapeit, Vlll., Akácfa-utca 6.
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pÁ^L-yAzar.
A ,,gombostűk titka" ci:rnű pályázatunk erednrénye.

Tihamérnak 12 darab tízméteres rúdból kellett 400 négyzet
méteres tábort terveznie. Olvasóinkra bíztttk, vajjon lehetséges-e
'Iihamérnak megoldani a problémát.

Hát érkeztek 
-is be szép számmal megíejtések. A szerkesztő-

ségnek borzongott a háta, amikor a merész táborfigurákat meg-
iátta s az ijesztő területszámítási számsorokat olvasni kezdte.

Pedig hát a megoldásnak egyszerűnek kellett lennie, Tábor-
verésnéi nem áll rendelkezésre hosszabb idő a pontos terület-
számításokra.

Aki a leközölt helyes meglejtésekre vet néhány pillantást,
rögtön láfja, hogy melyik megoldás egyszerű és tetszetős.

L. a_ Az I. díjat a legszebb és legöt.

^c,/--**7' ]. _ letesebb táborten,rajzérr Török Ist-

Z*-*n'- _)Í* r,an nyerle a györi 35-ös csapatból,
A ll. díiat Dudás István az esz-

í}llJ L-_
l A i,ooL--J \-J

tergomi 14-es ,,Holló" csapatból.
A III. díjat Oravetz Károly a

győri 35-ös csapatból.
A pályázók kőzül külön meg kell

említenünk Majzon László alapos
számítások alapján beküldött pályá-
zatát. Sajnos, r,olt olyan csapat is,
melyből tizenöten is pályáztak,
azonban mind ugyanavval a nem
sikerült tervralzzal. Máskor több
önállóságot és leleményt. É,s voltak
olyanok is, akik 6-án adták fel a
ievelüket, jóllehet a pályázatnak
5-én már nálunk kellett volna lenni.

MIT KELL TUDNIA MINDENI{INEI{ A
. BIZToSÍrÁsnÓr-.

(F olytatds.)
A mi példánk: az egy éves kockázati biztosítás csak egy évre

szól. De mi történik akkor, ha valaki nem egy, hanem mondjuk
15 évre akarja magát biztositani? Vagy ha valaki nemcsak halál
esetére akarja magát biztositani, hanem baleset, rokkantság,
mtrnkaképtelenség esetére? Vagy arra az időre, ha már öreg
lesz? Ha valaki a saját jövöjét is biztosítani akarja? ltt érkez-
tünk el a biztosítás ma divatos formáihoz.

Az eddigiekben olyan példát ismertettiink, amikor a fél egy
bizonyos időn át biztosítási dijat ftzet, a biztosítási összeget
pedig az ő halála esetén hozzátartozói kapják. A biztosítási tar-

rMl,"--\,r-'

tam lejárta után a kötelezettség úgy a féI, mint a társaság ré-
széről megszűnik, vagyis a íél nem íizet többé díjat, a társaság
pedig - tekintettel, hogy a fél életben van, tehát az az esemény,
amelynek kockázatát a társaság elvállalta, az ő esetében nem
következett be - a társaságnak sincs semmi kötelezettsége a
féllel szemben.

Azonban a biztosítási intézménynek nemcsak az a célja, hogy
halál esetén siessen a megszorult hátramaradottak segítségére,
hanem - és ebben vart működésének másik fontos humanitárius
és altruisztikus jellege 

- hogy magukat az é|őket is biztosítsa
az élet megpróbáltatásai ellen, hogy az embereket előrelátásra,
a iövő gondoskodásra, takarékosságra szoktassa. Ezért a bizto-
sítótársáságok úgy szervezik meg működésüket, a díjakat úgy
állapítják meg, hogy nemcsak akkor fizetnek a félnek vagy a
íé| hozzátartozóinak, mikor a halál vagy a baleset bekövetkezik,
hanem akkor is, ha a bizonyos időtartamra kötött biztosítási
szerződ,és lejár és a íelet semmiféIe baj sem érte.

Van például egy ember, aki húsz éven át évente vagy havi
részleteliben fizet'egy bizonyos összeget és ennek ellenében a
társaság kötelezi m"ágát, hógy a bizTositási összeget kifizeti,
ha a fél-időközben meghal, vagy ha baleset éri, de kifizeti e/ a4
összeget a biztosítási- tartam lejdrtakor akkor is, ha a félnelt
semmi baia sem esett!

Elméleiileg a biztosításnak ez a mai formája alapjában _két
részre osztható, Áll egy kockázai-biztosításból, amelyet a fen-
tiekben ismertettünk é§átt eey takarékbetét-szerződésből, amely-
lvel a íél kötelezi magát ariá, hogy minderr óvben - akár egy
tákarékpénztárba - blfizet a társáság pénztárába egy bizonyos
összegei, amelynek ellenéLren a lejáratkor vagy a kockázat be-
követiieztekor "megkapja a biztosítási"összeget. A biztosítási
diiak e két eleme á valóságban teljesen összeolvad.'Ha az eddigi gondolatmenetet figyelme,sen követtük,_ most
már nagyjában'tis}tán láthatjuk a. biztosítási ügyletek .aiapyo-
nalait, j]'valljuk be, nem bo§zorkánymesterség_eligazodni köz-
tük! Ezek utái rátéihetünk a biztositás kütönféle módozataira.
Feleletet adhatunk azokra a kérdésekre, melyeket a fentiekben
íelvetettük. Milyen formájú biztositási szerződést kell annak köt-
nl.. uxi nem elégszik még azzal, hogy halála esetén a hozzá-
ta/tozói kapiák á biztosítási összeget,'hanem a tartam lejárta-
kor, amenÜben életben van, ő saját maga is igényt tart erre
az összegre?' 

kéozeTiünk el esv 25 éves embert, aki életbiztosítást akar
t<r;tni.'Az"em|ített űyszerű biztosítási módozat szerint a követ-
IiJr; u:alutot kapűtia: fizet évente 19 pengőt és ennek elle-
neben á társaság ktitelezi magát arra, hogy ha a biztosítási szer-
ződés megkötés6 után bármely pillanatban meghal, kifizet hoz-
zátartozői"nak l000 pengöt: de kiíizeti ez..t az, ös9_zegej J.!9-
később akkor, ha a féi eléri 90. évét. Ez az ú- n. haldleseti töke-
bizt ositás.*- 

Hu .teri 90, életévét? Kicsit távoli dátum - felelheti a bizto-
sítás t<otésére készülő ember -, hátha akkor már nem lesz mó-
aÓ.Uun íizetni a díjat? Van más módozat is..Lehe.t úgy is szet-
;ÓJ;l, h.; iét csati egy bizonyos ideig fizeti.a díjat és.9íután
mentesül a díjfizetés alól. de az_ ö.sszeg most ls csak nalal ese-
i;; ;;sv-.Já't i 90. életév eléréseko-r lesz,.esedékes, Igy p|,

irúunulrínuÉ i 25 éves embernek, hacsak mondjuk 55 éves toráig
;Fá; ii;.i;i;cvente 2l pengű 42 tillért kell fizetnie s azontúlsem_
,"ii" eiá' tri rtositás küiönö'sen olyan e gyéneknek, a j ánlatos,. aki k

áitór á.i1'átnák. hogy iövedelmúk időéébb korukban csökkenni
i;ii' ;;i' ;i. állarni "h'ivátalnokoknál, tanítóknál, tanároknál stb,
i-nv"gálo*Oalépés folytán rendesen be szokoti következni,' (FoIytaI juk,)

, A díifizetési példák a Phönix Életbiztosító Tr.irsaság díjszabá)y_
zataiból valók.

PAr,YAZATOT hirdet a
FerroVas

Műszaki és Autólel§zerelé§i Rt., V. ker.,
Vilmos császár-út 28. Johnson csónakmoto-
rok vezérképviselete. - Részt vehet min-
den cserkész. - A pályázat címe:

,rA tarmotoros motofcsónakázás elő-
nyei a beépített motoros haiókkal
siemben. különös tehintettel a vizi
c§erkésZetre.(

I. díj; 1 drb Bosch bicikli-világítás
II.rl>angol>-pumpa.
Pá|yázatokat a szerkesztőség címére 1930 jan.15,ig

kell beküldeni.
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Ez világlos dolog, !

A jó cserkész sportoln hogy testének rugalnrasságát egyensúIyban

tartsa. Erdeklődik minden kis és nagy dolog iránt. Ez az esZkö-

zök rnegválasztásában is érvényesül, amelyek a modern higiéne

szempontjából nélkülözhetetlenek. Te különösen a sísport után

érdeklődöl, Miért ? - Mert a test minden részét egyformán

foglalkoztatja. Epoty természetes, hogy a szájápolásra az

ODOL szájvizet használod, mint ahogy a síeléshez síruhát hasz-

nálsz. Az ODOL szájvíz mellett pedig csak az ODOL íog-

pépet lehet eredményesen használni a fogak ésszerű tisztítására.

onDO§-
Nap<rrrl§irrí lrárolrr § zot OD(!F.-

J
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A lll. törvény.

l.

Fázósan haladt Árpád az otthon felé.
I'eltűrte esőköpcnyénék gallérját, de bi-
zony az.!em sokat használt a hideg, ha-
t,aseső .ellen. Szegóny özvegy anyjála és
negy klS testVórére gondolt, akik bizonv
még otthon is íáznak, mert hidec a szobá.
Anyját nagyon szerette. SokszÖr gondolt
szegény anyjára, ki házakhoz iár"mosni.
hogy ő tanulhasson és testvéréivel mesj
r,lhessenek- Bizony szűkösen éltek, kiváit
ilyenkor télen, mikor méc tüzelőre is alis
kerüIt. I{ost karácsonv e-lőtt anvia itt-ot-t
kapott néhány pengöt, amin íiáirák akart
kabátot venni, De ő nem engedi. Hiszen
másra is _ kell, hiszen anyji is csak a
nyári ruhában jár, kis ricc§é is állandóan
hetegeskedik s annak pedig meleg szoba
kelI. Igy lebeszólte anyját a}ról, hógy ka-
hátot vegyen. Pedig hát igazán e-Ikelne
tnár!_ (A_ mulkor is csúfolta a gummikö-
penyért Feri, .a gazdag kereskedÖ fia,) Eh,
nem engedem, hogy az anyám minden
pénzét rámköltse .-. utóvóg,re cserkész
vagyok 

- 
gondolta Árpád.

, |I,

Dideregve tépett be az otthonba, ahol
lnár a fiúk csoportokba verődve beszéI-
gettek. Jóleső melegség futott végig az
egész testén. A melec btthon és a- iser-
késztestvérekkel vaIó' együttlét egészen
l<izökkentette eIméiét az éódigi sötéi gon-
doIatkörböl.

_ Az összejövetelen a parancsnok úr a
harmadik cserkésztörvéhyből kiindulva,
fölhívta a fiúk figyelmét aíra, hogv menv-
nyi szegény ember él a városban]Ha mii-
denki hozzájárulna néhány fillérrel. esv
családnak boldoggá tehetnék karácsonyáÍ.

A fiúh örómmel ajánlották fel adomá-
nyaikat. Mindenki a maga tehetsége sze-
rint,

_j- T€, Árpád * szólt a parancsnok a
,,Turul" örs segédörsvezetőiéhez 

-, meni
el Gyula bá' segédtiszthez es add át ezt á
levelet neki, Ugy is utadba esik a lakása.

Mikor Arpád eltávozott, íölálIt Feri. a
rajvezető és engedélyt kórt a parancsnok
úrtól szólásra.

A parancsnok úr tervéhez csak azt
íűzte, hogy nézzenek körül a csapatban,
hogy a karácsonyi ajándékozást riem le-
hetne-e úgy intézni, hogy azt csapatbeli
kapja. Például itt van Áipád is.

- Hiszen azért küldtem el Á.rpádot -felelt a parancsnok úr 
-,.hcigy mégbeszél-

jem vcletek a teendőket. Mert Áipád ió
fiú, csak az a kérdés, hogy elfog'adná-e
a csapattól az ajándékot, Egy rendes téli-
kabát kellene neki, mert már itt van de-
cember és még mindig az őszikabátban
lar.

Megbeszélték a teendőket és eloszlott
a csapat.

A plnz néhány nap mulva együtt is
volt.. Ki többet, ki kevesebbet adott. Még
Árpád is adott szerénykedve húsz fillért
és szégyenkezve mentette magát, hogy
többet nem adhat. A raivezető 1itokzatos
mosolygással vette el tőie a pénzt és biz-
to§itotta róta, hogy az is elég.

lIl.
Es eljött a karácsonv szent estéie. mi-

l<or a szívekbe belopód2ik a krisztusi'sze-
retet és békesséc tüze. szesénv. sazdac
egyaránt a Jézu§kát dicsöíti

Árpád is buzgólkodva díszítette a ka-
rácsonyfát kis testvérei részére. Mikor
anyja a_ gyertyákat akarta meggyujtani,
kopogtak az ajtón. Egy belváio§i tizlei
sz.olgaJa egy nagy papírba csomagolt ka-
bátot adott át Árpádnak. Azt mondta,
ll_ogy egy ismeretlen úr vette náluk és ide,
Horváth Árpád részére küldte, Árpád neni
akarta elfogadni, azt mondva, hogy talárr
tévedés van a dologban. De á szo)la már
tudott a dologról, mert az ismeretlen úr
nem volt más, mint Árpád parancsnoka,
egy_ elis.mervényt iratott vele alá, hogy a
küldeménvt átvette.
. A szol§a eltávozása után Árpád szinte

félve vette magára a kabátot, mélynek zse-
bében anyja és testvérei részéré apróbb
ajándékok voltak egy levél kíséretében, A
levélben az ismeretlen ajándékozó azt irja,
hogy.ne.keresse a dolog elejét. Fogadja
az ajánd,ékot szívesen, mint a Jézuská kül-
demenVet.

Es éste, mikor a cserkészek szobáibarr
íölgyúltak a szeretet fájának lángjal, az
elvégzett jó munka tudatában bóldogan
szállt az ének: ,,Dicsőség mennyben Isten-
nek. Békesség földön a"jó szándékú em-

vetség kiaddsdban megjelent könyv d.ec.
3I-ig I0 szózalékkal olcsóbb. Ejenkívül
karácsonyi könyvcsomagokat is csinált,
melyek vételénél mintegy fele áron jut-
hattok jó, szép és hasznós könyvek biito-
kába. Az erre vonatkozó részlétes közle-
mény a hirdetési oldalon van.

Nemcsak karácsonyra, hanem új intéz-
ményként vezeti be a Cserkészbolt a
,,talpig cserkész" akciót és ezze| a kedves
szülők segítségére akar sietni. Az a ta-
pasztalat u. i,, hogy sok papa és mama,
aki a fiát egy teljes felszereléssel akarta
meglepni, érdeklődött aziránt, hogy mibe
kerül egy felszerelés. Most a bolt össze-
állított ilyeneket, különbözö igényeknek
megfelelően és ezek az összeállítások
nemcsak a kényelmet, hanem a takarékos-
ságot is szolgálják, amennyiben egy-egy
ilyen összeállítás olcsóbb, mintha az egyes
darabokat külön-külön szerzik be. van
apród-, farkaskölyök- és háromféle cser-
készfelszerelés. Az ,,A" felszerelés inkább
újoncok részére van, a ,,B" a jó átlag, míg
a ,,C" a iól bevált |amboree íelszerélésse]l
azonos. Postai rendeléseknél ne felejtsé-
tek megadni legalább a következő adato-
kat: fejbőség, nyakbőség, testmagasság.

A cserkészetnek számos jóakarója van.
Ezek ta|án nemcsák egyes fiúknak sze-
retnének örömet szerezni, hanem az egész
csapatnak. Vagy pedig van olyan ö,rs,
vagy raj, amelyik a saiát pénztára terhére
szeretne jó és célszerű örsi, vagy rajfel-
szerelést beszerezni. Ezeknek szolgál ta-
nácsailóul és útmutatóul az örsi és raj-
felszerelések összeállítása, amelyek ugyan-
csak olcsóbbak igy, mintha egyenkint tör-
ténik az egyes cikkek vásárlása. Ezentúl
tehát álmodozástokban és. az otthon sar-
kában történö nagy tervek kovácsolásá-
ban bizonyára nagy szerepet fognak ját-
szaní azok a különböző betűk, amelyek
alatt a Cserkészbolt lorgalomba hozza
ezeket a különleges összeállítású csoma*
gokat és amelyekre vonatkozólag részletes
tájékoztatást nyujt e lap utolsó oldala.

A karácsonyi gondok. ,,A cserkész ta-
karékos."

Ezt a cserkész-törvényt már a kis far-
kaskölykök is tudják és híven követik, de
minden takarékosságnak van valami célja
és nem lehet kívánni a Misitől sem, hogy
13 éves korától egészen a haláláig ,,spó-
roljon", anélkül, hogy a malacot egy§zer
is összetörné.

Nagy tehát a Misi gondja most. A ma-
lac már jócskán tele van, tehát megérett
az összetörésre, de meg itt a karácsony is,
De mit vegyen az első összespórolt va-
gyonkáián.

Az iskolában. az összejöveteleken nagy
súgások és búgások vannak a kólykök
között, mert nemcsak egy Misi malaca
vár az összetörésre.

Végre elhatározzák a sólyom örs összes
farkaskái, hogy a spórolt pénzből katá-
csonyra rádiót fognak csinálni, de mind-
egyik külön-külön másik kapcsolást és a
végén verseny lesz belöle.

A mi Misinknek is felragyog a szeme.
ő biztos a verseny eldöltében, azt csak ő
nyerheti meg, hiszen neki a bátyja már
előre megadta a tippet, az Orion Rádió
Iskola kiadványaiból megcsinálja majd az
Orion Select 3-at, csupa Orion alkatrésszel,
úgy, amint azt abáty!ával együtt az Orion
Rádió Iskolában látta és hallotta kipróbá-
láskor.

Jai, csak meg ne neszeljék a dolgot a
többiek, meít az orion iskolában a mér-
nök út azt mondta, hogy több mint 20.000
példányban küldték szét az Orion Rádió
lskola kiadványait, hátha az a másik örs-
beli farkasnak is megvan, De nem ba!, az
talán egy másik kapcsolást fog a könyv-

bernek." V,ados Géza
16l. sz. cs.

A Cserkészbolt karácsonya. Kedves ba-
rátunk, _a Cserkészbolt ki akarja venni
rószét abban, hogy kedves vevőiriek, nek-
tek, fiúk, tekintél-1ies anyagi áldozai árán
megkönnyítse a karácsonyi-áIom megvaló-
sulását. A mult számbaÁ hirdetett-kará-
csonyi árIeszállitáson túlmenőleg mostan
nagy karácsonyi könyvakciót rendez, me-
lyen belül minden, a Magyar Cserkészszö-

cseíkésztáborok vILÁGÍTÁsA
a ,legrlcsóbb .és legtökélete§ebb ,,standa,dpelról€umgáz ivláml,ával. 12-20 óráis viláeit-l liter közönséges peíróleumma-l.

1 orár" 2 tine, 300 gyertyarény
Tökéletes. szaEtalon. Bél nétkül ég.
Több ezer használatban, - Irlind€nütt dlcsérik.
cselkészektrek a lemezdobozban elhelyezett

,,PHOEBIJS'3 TIJR,ISTAFóZó
tedvezményes árban,

rffi-i Vezé.rképviselet ;

l3l.számú l ARDo JozsEF
l i:l§ll l Budapeit, vt,,I Vilmos csá3zár út 4i

Telefon; Aut. 216-34.

Fizetési
könnyi-
tések !
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ből megcsinálni, hiszen van benne vagy
tíz.

De meg máskép sem érheti Misit bal-
eset. ő fqq nyerni, mert csak Orion rádió
cikkekkel készíti el a készüléket és ez ak-
kor verhetetlen lesz,

Mióta a nagy elhatározás megszületett,
Misivel nem l-ehet bírni. É,jjel-nappal fúr,
farag, nem használ a szép szó, nem hasz-
nál á fenyegetés, azt mondja, nem nyug-
szik addig, míg az Orion készülék el nem
készül, annak- a karácsonyfa alatt kell
állnia.

Mi majd meglepjük és veszünk neki egy,
Orion koncert-hangszórót, hadd bujjék ki
a bőréből.

Fethívjuk cserkésztestvéreink figyelmét
a DlVA akciónak a Magyar Cserkész mai
számában megjelenő hirdetésére. Olvassa
el mindenki iigyelmesen ezt a hirdetést,
mert a DIVA módot nyujt arra, hogy_ in-
gyen jussatok a Magyar Cserkész 1 éves
é[őíizetéséhez, állatkerti bérletjegyhez,
vasúti jegyhez, szinházjegyhez, hírlapelö-
fizetéstrez és nyaraláshoz. Vágjátok ki a
hirdetés alatt lévő szelvényt és küldjétek
be azt a DIVA irodájába (Budapest, IV.,
Városház-utca l4), ahonnan ingyen kap-
tok egy DIVA bevásárlási könyvet

Kiadóhivatal híreil Mindazon e-lőfize-
töink, akik előfizetésüket december 15-ig
,nem újították meg, amennyiben az előfi-
zetési "összegeket"'január i-ig bet<titdit.
naptárkedvezniényben részesülnek.

,,Tábor" pihenőotthon Budakeszin. Be-
teg, üdülni iágyó emberek számára épült
oifrenő. erősvúitő otthon létesült Buda-
keszin,' gvOÜOiri er<lőség közepében. Té-
len-nváron nvitva. orvosi vezetés mellett.
A Mágyar Gerkész Szövetség tagjainak
bármikÖr 2OVo engedményt rryujt. Tele-
fon: Aut. 645-33.

l. KERüLET.
A 327, sz.,,Loyola lgnác" jezsuita cser-

készcsapat Mikulás-ünnepélye. Dr, Szu-
kováthy Imre országos társelnök, Sándor
János, a bpesti kerület elnöke és P, Biró
Ferenc jezsuita tartományfőnök jelenlété-
ben dec. l-én rendezte a 327. sz. bpesti

jezsuita cserkészcsapat ezidei Mikulás-
ünnepélyét 300 terítékes teaestéllyel kap-
csoIatosan. Az ünnepély műsorából ki-
emeljük: Erdey Ferenc dr., kalocsai cser-
készparancsnok ]ön a Mikulós! c. szinda-
rabját, Petőfi: Falu uégén kurta kocsma
zenés jelenetét. a Körösy-testvérek hindu-
krinolin mutatványait s a nemrég alakult
csapatzenekart, mely klasszikus és magyar
darabokkal szórakoztatta a megjelenteket.
A csapat ama tagjai részére, akik ezen az
estélyen nem vehettek részt, dec. 2-átl
hároin csoportban volt tea-estély, melyek
közül a leghangulatosabb volt az este B
órai, nrelyre az iparoscserkészek és az öre-
gek voltak hivatalosak. Itt említjük meg,
hogy a 327. sz. bpesti jezsuita csapat a

icléll iskolaévben már két szülói értckez-
ic,tet tartott, külön a kis- és külön a ,,ka-
masz"-cserkészek sziilei részére.

A 32. Levente cserkészek novemberi
ünnepélyén szerepelt két cserkész-film, a
,,Rádló drrplex" és a Jamboree kacagtató
humora. Most hónaponkint egy délutánra
vidám cserkészies kaszinóra gyűl a csapat
apraja-nagyja. Az e hónapiban Mikulás
a|ó látogátott el, míg 22-én a karácsony-
íához gyűlünk szeretetben megerősödni,
az úionóók íogadalmat tenni, a régiek 2-ik,
3-ik,'vagy 4-ik, vagy 6-ik évre újítani.

A 335. sz. ,,Oábor főangyal" cserkész-
apród csapat november lO-én a távozó
apródok részére búcsúztató ünnepélyt tar-
tott az I. ker. Krisztina-téri elemi iskola
tornatermében, Az ünnepély műsora ösz-
szesen kilenc számból állt, ntelyekben a
kis apródok a legnagyobb komolysággal
vettek részt. Az ünnepélyen megjelent vi-
téz Faragó Ede országos vezetőtiszt, az
apródok ,,Ede bácsi"-ja, valamint Venich
Gyula, az apródügyekkel megbízott cser-
késztiszt.

II. KERüLE],.
A Il. kerület ózdi vármegyei |ntéző Bi-

zottsága december hó B-án a Jamboree-
film bemulatásával kapcsolalban cserkósz-
ünnepélyt rendezett, melynek központjá-
ban Sík Sándornak a felolvasása és ünnepi
beszéde szerepelt. Benedek Béla ker. ve-
zetőtiszt mondott prológot s jól egészí-
tette ki a tartalmas, szép műsort a gyári
Olvasó-Egylet énekkara ós gyári zene-
kara.

Tiz éves az ózd vidéki cserkészet. -Ezelőtt 10 évvel alakította Benedek Béla
Borsódnádasdon az első csapatot a Rima-
murány-Salgótarján Vasművek köteléké-
ben és azóta a cserkészgondolat hatalmas
pályát futott be.

P7_

TAKAR E K O S KO D JAL ! =' I)II/Á lgaegcltósúgct
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Takarékoskodá§Sal szerezz örömet Szüleidnek, mert a takarékos§ág férfierény! É Bud,apest,
Ligiobban úgv tudsz takatékoskodni, ha meqkéred szüleidet, hogy DlvA bévá§árlá9i kÖny, É tV-, Vdrosh1z-u- 11

vecilEirel vasáiÖlianak és Te is úsv végzcd vasárlátaidat, Abban az esetben. ha kedves szü- :
leid és Te bevásárlásaitokat a DlvA"Iiütelékebe taítozó 500 előkelő budapesti cégnel_ e*zközlitek, R

iiÉv uásáití"áii.iü';;án_vádá; "iiiiáie?iti:dt 
é]pó,i i;iren 1ui.z'éitekos ajándekhoi, _ú_gy_vásárol- 2 lt'érem, kíildjeneh cíntemre,inggen

tóii otva könyvvel, mint D|VA könyv nélkÜl, meri csak a fizetéskor a pénztárnál kelI nlcgmu- 
É é, bér,nnr,re egq darab DlVA be_tatni a vetelár íetjegyzése végett a DIVA könyvet.

A DlvA köllyvbe történt beiegyzések aranyábalr a DIVA irodáia (audaPes!, !v., váíosház- iuáscirIrisi hÖnltuet. Tiszleleltel
utca 14. Tetefo"n 89o-a7) értét<és visszatéríféseket ad. Már l00 nengó érrékú öSszbevásárlás ő
után lnóyen kapsz a buóapesti Állatkeítbe a ié9pálya használatára is jogosltó b.,r,etjegyet .,3

és l50 o'.eiső ös§zbevásárlái után előfizetünk rétiedie egy 4vre a Magyar cserkészre. Ha a Nön ,

nem k€;ll a7 áltatkerti bér|etie{y, vagy az előtiZetér, akkor káphatsz váSárlásatd arányában ingyen E ""-'
vasúti jegyet, ingyen szlnháiiegyét vagy mozijegyet, ingyen htrlapelőílzetést, ingyen aze- -ú ,..

Minderról bőr,ebben táiékoztát a D|VA bevásárlási könyv, melyet a ua_gyarcserkész-re való E
hivalkozással, vagy az _oldalt_l.-v_ó sze.lvelly beküldése elleúében l pengó hc|},ett ingyen és ber, {Jtca: .mel)tve küld meg címedre a D|VA irodája

LEGYRESEN
mert közeledik a karácsony.

r-Écy n,IíSEN
és egész évben kuporgatott íilléreidet ne add ki hiába-
való§ágra, hanem-szőrezz vele magadnak és hozzá,
tartozt-ridnak örömet.

LEGY R,ESEN
és vásárolj rádiót. De a rádióvásárlásnál is csak olyat
vegyél, melynek jóságában, tartósságában megbízol.

LÉGy nÉspN
és vásárglj ,ORlON' védjegyú rádiócikket, Ha ezt
teszt,d, biztus lehetsz arról, hogy azt kaptad, amit
óhajtottál,

Az,ORION" védjegyíí normalizált audionlámpák,
selyem-mémbrános hangszórók, anód-
pótiók, kisf rekvenciás trinszformátorok,
nagyohmikus ellenállások stb. stb, még
évók multán ismindig modernek lesznek.

oR,I oI{ I zzÓr,Áryrpe
GYÁrr

\lll/l
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A 10 éves jubileumi ünnepségen 11 csa-
pat jelenhetett már meg. A Mágyar Cser-
készszövetség is részt akart venni ezen a
íelemelő jubileumon és Sík Sándor orszá-
gos társelnököt küldötte le, aki munkáiból
olvasott fel szebbnél-szebb részleteket és
a magyar fiú szereplését ismertette az idei
angliai Jamboreen, a Jamboree-film bemu-
tatásával kapcsolatosaIr.

Ez az ünnepség folyó hó 8-án a gyár
nagy, l200 személyes előadótermében
folyt le, amelyet színültig megtöltöttek az
érdeklődő cserkészek és hozzátartozók,
hiszen az egész előadás a részükre készült.

Ha még megemlítjük, hogy a pompás
gyári zenekar és az olvasó-egyleti dalárda
is közreműködött, a cserkészek iránti sze-
retetének tanujelét adva, akkor röviden
beszámoltunk erről a nagysikerű, 10 év
munkáját bezáró ünnepsé§ről, amely úgy
hisszük, újabb dicsőséges és eredményis
l0 év megindulása is lész.

IIL KERÜLET.

A 64. sz. Szt. Asztrik csapat ,,Vércse"
örse jól sikerült ünnepélyt tartott. Először
az örs s.-örv.-je tartott a Mikulás ünnep
jetentőségéről rö-vid előadást, majd a Mi-
kulás lrozott minden fiírnak ajándékot.
Kedélyes teázás közben beszéltük meg,
lrogyan lehetne az örsi szellemet minél
jobban elmélyíteni. Végezetül a s.-örv.
magyar zongoradarabokkal szórakoztatta
a fiúkat. A végén a fiúk egy kellemes nap
emlékével tértek haza. A fiúk hozta aján-
dékokból másnap két családot ajándékoz-
tunk meg. A csapat 4 örse működik a
cserkészszellem kialakításán, míg az ötö-
dik örs kisebb íiúkból áll. Lelkesen készü-
lünk csapatunk l0 éves jubileumára, mely
1930. február 28-án lesz.

A 79. sz. Festetics c§erké§zcsapat no-
vember hó 24-én tartotta meg a Jamboree-
film bemutatásával beszámolóját az angliai
cserkészútról, amelyen a csapatból tizen
vettek részt. Előtte délután jól sikerült ií-
júsági előadás volt, amelyen résztvettek
az összes helybeli iskolák. A íőelőadás pe-
dig annyira zsúfolt volt, hogy mintegy
fele kiszorult az uránia,mozgószínház tá-
gas terméből. Nagy jelentősége van en-
nek épp Keszthclyen, ahol a cserkészgon-
dolat még,nem talált érett talajra és csak
rendszeres cserkészelőadások tudnak idő-
vel cserkészmunkát megértő és honoráló
hangulatot és közíelfo§ást teremteni. A
film egyes felvonásai kőzőtt a fiúk bemu-
tatták a krinolint, elénekelték a legismer-
tebb cserkésznótákat, amelyek a Jambo-
reen szerepeltek. Egyik cserkész a cser-
kész íőszakács tipusát mutatta be ügye-
sen, a másik pedig a felsőmándi csapat
tábor-kalandjait ismertette. A kitűnően
sikerült előadást a íeálgimnázium diák-
bandáiának magyar dalai fejezték be. De-
cember 8-án az újoncok letették a hatma-
dik osztályít próbát. Az intenzív csapat-
inunkának legnagyobb hátráltatója még
mindig az, hogy a csapatnak nincsen me§-
felelő ottlrona, de ezen a téren is történ-
nek már komolyabb kísérletek.

V. KERL}LET

Az 552. sz. ,,Petneházy Dávid" cs.-cs.
irjonnan alakult négy örsben folytatja
munkáját, mint jeladó, műszaki, mentő és
szakács örs. A csapat öreg tagjaiból vizi-
örs alakult. - A csapat új csapattisztet
kapott Musulin Béla tanár úr személyé-
ben, akinek lelkes vezetése alatt megin-
dult a reíorm-munka.- A csapat a kará-
csonyt zártkörű teadélutánnal ünnepli meg,

A makói 92. sz. Csanád csapatban rneg-
alakult az apró&ai. Vezetője Papp Ele-
mér. A Jamboree-film novemberi előadá-
sakor megszemlélte a csapatot a többi ma-
kói csapattal együtt Faragó Ede országos
vezetőtiszt. E hónapban előadást tart a
csapat, amelyre már nagyban késziilnek
a fiúk; a szindarabok betanítását és ren-
dezését Kási Jenő tanár úr vállalta ma-
gára.

öregcserkész-összejövetel Az V. kerület
elnökséce december hó 3-án este öreg-
cserkész összeiövetelt hivott egybe, mc-
lyen íclkórésre vitéz Faragó Ede országos
vezetőtiszt tartott elűadást s vezette a
vitát. Ez alkalommal az 55O. sz. Baross-
csapat otthonában mintegy 80 cserkész-
vezető és öregcserkész gyűlt össze a kö-
vetkező csapatokból: 82. sz. Zrinyi, 183.
sz. Kinizsi, 277/ö. sz. Szeri, 550. sz. Ba-
íoSS, 552. sz. Petneházy, 555. sz. Csajá-
ghy (Szeged), l12. sz. Hunok (Hódmező-
va§artrety) és 556: sz. Szathmáry Pál
(Makó).

Csapatalaktrlások. Szegeden szervezés
alatt áll: a Polg. lskolai Tanárképző Fö-
iskola öregcsapala, a Belvárosi Elemi Is-
kola apród-, s a Gyakorló Polgári Iskola
cserké§zcsapata. A szervezés előrehaladt
a Felső Faipari Szakiskola csapatánál, hol
az első kiképzést Farkas Lajos 550-es raj-
paratlcsnok vezeti.^ 

,,Sziráky Szövetség" néven szervezi tár-
sadalnri űton az 550. sz. Baross cserkész-
csapat parancsnoksága a csapat volt cser-
késieit.' A szövetség célja: l. ismerni a
íiúk életútjait,2. hirt adni a csapat mun-
káiáról, 3.-öregek és fiatalok együttlété-
nei< örömét és erejét adni,4. segíteni a
fiúl<at ós 5. segiteni a csapat céljainak
mcgvalósítását.-Az első körlevélre már 2O

voIi cserkész jelentkezett.

Brrdalresí, X., I(.őIDán;rai-rlt 3l-

Gép9yáríás-
§/a§'g,orrglyáríás-

Iilaíóépííés-

Yez,érl§épyiseleí:
ílazaí Géplsereslsetilelrni R,í-

Brrdalresí, VI-, Yítrnos császár-úí ?6- sz-
Sürgön;rcíltr: Masina Brrd,al9est- Tárrleeszétő: 9O8-9O.
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Ma§u. Xir. flllami §orsiáíek
A Pénzügyminiszterium félévenkint egy

állarni sorsiátúkot
rendez, melynek jövedelme több em-
berbaráti intézmény támogatására szol-
gál. A mostani

ss- Áttaxni sorsiáíéI§
húzása már dec.21-én

A főnyeremény

3()-(}OO pengő
További nyeremények:

2o.ooo P, ts.ooo P, lo-ooo P,
2 X 5ooo P stb., stb.

összesen a7 -o'o(J^ nyeremény,
melyek készpénzben fizettetnek ki.

Egy sorsiegy ára csak 3 pengő,
lél sorsiegy 1,50 pengő.

KAPHATÓ minden bank- és sorsiátéküzlet-
ben. dohánytőzsdeben és a főv. m. kir. pénz-
ügyigazg"tóságon (Bpest, V., Szalay-u. l0.)
A Pénzügyigazgatóság a pénz beküldése
után azonnal elküldt a sorsiegyet költsée-

mentesen.

VIII. KERüLET.
Parancsnokváltozás. A mezőtúri 218.

számú,,Szittya" cserkészcsapat parancs-
nokságát Kiss lstván parancsnoktól Buzi
Lajos igazolt cserkésztiszt vette át. A csa-
pat kis ünnepély keretében mondott kö-
szönetet parancsnokának,'a szeretett Pista
bácsinak az eddigi fáradhatatlan és áldo-
zatos munkásságáért; s lelkesedéssel üd-
vözölte az új parancsnokát, a kedves és
szeretreméltó Laci bácsit.

A 118. sz" csapat parancsnoka, Jóchs
Jőzseí, az angliai útjáról már a harmadik
kecskeméti egyesület meghívására újból
beszámolt vetítettképes előadás keretében.

Ugyancsak ez a csapat jól sikerült Mi-
kulás-ürrnepséget tartott dec. 5-én, melyen
a tanárt kar is megjeient.

Dec. 27 és 31-e közt téli táborba száll
a l18. sz. csapat.

A nagykörösi 216. sz. ,,Arany János"
csapat karácsonykor ünnepséget rendez, és
azon a cserkészek munkáit kiállítiák.

A 101. sz. csapat Kalocsán nov. l-én a
hősök ünnepségét rendezte meg.

A 858. sz. jászberényi csapat vezeté-
sét szept. 15-én Urbán Gyula hittanár
vette át,

lx, KERüLET.
A IX. kerütetben a csapatok Isten sege-

delmével egymásután szerveződnek és
alakulnak, a régiek pedig új erővel míí-
ködnek.

A 967. sz. ,,Révész Bálint" cserkész-
csapat régi parancsnokát, Hegedüs Kál-
mán ref. segédlelkészt etvesztette, ugyanis
a pécsváradi gyülekezet választotta meg
lelkészül, A csapat új parancsnoka Domby
Béla ref. theológus lett. A csapatparancs-
nokságot átvevö felemelő ünnepségeL a
szerve7őtestületi elnök, dr. Balthazár De-
zső püspök nevében Siposs lmre ref. lel-
kész jelent meg. A lX. kerületet Csáváss
Sándor kerületi titkár képviselte.

A biharnagybajomi 975. sz.,,Petneházy"
cserkészcsapat nov. 17-én avatta fel elsű
t'iioncait. A kerület részeről az avatáson
dr, Barcsay Károly ker. ellenőrző-helyettes
jelent meg.

Mezey Béla ker. vezetőtiszt Csáváss
Sándor-ker. titkárral együtt meglátogatta
a nyíregyházi, derecskei, valamint a nyír-
bátori csapatokat.

A 954. sz. ,,Török Bálint" cserkészcsa-
pat nov. 17-én jól sikerült műsoros elő-
ádást rendezett az lpariskolában. A szer-
vezötestület nevóben dr. Gtrlyás Istvált
igazgató, szerv. test. elnök, a kerület ré-
szérŐl Csáváss Sándor ker. tilkár jelentek
meg.

A tSZ. §z. ,,Uhu" cserkészcsapat rto-
vember 25-én mutatta be tábotozási ün-
nepélv, keretében a ]amboree-filmet. Meg-
előzőíes a csapat paiancsnoka érdekes íel-
o!vasásT tartoit angliai benyomásairól. A

des cserkészmunkán kivül ,,családi" ösz-
szejöveteleket vezetett be, melyeken a
cserkészek hozzátartozói is résztvesznek.

Ezen,,családi" összejöveteleknek há-
romféle változatát honositották rneg:

Az első rendesen hetenkint van a íiúk
és leány-lrozzátartozóik részére (szülők
csupán kísérőkként). Ennek tárgya a tár-
sadalmi érintkezés elméleti és gyakorlati
crktatása (tánc, illem stb.).

A második változata a ,,Műsoros est",
mely nyilvános és rendszerint éjfélig tartó
össztánccal van egybekötve, (Csak sok ne
legyen a tánc! Szerk.)

Végül a harmadik váltazata a ,,Teaes-
tély", mely ismét teljesen zártkö,rű és bi-
zonyos alkalmi műsorral van egybckötve.

Ez év november 30-án tartotta a csapat
legutóbbi műsoros családi estjét Kőbá-
nyán. A Cserkészszövetség l. kerülete ré-
széről kint volt Sándor János ü. v. elnök
és Junger Emit fótitkáí. A cserkészszülők
és hoizátartozók lelkesen ünnepelték a
fiúkat, akik épp oly jól szerepeltek a szín-
padon, mint a gyakorló- vagy lőtéren.

csapat egyébként Szokolya közelében, a
börzsönyi hegyekben táborozolt 3 hétig.

x. KERüLET.
A 902. sz. Tompa Mihály cs.-cs. dec.

6-án miísoros Mikulás-estét tartott a szent-
endrei polgári iskolában. Vajda István pa-
rancsnok megnyitója után Koszter Atya:
}.tremzetközi Asztaltársaságát és Dugó
lani mint Mikulás c. darabokat mutatták
be a fiúk, közben énekszámok, szavalatok
szcrrpcltck a műsoron.

A 306. sz. Szt. Adalbert cserkészcsapat
társadalmi működése. A cserkészet az
élet iskolája és mint ilyen, kell, hogy
programrnjába vegye a cserkészideálnak
nregfelelő társadalmi életre nevelését fő-
képpen az idősebb fiúknak. Legnagyobb
fontossággal bir ez az iparosfiúkból álló
csapatoknál, ahol a íiúknak nincsen alkal-
muk a társadalmi érintkezés finom (,,úri")
forn-rában való elsajátítására.

A íőleg iparosfiúkból álló 306. sz. csa-
pat parancsnoksága lentiek alapján a ren-

Minden olvasónknak, minden cserkész-
testvérünknek s lapunk minden ió barát-
jának a legkellemesebb karácsonyi ünne-
peket, gazdag Jézuskát, szívbéli békessé-
get és a vakációban is jó cserkészmunkát
kivánunk. - T. L. 171. Erdősi Imre. Régi
elöíizetőnek számitasz s továbbra is a régi
díjat kell majd fizetned. A címváltozás
felől intézkedtem. Gyinka. örülök,
hogy sikerült a pályázaíod, A naplót
egyelőre még itt tartom, lehet, hogy
egyes részeket felhasználok belőle. Remé-
lem, a munkáddal jól haladsz. Látlak ka-
rácsonykor? - ,,Tiszal' Te is régi elő-
fizetőnek számitasz. A keresztrejtvényt
köszönöm, lehet, hogy fel tudom'hasz-
nálni. örülök, hogy jó levelező pajtáshoz
jútottál. Csak azután buzgón levelezz. Kis
versed csak azt igazolja, hogy hűséges
baráti szíved van, de ez még nem jelenti
azt, hogy jó verset is tudj írni. Nem volna
jó közölni, mert a ti barátságotokat nem
ismerő olvasóban csak azt az érzést kel-
tené, lrogy: ez is egy rossz vers. É,s -ez

úgy-e, sértené az ő emlékét? De azért íe
csak őrízd meg szeíetettel, mert a te szá-
modra mégis kedves bizonysága ez a né-
lrány igénytelen sor annak, hogy jó lelked
van. - §z. I. 298. [-ehel. Kérésedet áttet-
tem a kiadóba. Dr. O. Zs. A tábori
praktikumokat ne kérd még vissza, ta-
vasszal [el akarom használni azokat, csak
az esetben küldeném vissza, ha megígér-
néd, lrogy a táborozás közeledtére Te ma-

A JW clg 91 ar C s erlté s B s B öu eüs ég
öss Bes kö aponti It íu ct űcll,a,ina,lt

hiucttctlo.s ót"tíi:
naponkint d. e. 9-1-ig és d, u. 4-7-ic.

Pénztár-órákz naponkint l1_-1-ig, d. u.
,t-6-ig, kivéve a szombat délutánt.

Az országos elnök és az országos iő-
tisztviselők iogadó ideje:

Witz BéIa országos elnök fogad: hétfőn
d. u. 6-/28-ig, pénteken 5-7-ig.

Temesi Gyöző dr, országos társetnók
(ellenőrző) szerdán d. u. 5-7-ig.
vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt

szerdán és csütörtökön d. e.9-1-ig és
d. tr. 4-6-i3-.

Maior Dezsö dr. országos ügyvezető fő-
titkái mindcnnap 9-1-ig és szerda és
szombat kivótelével d. u. 4-7-ig.

Borsiczky Sándor dr. országos ügyész
hosszabb szabadságra ment,

Kosch Béla gazdasági főtitkár minden-

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

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

Vidovszky KáLmán a Magyar Cserkósz
szerkeszője kedd és szerda d. u. 5-7-ig,
csütörtök és péntek d. e. l1-1-ig,

Bri Emil országos vezetötiszt helyettes
kedd, csiitörtök, szombat 5-7-ig.

Sztrilich Pril országos vezetőtiszt-hs-
lyettes hétfő, csütörtök, péntek \i1-
/27 -ig (Cserkészház), szombat, r,asárnap
Cserkészpar k,

Telefotl,: Cserkészhúa: 18! 84, 775-05 ; Cserkészplark: 643-73 ; Viaitelep: 9?4-J]O,
y1gtyőzaú! A leleíclrrszá.rír decernleer 15-íől válJ.azolt|, Már alrríornala!
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r< a legegyszerűbbtól a legdiszesebb kivitelig.

Áraiánlattal díimen- í\T) T;t T) T) A T yTI Tr ,1 '
tesen szolgál : OB E FLBAUE R A. UTOD Alí:=::&§ífiXf^ff

^lr.lpírÁsr Évrsoa. BUDApEST, IV., vÁCI-UTCA 41. TEL.3 Aur. a33-44.

gad dolgozod fel apró cikkekre. - L. K.
Rákospalota. Rendkívül sajnálom, hogy
hiába kerestél. Legjobb volna, ha lakásÓ-
mon (üllői-út 24. sz.) látogatnál meg bár-
melyik nap d. u. 4 óra körül. Szerltnók
beszélni veled írásaidról. A legutóbbi is
bizonysága annak a meleg kapisolatnak.
amely téged a cserkészkedésed'óta a Ma-
gyar Cserkészhez íűz. Lehet, hogy köz-
löm, -.B. F. Baja. Nagyon örülö-k, hogy
a kis Jézuskához- cimze-tt versedben sá
rénységedről teszel bizonyságot. Igy leg-
alább meg vagyok róla -győ7ődve]- 

troe:v
azt sem kívánod a Magyar Cserkész Jé
zuskájától, hogy a te vc,rsednek kinvoma-
tásával öívendeztessen meg karácsónvra.
Ez tudniillik nagyon szerény"telen kíván"sás
volna, mert bizony a most beküldött ver]
seid is gyöngécskék. Valami ritmusérzé-
ked kétségkívül van, sőt a gondolatoknak
§em vagy egészen híjjával, de attól még
messze vagy, hogy jó verset írj. A szor-
galom azonban csodát tehet. Tanulj, ol-
vass sok jó verset, S ha írsz, a legjavát
aztán mindig csak küldd be bizalommál. -*
J. A. 64. §zt. Asztrik. Ne haragudj, de
mosolyognom kellett, amikor itt, a jó fű-
tött szobában leveledből kihullottak a
íorró nyárban hűvös árnyékot kereső
cserkészeidnek fényképei. Mindjárt gon_
doltam, hogy egy kicsit elkéstél a tá-bori
beszámolóval. Csak nem gondolod komo-
lyan, hogy a karácsonyi számban még
mindig aktuális a tábori beszámoló? Re-
mélem, máskor fürgébb leszel? - Péká.
lgazán sajnálom az elveszett levelet. Nem
tudom mi történne akkor, ha minden nap
kellene írnod néhányat. Azokra is csak
úgy ügyelnél? Remélem kipótolod s nem-
sokára hosszú írást kapok. P. F.
Leveledet áttettem a vezetőtisztekhez, tő-
lük kapsz majd választ. - Cs. S. Debre-
cen. Nekem esik legrosszabbul az, ha ki
kell hagynom egy-egy tudósítást. Nagyon
sokszor megesik, ltogy akkor kapom meg
leveleteket, amikor már gépben van az
újság. Nagyon kérlek, fontold meg a muIt-
kori szerkesztői üzenetekben írt kérésemet,
mert, ha kimarad valamelyik hír, annak

kizárólag az lehet az oka, hogy későn ér-
kezett hozzám. - Krónikás 853. Sajnos,
irásod nem közölhető. Nincs benne'ko-
moly tartalom, inkább csak sejteti azt,
amit szerettél volna kifejezésre juttatni.
Majdnem azt mondom reá, hogy: ,,szavak,
csupán csak szavak". _ J. L. ózd. A kért
tréfákat megtalálhatod a Gaudeamusban.
A harcszerűvel foglalkozó könyv már e!-
logyott, nem kapható. - A. A. Debrecen.
Egeszen jó titon vagy, A parancsnok urat
kell kérned, hogy a nála lévő adatokat ter-
jessze föl. Most, ha hazamégy a vakációba,
kérd meg szépen, Biztosan meg fogja
tenrri, - Kíváncsi. A vezércikk alatt jel-
zett B. B. Benedek Bé|át, az ózdiak-ki-
tűnő parancsnokát jelenti. _- K. J. Bp.
Mindcn meg van bocsátva! De nehogy
azt hidd, ltogy én Lrosszankodom a félig
sikerült novellákért. (Hiszen akkor én na-
gyon rnérges ember lennék már azóta,
mióta szerkesztek.) Sőt, ígérem, hogy
ezrrtán elkövetendő,,bűneideí' is hajlandó
vagyok megbocsátó szeretettel elbírálni,
Sokratest köszönöm. - L. K. Rákospa-
lota. Dehogy is haragszom leveledért. Sőt,
nekenr mindig jólesik, hogyha őszintén
nyilatkoznak meg az én kis barátaim. Tu-
donr én azt jól, hogy a serdülő ifjú sok-
szor van nagyon nelankólikus hangulat-
ban. En az ilyenkor írott leveleitekcl egé-
szen sajátos elfogódottsággal olvasom. Es
tudom, hogy lesz ezeknek sokkal vígabb
folytatása is. Csak lehet, hogy azokat a
vigabb lcveleket majd nem nekem írjátok.
Én minciegyiket szívesen fogadom. Ha
gorrdolnám, liogy leveled nem gyorsan
múló hangulat szi"ilötte, akkor válaszolnék
rá külörr. De hiszem, hogy erre nincs is
szükséged. Azóta már derúsebbek a gon-
dolataid. Ugy-e, úgy van? Ha nem igy
volna, írj vagy jójj el, A ,,Temetőben . . ."
l<ésőn érkezett. A mi lapunkban legfeljebb
halottal< napja táján jöhetne ilyen cikk. -M. R. 79. Festetich. Köszönöm a jóakara-
tot, de ezzel a dolgozattal nem lehet a
nrunkatársak sorába lépni. Sokkal jobbat,
tartalmasabbat, ötletesebbet kell írnod, ha
irodalmi babérolrra vágyol. A keresztrejt-

vényt sem tartom elég jónak. 
- B. I.

Fegyvernek. Nagyon bölcsen teszed, hogy
először a parancsnok úr bírálata alá bo-
csájtod verseidet s csak a legjobbakat kül-
död be. Ezek a most küldöttek kedves bi-
zonyságai annak, hogy van benned tehet-
ség. Különösen az ,,Esdeklés" című mu-
tat valami kedvesen naiv melegséget.
Azért azonban nem lelkesedem, hogy
agyoncsépelt témákhoz nyúlsz. Jobb sze-
retném, ha a magad kis életének jelenték-
telennek látszó eseményeit, a magad lel-
kének gondolatait írnád le.'Ezek iversek
még nem ütik meg a mértéket, de hiszem,
hogy hamarosan fogsz irni megfelelőket
is, Melegen köszöntöm a parancsnok urat,

- K. V. Budapest. A beki,ildött képeket
nem tudom visszaküldeni, mert azok az
elbíráláskor összekeverődtek. De jöjj be
egyszer a szerkesztőségbe s válogasd ki
a tieidet. - P. I. Verseid kisigényú apró-
ságok. Nem mondcm, hogy rosszak, de
nem is valami különösek. Ilyet minden ha-
todikos gimnazista tud írni, ha egy kicsit
megerőlteti magát. Ez még n'em költészet.

- ,,Vén róka."' Yálaszaim: 6 P 40 íillér.
Rendes használatra az előirás az irányadó:.
cserkészeknek a rendes cserkészbot, tisz-
teknek, segédtiszteknek tisztibot. Egyéb-
ként különböző terepen más-más bot le-
het a tegjobb. B. P. cserkészbotot hord.
Hordható. Vannak éppen olyan értékű
magyar könyvek. Ha lesz rá pénz, lefor-
dítjuk és kiadjuk. Ezt a nyelvtanítódtól
kérdezd meg, mert a tanítási módszerek
szerint más könyv a legjobb. Ford elveit
olvasd magáből az ő könyveiből. A leg-
nevezetesebbek megjelentek magyarul,
Mirrden könyvesboltban megkaphatod azo-
kat, Jókívánataidat szívből viszonzom.

Felelós sz]rkesztó : \'tDOVSZKV I{ÁLNIÁN,
Felelüs kiadó : KOSCH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cseíkészszóvetség.
Szeíkesztóség és kiadóhivatal :

Budü;]e§t, v., Hainal-űtca 6, §z. (c§eíkészltsz.l
Nlesielenik minden hó l-én és l5-en.

Turul-Magyar Országos Biztosító lntézet Részvénytársaság

-_r_

Eletbiztosítási állomány 192o év végén 35,81/.000 P. Díjbevétel 1928-ban 2,574.0aO P, Biztonsági aIapok a f. évben 3,386.865 P.

nlet- és JdradéItbiatosőtás, - TclkctréIr és népbirto.s,í,tds.
Ggerrnekneaelési-, ltihdaasíttísí-, tan.llltruínpli, s"gélu-bi,Htosíűás.
Csal,d,d,i bóatosőtcís, rokkantsrígí és baleset,L biatosítás. - 'Iű*-,
iég-, sadll,Őtrndna-, betörés elleni,, iiuegbiatosí,ütis. - Esőb,í"űosíüd,s.

Mindennemű felvilágosítással l<észséggel és díjtalanul szolgál az tgazgatóság;

BUDAPEsT, V., KERÜLET, NÁDoR-UTGA 9.
Teaérüggnökségels a,? or.sBdg lnind,en ud,rosciban és nag?/obb köaségében.

,,Élet" lrodalmi és Nyomda Rt. Budapest, l., Hoíthy Miklóg-út 15. - tgazgató: Lalszky Jenó.



csER, Ií.E,sZBoLT
a cserlsészlrőzbart

Brrdalresí, V-, Iilainal-tlíca t6)- szárrl-

Cserkészbolt szeretn e hozzájárulni a cserkészek karácsonyi örömei-
hez és ezért elhatározta, hogy a ,,Magyar Cserkészu-ben már közölt árleszállítá-
sokon kívül, a Szövetséggel egyetértőleg a cserkészkönyvek általános, egyes cso-
portokban tetemes alkalmi árleszállítását eszközli, a karácsonyi ünnepek alkalmából.

E kedvezményes árusítás december hó g-től 31-ig tart.

Ennek keretén belül valamennyi - a Magyar Gserkészszövetség kiadásában
megjelent - könyv 10, azaz tíz száza!ékkal olcsóbb lesz készpénz-

vásárlás esetén, kivéve a Temesi-féle cserkészkönyvet.

Ezenkívül a Cserkészbolt karácsonyi konyvcsomagokat állított össze, melyeknél
az ármérséklés 5Oo|o-ot is elér. Ezek:

1- sz- c§ornag: Ilárorn tfíúsági re,gén3r 2 P-ért,
lendes ára

1,- Ptartalma: Koszter : Psychofootballisták
Harangi:_ _Robinzon unokái 3.- )!

Farkas: Hadak útján 0.96 ,,

2- sz- Gslolna,g: Ií,ön]rrzíári csolllag] 5-8O P-ért,
íende§ áretarta|ma' 

á. !:ou",?|ü?íá,]á,To_:-'* _ __ ._ ___ _,_ ___ 3^: ',,
A N. N. T. emlékkönyve 2.40 ,,
A M. Cs, Sz. legutóbbi évei 3. - ),

Az 1926. évi naptár __. ___ 0.80 ,)

3- sz- cóornagl: örsl csorrrag 3 p-ért,
rendes ára

1.50 Ptartalma: Szakácskönyv
Mit játszunk ?
Tábori munkák

0.80 ,,
0.80 ,,
0.60 ,,
0.08 ,,
0.08 ,
0.40 ,,
0.80 ,,
0.30 ),

Kerékpározás

Főzési receptek--
Magyarország íőldrajza ___

Térképészet___ __-

Első segítségnyujtás kiskátéja

Ezen kedvezményes áru akciócsomagok vidéki szállításainál a pénz előzetes
beküldése mellett az érték 100/o-a postai szállítás címén fizetendó.

Meggyőződésünk, hogy ezzel az árleszállítással egyrészt sikerül tényleg hózzájárulni
a karácsonyi öromökhöz, másrészt sokak számárairodalmunk athozzáíérhetőbbé tenni.

III.



Brevillier-Urban RT.
lróngyár: WIEN-GRAZ.
Magg arorszúg i, főlera,kat a
aú|,I,alat buda,pesti, Csa,uar-

és Koaúesárúggúrában
y. Kn&ür,,ar, rrÁcrúT 168. Sz.
^_-ra-É-!_-rr

,,Cullinan"

,rKomet"

,rArioslo"

,rKosmos"

iskola- és paszlell-ir ónok.

Sport

Meinl kávé
oN,

%
REM Az egész világon ismerik é.s elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét.

Nem játék ! Nem miniatür !

Hanem komoly hordozhátó 9ép a

REMlNGToN
PoRTABLE
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

Ugy . REMlNGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek me|lett, 18 havi

hitelre is.

vitéz Olaszteleky Károly
Remington lrógép Rt.

Budapesto VI., Andrássy-út 12.

a Magyar Cserkészszövetség szálIítója.
lfóoéDeink kiválóságáról véleményt adhat a
Ualyl, CaelkészszövGtség Gazda§ági Hivatala,



Aiandáhul

E,LIDA KATF]TTAK
A gondosan és idejekorán kiválasztott ajándékok közü| az
pLIDA-r'prapTIÁr NEM HrÁNy ozraa'TNax.
Annyira ízlésesek és annyira az egyéni igényckhez alkalmaz,
kodók, hogy a legdrágább dolggk mellett is megállják helyüket.

Amel,l,etű ol,esókt Múr 3 P 4IO frLl,,,űől 71 P,ig,
LUXT:yKAZ ETTÁ K 2o,- P-til 4o,- P-ig.
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A CserEsészbotí
(Brrdalresl, V-, Itainal-fl- 6-)

,,TALpIG CSERKÉ,1Z"
AIí,(cI(}JA-

A .jézuskának, papáknak, mamáknal;, csapatjóakartiknak akarunk segítségére
lenni, amikor bevezetjük a teljes felszerelés csoportárrrsításunkat, amely a

rendesnél olcsóbb'árakon, az alábbi csoportosításban kertil forgalomba :

cs erl§é sz.fre,lszerel é s :
,,A" csoport, összesen 25.- P. ],,B" csoport, összesen 3O.- P,

Cserkészkalap, angol fortna, vihar- i Cserkészkalap, arrgol fornra, viltar-
szíjjal, bármely nagys. ^ 

szílial, bármely nagys,

Cse_rkés.zin go prima lrhaki f lan el lből, i 
C'b?'.TrTíi 

lfu ,|J]*" 
l<hal<i f l anel l bÖl,

bármelY nagYs. . ._',c*.üöijniá-rr1<endo lrártlmszögletű
Cserkésznyakkendő hár,omszögletű | zöld. v. 6arna molino

zöld, v. barna molino 
, Csgrkéslnyakkendő ggúrii bőrből

Cserkésznyakkendó ggúrú bőrből ,Kaqnboglár bronzból egr. csol<or ar_
Kalapboglár bronzból egy csokor ár-', , uaftnllh'aiial
aakínqhajial , , ;,Cserkészielvény

Cserkészielvény : 2 !99.1l9t. cs.apaíszám (kívánt ilssze_
2 készlet 'csapaiszám (kívánt össze- | ^ 

állítás közlcltCö)..
álIítás közlendő) ]Cserkészsip.cxydált br,orrzból

cserkészsípoxydáltbronzból ii'#:lil:i:iiffiJ5:,,,|í1iXJ;,li,:ij
Sípzslnór zöld, szürke, barna r,. fehér i bármely naglls.
tlarisnya nJamboreeu minöség, r<hakí, i 

*tilítl; 
Y;*!::'" 

khal<i lodenből
bármely nagys.

Nadrág, I<haki l<atorrai zsávolyból, l "ÍixÍsjL,*;'[?láJlli8ii:s 
csattal,

bárnrely nagys, 
I tEazolvánvtok celluloid

Derékszíirnikkelezett csaltal, 2 l<ulcs- | Cterkészkés, ,ninclerrtudó, {i részes
karjkával és karabinerekkel 

i oiros nyéllel;,sárgaréz béléssel

,,D" Apródfetszerelés 21.- P.l ,,F" FarÉaskölyök 22,- P.
l

Sapka khaki meltonból
Toll hozzá
lng, Ia, khaki flanell
Natrág, khaki loden
Harisűa,.Jamboree" min,
Nvakkendó kék molino
DÓrékszii nilikelezett csatial,

binerekkel
Apródielvény
l készlet c§apat§zám

,,G" Rajfelszerelés 4O.-
F-hangír kürt
Kürtzsinor zöld v. piros
orsi lábas, alttynirriunt

vászontokkai'
Cserkészlámpa
Könvvek: Táborozási szab.- Gyakorlati szab,

'iáborozási könyv
l0l magy. népdal
Főzési receptek,\

ll^^^-l|i a\,l

01 lb9ll t ,! tl

,,C" csoport, összesen 4O.'- P.
Cserkeszkalap, ltllgol lurma, vihar-

szijial bármel} nagys. l'elül börszijial
Cserkészing, primá klrtrl<i ílanelltíől,

bármelf nagys.
gyapiúllarrcIl,,Jatttboree" min.

Cserkésznyakkendö háronrszögl. zöld
v. barna molino, négyszögl. delai nból.

Cserxésznyakkendö pgüii bőrhő|,
kerek oatrógépszíjból

Kalapboglár bronzból egy i:sokor rír-
ldnghajial

Cserkészielvény
2 készlet c§apat§zám (kívánt össze-

állítás közlendő)
Cserkészsíp oxydált bronzból
Sípzsinor zöld, szíirke, barna v, felrér
Harisnya,,Jamboree" minőség, khaki,

bárnrely nagys.
Nadrág,Ia.nelréz klraki loden, b.nagys.
Derétszíi, vert bronz li'|iornps csattal,

2 csusztatlrató karabinerrel
lgazotványtok celltrloid
Cserkészkés, mindentució, 6 részes

piros nyéllel, sárgaréz béléssel

,,O" Örsi felszerelés 17.- P.

örsi zászló teljesen felszerelve
Térképtáska zsinorral
Iránytú nikkelezett ráditrnros

Turul mentődoboz
Térképmérö
stukklabda
Őrsvezetölt lrörryve

n,l" Rajfetszerelés 4O.- P.

Bezárd rendszerű táioló
Oraalakú térképméríi
Tériléptáska bőrből
Bumerang
Lasso 8 mm-es
vizesvödör vászon, összecsuklrató
Könyvek : .Iátékosktinyv

Ströntpl: Térképészet
ldőjóslás szab.
Különpróba szab.

i

1

]l

lrea-

Sapka, zöId, sárga zsinorl,ás
liias, zöld, kÉk v. barna gyapjri
Nadrag rllív velvetonból
Nvakkéndő háromszösletú kék
Hárisnya .)amboree minőség
NvakkÖn d-ögl iirú börből
vá lszallaE bármelv színberr
Derékszii,"mi rt'apiodoké
Farkaskölyök ielvényl készlet csaputszám

P. ,,H" Rajfelszerelés 4O.- P,

Rajzászló
Mentötáska tokkal, vállszíjjal
2morzezászló piros. fehér, sárga, lrék

v. zöld
Krinolin 12 mm-es
Könyvek: Jeladás

Segítségnyuitás
Tábori munkák
Lassózás, síelés

Eggéni felszereléseknél megadandó : Feibósdg, ngahbóség, öubóség, testmagassdg,

,Él.í' lr"d"'rl ús Nyo.dfit. Budrp..t, ' Horthy Mtklós-tlt 15, -- lgazgató| l-aiszky Jenó.


