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ENRILO-nak
a kitűnő szomjcsillapítónak, egyetlen 
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukrozva üdítő és egészséges ital, 

mely különösen hosszabb  túráknál 

nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

Kizárólagosan honi nyersanyagok
ból gyártja

a  F R A N C K .  H E N R I K  F I A I  R T .
nagykanizsai és mosonszenijánosi hazai gyáraiban.
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A M I R Ő L  A  H A M U  B E S Z É L . . .

húshagyókeddi vígságos álarcok szegre ke
rültek, a kifestett, kendőzött arcokra ráhullt 
a hamvazószerda komoly ék essége: a hamu. 
A farsangi víg esték örömujjongása helyébe, 

muzsikához szokott fülünkbe csendül a csendes fi
gyelmeztetés: emlékezzél meg ember, mert porból 
lettél, porrá lész. S a cigány víg zenéje, a jazz han
gos lármája helyett átveszi a szív birodalmát a csend 
s benne mélyenszántó szóval kezd beszélni a hamu.

S a hamu beszél elmúlásról. Ifjú szívek, melyek
ben az élet zenéje szól, talán csodálkozva hallják az 
elmúlás figyelmeztető szavát. Talán Ti is, fiúk, azt 
gondoljátok, legalább első pillanatra: ez öregeknek 
való beszéd. Hiszen ifjúságunk ereje lüktet minden 
cseppünkben, acélos karunk még nagy munkákra ter
mett, a haza, a társadalom nagy feladatai a mi vál- 
lunkra nehezednek, előttünk a sokat ígérő Élet. Igaz 
beszéd, fiúk! A hamvazószerdái memento azonban 
mégis csak Nektek is szól, Nektek is beszél. Beszél 
arról, hogy ép ehhez az életharchoz messzebbre néző 
sasszem kell, mint az örömmámorba fojtott látás, mint 
az élet tülekedő harcába elmerült tekintet. Meg kell 
látnunk, rá kell eszmélnünk arra, hogy az élet vége, 
a nagy finish: a sírgödör. Kikerülni lehetetlen, vas- 
követkézetességgel vezet felé utunk. S bár egészsé
ges szívetek, erős tüdőtök, izmos karotok, orcátok 
üde pírja még hosszú éveket Ígér, bolondság volna 
feledni, hogy egykor a Ti végetek is az, ami az öre
geké: az elmúlás, a halál. S e nagy mesgyén mindaz, 
mit földi célként magatok előtt kergettetek, mindaz, 
amiért az élet minden harca szólott: az ápolt, gondozott, 
vagy esetleg elkényeztetett szív és test széthull s 
marad évek múltán egy marék hamu.

A föld csak átmeneti lakásunk; a test értékesebb 
felünknek, a léleknek csak széteső, egykor feloszló 
hüvelye. Isten hozza el az eloszlás, elmúlás idejét mi
nél később Számotokra, szívből kívánom; azonban 
ez mitsem változtat az örök mérlegen: testünk nem 
a legértékesebb s mindaz, mi testiségünk vonatkozása, 
az könnyű hamuvá esik szét egy nagy napon.

A cserkész életművész. Aki életművész, az tud 
válogatni élete értékei között. Hamvazószerda komoly 
reggelén a hamuhintés alatt ráébred erre még az is, 
aki csillogó, de esékeny értékeket dajkált örök kin
csek gyanánt. Az életmüvész cserkészfiú pedig nem
csak az évente egyszer visszatérő alkalommal, de

állandó kitartással szeme előtt tartja az életjavak 
nagy különbözőségét s szorgosan vigyáz, hogy a 
legértékesebbet el ne takarja tömegével: ami csak 
hamu, melyet míg lélekzett, testnek hívtak. így lesz 
a hamu prédikációja.Számotokra nagy figyelmeztetés: 
a legnagyobb értékért a legnagyobb erőfeszítést, leg
szorgosabb gondosságot!

Ez az év az országos elnök úr célkitűzése szerint 
a belső erősödés és örök értékekben való vastagodás 
éve. A hamvazószerdái hamu beszéde az elnök úr 
szavába vág és megerősíti azt. A cserkészfiúban, a 
jövő nagy és ideális harcosában nem szabad hiányozni 
a helyes értékelésnek, amely szükségképen a leg
értékesebb: a lélek felé mutat. Hisz minden egyéb 
csak por és hamu. A tíz törvény szent gyakorlása és 
szeretete soha annyira nem kerül lelkünk közelségébe, 
mint a hamvazószerdái hamuhulláskor. Dolgozz, fáradj, 
mitse kímélj a cserkészlelked kialakításáért, mert az 
megmarad a sírgödrön túl is, de az, amit látsz, tapin
tasz, elsősorban lelked házikója, a test, marék hamuvá 
válhat egyhamar.

De a hamu másról is beszél. Beszél alázatos, bűn
bánó lélekről. Dávid király hamuval hintette meg 
magát, mikor élete nagy kisiklásainak tudatára éb
redt. A cserkész önvizsgálata minden este meg
mutatja, hogy a kijelölt úton való haladás köze
pette itt is, ott is történnek eltérések Isten szent 
törvényétől.

A magába tekintő cserkészszem észreveszi lelki tö
kéletlenségeit és rádöbbent a vétkek sokaságára. A 
hamu rámutat arra az útra, melyen át az Istenközel
ség, az Istenszolgálat ezek ellenére ismét csak lehet
séges. S a köntös, melyben Isten előtt megint meg
jelenhetik, ami bennünk érték, az a bánat hamuval 
meghintett, alázatos köntöse. A gesztus, mellyel Isten 
elé léphetünk, az önismeret mellverése: bűnösök, 
esékenyek, gyengék vagyunk. Az önismerő cserkész- 
lélek ráébred annak tudatára, hogy olyan helyzetben, 
ahol hibák árja vesz körül bennünk, csak az alázat 
és esdeklés lehet Isten kegyébe ajánló protekció. S 
hogy ez az alázatos lélek könnyebben lehessen a 
miénk, Krisztus elénk siet s a maga megalázottságát 
mutatja nekünk, melyet értünk való szeretetből vállalt. 
Gyász esetén iparkodunk a szenvedőkkel együtt
érzésünknek kifejezést adni. A mi nagy gyászos ön
elvesztésünkben Krisztus akként ad kifejezést szerető
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szíve együttérzésének, hogy a passióban lealázza ön
magát, isteni mivoltát kiüresíti, szolgai, halálra gyö
tört rabszolgai alakot vesz fel érettünk. Csak azért, 
hogy az utunk eleseitségünkben Feléje könnyebb 
legyen. Csak azért, hogy az Isten egyszülött fiának 
rokonszenve, velünk való együttérzése, hozzánk való 
szeretete, megkönnyítse az elhagyott Atyához vezető 
utat. Hogy hamarább rátaláljunk önmagunkra bána
tunkban, hamarabb megragadjuk Isten felénk kitárt 
jobbját s gyorsabban lehessünk jószándékú .v e z e té 
sünkben a szenvedő Krisztusnak síró, egykor pédig 
diadalmaskodó s örvendező testvérei. A hamu be
széde Isten felé irányít, bűnbánatra, hibáinktól való 
szabadulásra serkent, Krisztus szenvedése iránt rész

véttel és rokonérzéssel telít, hogy a romlandó földie
ken túl .megtaláljuk s megőrizzük az esetleg elveszí
tett örök értéket: lelkünket.

A húshagyó keddi vígságos álarcok a szegre kerül
tek, a kifestett, kendőzött arcokra pedig ráhullt a 
Hamvazószerda komoly ékessége: a hamu. A farsangi 
víg esték örömújjongása helyébe muzsikához szokott 
fülünkbe csendül a csendes figyelmeztetés! emlékez
zél ember, mert porból lettél, porrá lész. S a cigány 
zenéje, a jazz hangos lármája helyett átveszi a szív 
birodalmát a csend s benne mélyen szántó szóval 
kezd beszélni örök értékekről, a lélek szeretetéről, 
bűnbánatról, Istenszolgálatról, Istenszeretetről: a hamu.

Dr. Szendy László.

IS M É T  L E S Z  O R S Z Á G O S  Ő R S V E Z E T Ő I T Á B O R .

A Cserkészövetség Országos Vezetőtiszti Testületé ez 
évben is megrendezi a múltban annyira bevált és meg
szeretett országos őrsvezetői tábort.

Négyszáznál 
több tanulnivágyó 
őrsvezető jön majd 
össze, az ország 
minden részéből, 
hogy a Hárshegyi 
Cserkész-park 
tisztképző gárdá
jának vezetése 
alatt új tudást és 
friss buzdítást vi
gyen vissza csa- 
patjához.

A tábornak az 
a célja, hogy rövid 
öt nap alatt a 
lehető legtöbbet 
nyújtsa. Ezért dél
előttönként „for- 
gószínpad“ van, 
délután minta örsi
órák, este pedig 
tábortűz. A dél
utáni szabad idő 
alatt van mód a 
Cserkészpark érdekes gyűjteményeinek megtekintésére. 
Máskülönben a nap minden perce kemény munka! Tehát 
csak az jöjjön el, aki dolgozni, tanulni akar!

A Magyar Cserkész a tábor lezajlása után beszámol majd 
annak érdekesebb eseményeiről, e számunkban közöljük 
a táborba jelentkezni akarók részére annak legfontosabb 
adatait:

A tábor időtartama 5 nap. Kezdődik április 12-én, 
szombaton este, és tart április 17-ig, nagycsütörtök d. u. 
3 óráig.

Gyülekezési hely budapestiek részére a Hárshegyi 
Cserkészparkban (Budapest, I., Hárshegyi-út 5.), vidékiek 
részére (Budapest, V., Nagy Sándor-u. [ezelőtt Hajnal-u.] 
6. szám.) Gyülekezési idő budapestiek részére fél 5 óra, 
vidékiek részére vonatérkezés szerint, de legkésőbb este 
7 óráig, hogy elszállásolás és elhelyezkedés az éjszakai 
nyugalom hátránya nélkül megtörténhessék. Oszlás április 
17-én, nagycsütörtökön d. u. 3 órakor a Hárshegyi 
Cserkészparkban. Részvételi díj az 5 napos táborra teljes

ellátással 7 pengő, melyből 1 pengő bélyegben (lehetőleg 
apró címletű) jelentkezéskor beküldendő. Korhatár lefelé 
14 év, felfelé 17 év. A felső korhatár átlépését csak a

tanítóképzöinté- 
zeti csapatoknál 
engedhetjük meg, 
indokolt esetben.

Felszerelés: 
rendes tábori, 
szalmazsákot és 
pokrócot hozni 
kell.

Résztvevők: 
A táboron csak 
az vehet részt, 
aki erre szabály
szerűen jelentke
zett s akit a tá
bor vezetősége 
erre felvett.

Jelentkezés: 
a Magyar Cser
készszövetség Or
szágos Vezető
tiszti Testületé 
(Budapest, V., 
Nagy Sándor- 
utca [ezelőtt Haj

nal-utca] 6. szám alá) küldendő. Jelentkezési határidő 
március 31. A jelentkezés adatai: Név, születési 
év, hó és nap, vallás, foglalkozás, cserkészfokozat, 
cserkész-évek száma, próbázott örsvezető-e, hány külön- 
próbája van, végzett-e őrsvezetői tanfolyamot, volt-e 
kerületi őrsvezetői táborban és melyikben, parancsnoki 
engedély, 1 pengő bélyegmelléklet.

A felvételnél őrsvezetői próbát tett és kiilönpróbás 
cserkészek előnyben részesülnek.

Azok a cserkészek, kik már voltak országos vagy 
kerületi őrsvezetői táborban, a lehetőséghez képest veze
tőknek (őrsvezető, segédörsvezető) osztjuk be. Akik 
tehát kedvet éreznek ehhez a munkához, jelentkezzenek 
külön levélben ugyanarra a címre. írják meg azonban 
összes személyi adataikat s a boríték sarkán jelezzék 
a levél tartalmát ezzel a szóval: „Hök“.

Az őrsvezetői táborba vágyakozóknak a legszükségesebb 
felvilágosításokat megadtuk s a Magyar Cserkész ezúton 
kíván valamennyiüknek jó munkát.

A Hárshegyi Cserkészpark, az országos őrsvezetői-tábor színhelye,! madártávlatból.
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M IT  T A N U L T A M  A  H E G Y E K  F IÁ T Ó L .
Ismertem egy fiút, aki egy felvidéki gimnáziumnak 

volt a diákja. Gyakran láttam egyedül bolyongani a patak 
partján, az erdőben, a hegyek között, növénygyüjtővel az 
oldalán vagy flóberttel a vállán.

Egyszer úgy találtam, amint óvatosan kiemelt a földből 
egy hagymás növényt és önkénytelenül megálltam, mun
káját szemlélni és megismerkedtem vele.

Beszélgettünk a vastag hagymáról, azután a rajta levő 
vékonyka gyökerekről, mert olyan érdekes az, hogy a 
gyökérkék a víz után fúrják magukat, felszívják a vizet 
és kiválasztják belőle az ásványrészeket. Egy kicsiny 
növény maga nagyobb munkát végez, minden laborató
riumnál ! A napsugarat is bevonja vegyi műhelyébe. .. 
Milyen nagy és bölcs is a jó Isten!

Az emberek meséket szerkesztenek és nem létező 
mesealakokat talál ki képzeletük, pedig ez a világ tele 
van valóságos s a mesealakoknál is csodálatosabb virág
tündérekkel, tölgyóriásokkal, amelyeket nem ismerünk 
úgy, mint a mesék alakjait.

A hegyek fia az ő barátjuk volt, őket ismergette s 
ezért szerettem meg őt. A gimnáziumban nevezték el a 
hegyek fiának. A természetrajz tanára említette nekem, 
hogy annyi tapasztalásra tett szert megfigyeléseivel, hogy 
nem egyszer őt, a tanárját is támogatta természetrajzi 
előadásán.

így már megértettem, hogy miért ült néha felnéző fejjel 
az én barátom mozdulatlanul, hosszú ideig egy nagy 
vércsefészek alatt. A hegyek fia minden madarat, állatot 
megfigyelt, ha a közelükbe férkőzhetett. És csak a raga
dozó madarakat lőtte le. Sokat vadászott őrgébicsekre, 
amelyet az ő hazájában szőriszarkának is neveznek és 
akkor volt igazán boldog, ha elejthetett néha komoly 
ragadozót, pl. kányát is, amelyet nehéz megkülönböztetni 
a vércsétől (t. i. a vércse nem kártékony madár). Néha 
egy-egy szarka is került cső végre, hiszen az is sok 
kárt okoz.

Nem sokáig bolyongott a hegyek fia egyedül, mert 
egy szép napon a cserkészet híre eljutott a hegyek közé 
is és a hegyek fia is nagykarimájú kalapot tett a fejére 
és liliomot tűzött fel, hiszen odaillett volna az már régen 
a hegyek tiszta magasságaiban tisztult szíve fölé.

A hegyek fia régen szolgálta már tudtán kívül a tíz 
törvényt. De a cserkészet kívánta tőle. hogy más fiúkkal 
is megoarátkoztassa. És a hegyek fia többé nem bolyongott 
egyedül, mert egy kis cserkészcsapatot szervezett magá
nak. Megtanította kis társait nyomolvasásra, nem szobában 
rajzokon, hanem kint, a szabad természetben valóságos 
nyomokon. Megismertette a fiúkkal a nagy, szabad ter
mészetet, az Isten kis szolgáinak, a virágoknak, madarak
nak világát.

Gyönyörűség volt nézni őket, amint hosszú félórákon 
át mozdulatlanul — mint a vadász a lesen — figyeltek 
egy-egy nyúlat, őzet, harkályt és néha még fényképfel
vételt vagy rajzot is készítettek az ügyesebbek a meg
közelített és meglesett állatokról. Az volt ám az igazi 
cserkészet! Ha valamit nem ismertek, jól megjegyezték 
külsejét, színét, alakját, azután a cserkészotthonban elő

került a növényhatározó, vagy a „Bréhm Állatok Világa" 
és addig böngészték, amíg megtalálták „a körözött nevét 
és személyleírását0.

Sok minden élvezetes szép dologgal foglalkoztak még, 
de ezt most mind nem írhatom le, mert a hegyek fia azt 
üzeni nektek, a csonkaország kevés hegye s pusztái 
fiának, hogy próbáljátok meg ti is úgy, ahogyan ők 
csinálták. Meglátjátok, hogy sok gyönyörűségben lesz 
részetek.

Menjetek el gummi-, vászoncsónakjaitokkal a velencei 
tóra, sok viziszárnyast fogtok ott találni, amennyiről és 
amilyenekről még nem is álmodtatok.

Az alanti csapatok már meghallották a hegyek fia 
szavát, mert múlt évi táborukból a következőket je
lentik :

Az 567. bajai csapat érsekcsanádmenti táborából: 
„A fiúk egy szarvast láttak egy erdőnyíláson, azonkívül 
többször hallottunk^ „őzugatást0, a vízparton pedig az 
iszapban észleltük ezen állatok nyomait. Nyúl is elég 
gyakori volt, vaddisznók is tartózkodnak a belső része
ken . . . “

A 4. sz. Bik. budapesti csapat siklósi táborából jelenti: 
„Van rengeteg vadgalamb, gébics-félék, sasok, héjják, 
vércsék. Az erdőben őz, nyúl, borz, róka, stb .. . “

A 19. sz. csapat homoktanyai, tiszamenti táborából írja : 
„Táborunktól 7 km-nyire, túl a Tiszán, a domaházi sziget 
és Óhalász között egy gémfalut tanulmányozhattunk. A 
gémek nyárfákon fészkelnek, mintegy húszezer tanyá
zik i t t . . .°  Lehet, hogy kevesebb volt a gém, de csodá
latosan szép látvány lehetett! A csapat felfedezéséről 
jelentést tett a Madártani Intézetnek is.

A 463. sz. csapat Csesznek község határában „a nagyon 
ritkán irtott, majdnem őserdőkben" csörtető vaddisznó- 
falkákat és szarvasokat látott.

A 119. jászapáti csapat Upony község határában az 
egyik homokbányában megkövesedett halformájú Miocén 
korból való életmaradványokat talált és felfedezett egy 
kisebbszerű cseppkőbarlangot is. Folytassátok a természet 
gyönyörűséges világát feltáró és megismerő munkát és 
megfigyeléseiteket rögzítsétek meg fényképen vagy rajz
ban és küldjétek el nekem, hogy beszámoljak róla lapunk
ban a hegyek fiainak.

Menjetek el a Tisza mellé, ahol rengeteg gólyát meg 
bibicet láthattok, keressétek fel a dunamenti nádasok 
világát, a nádi rigók, gémek hazáját. De ne felejtsétek 
ki a Hortobágyot, meg a bugaci pusztát sem, az előbbit 
főleg a túzokok kedvéért és majd küldjétek sok fény
képet.

A hegyek fia és kicsiny csapata barangolásai közben 
jó barátságot kötött a természet fiaival is, a föld népével, 
meg az erdők vadászfiával, de erről máskor számolok be. 
Addig pedig csináljatok terveket a nyári álló-, vagy 
mozgó-táborokkal kapcsolatos természeti megfigyelésekre, 
bár előbb is kibújhattok téli odútokból a megfigyelések 
gyakorlására, mert ez az igazi cserkészet.

Átadtam a hegyek fia első üzenetét. A megvalósításhoz 
pedig jó munkát kívánok. vitéz Faragó Ede.

V izi-veze tő kép zö tá b o r  le sz  h u sv é tk o r  a z  ú jp e s t i  v iz ite le p e n .  Kezdődik április 12-én, virágvasárnap 
előtti szombaton, végződik április 17-én, nagycsütörtök délután. Kedvezményes részvételi díj öt napra 7 pengő. 
A tábor célja: A vizicserkészet alapelemeinek részletes elsajátítása.

A részletes jelentkezési feltételeket a csapatokhoz kiküldött körlevél tartalmazza.
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A  N A P T Á V ÍR Ó R Ó L .
A cserkészek öreg barátja a Nap, lassankint már mindig 

többször mutatja ragyogó ábrázatát és kínálja nekünk

sugarait. Fogadjuk el ajándékát s állítsuk szolgálatunkba. 
Erre szolgál a naptávíró. Lényegében nem sokat külön
bözik attól a zsebtükörtől, amellyel, mikor még nem vol
tunk cserkészek, egymás szemébe villantottuk a pajkos 
napsugarakat. Olyan vakító a szemünket érő napsugár, 
hogy még igen messziről, több km-ről is észrevesszük, ha 
pontosan felénk irányítják. Ha ez sikerül, akkor a fénysuga
rat útjába helyezett tárgyal megszakítva jeleket adhatunk. 
A fő cél, pontosan oda irányítani a sugarakat, ahol a meg
figyelők állanak. Ennek semmi akadálya sincsen addig, amíg 
a tükör által vetett fényfoltot követhetjük útjában ; ekkor 
addig igazítjuk a tükröt, míg a fényfolt épp a kívánt helyre 
kerül. Persze, ha hosszabb ideig vetítünk ilyen módon, 
nem kényelmes a tükröt kézben tartani, hanem állványra 
szereljük úgy, hogy minden irányba fordítható legyen. 
(1. ábra.)

A kép a szokásos megoldást mutatja; a tükör egy 
villa alakú tartóban vízszintes tengely körül billenthető és 
a villával együtt függélyes tengely körül forgatható.

Amikor olyan messzire vetítünk, hogy a visszavert fény 
foltját már nem tudjuk követni szemünkkel, az eddigi 
módon nem jutunk célhoz, mert nem tudjuk a fényt a 
kívánt helyre irányítani.

A fényfolt még árnyékos helyre vetítve sem látható 
100 — 200 m-nél messzebbre, úgyhogy ha nem találunk más 
beállító módot, a naptávirónak nem lenne értelme, mert 
ilyen távolságra nagyszerűen lehet zászlóval jeleket adni.

A cserkész azonban segít magán. Tudjuk, hogy a fény 
pontosan egyenes vonalban halad.

Ezt a tulajdonságát fogjuk most felhasználni. A beállí
tás most már két lépésben történik. Először megállapítjuk 
azt az egyenes vonalat, amelyen a fénynek a tükörtől a 
célig haladnia kell s ezután úgy irányítjuk a fényt, hogy 
tényleg ezen az egyenesen haladjon.

Az előbb említett egyenes vonal a tükör közzéppont- 
jától a célig terjed. Ebben nincsen nehézség. Azt azonban 
már nem tudjuk ilyen könnyen eldönteni, hogy a fény 
mikor halad valóban ezen az egyenesen. Ennek az eldön
tésére szolgál a segédtárgy vagy másnéven fonálkereszt. 
Ezt a fonálkeresztet egy egyenesbe állítjuk a tükör közép
pontjával és a céllal s most, ha a tükör által vetett fényt

a fonálkeresztre irányítjuk, akkor egyúttal az egyenesen 
továbbhaladva pont e célra vetődik a fény.

Ez a segédtárgy drótkarikába erősített, kereszt alakban 
elhelyezett fonalakból áll, így a fonalak keresztezési pontja 
jól beállítható és a fényből igen keveset tartóztat fel. 
Ezt olyan távolságban helyezzük el, hogy at  erre eső 
fényfolt jól látható legyen. Rendszerint a tükörállvány 
rúdjára van erősítve egy mozgatható fakaron. (2. ábra.)

A beállítás lényegét most már értjük, ezután a kivitel 
következik Hogy a tükör középpontját a céllal és a fonál
kereszttel egy egyenesbe állíthassuk, a tükrön kell kis 
módosítást végezni.

A tükör középpontját (forgástengelyeinek metsződés
pontját) átlátszóvá tesszük azáltal, hogy a tükör hátlapjá

ról^ foncsort egy kis helyen lekaparjuk. Beállításkor ezen 
a nyíláson át nézünk a célpontra s eközben addig moz
gatjuk a fonálkeresztet, míg a szálak kereszteződése épp 
a célpontra esik Ekkor a-három pont egy egyenesben 
van. (3. ábra.)

A beállítás első részével végezve, a fény odaterelése 
következik. Ehhez a tükröt el kell mozgatni előbbi hely
zetéből, de ez nem baj, mert középpontja akkor sem vál
toztatja helyét.

Ha a tükör középpontjáról vetődő sugarat sikerül a 
fonálkereszteződésen átküldeni, akkor a fénykéve épp a 
célra vetődik. Igen ám, de épp a tükör középpontjáról 
nem vetődik sugár, mert az előbb onnan a tükröző anya
gól lekapartuk. Vagyis a tükör által vetett fényfolt köze
pén egy kis fekete pontot találunk. Ezt a pontot fogjuk 
a fonálkereszt közepébe irányítani. Szokásos a pont meg
növelése végett a tükör közepére kis papírgyűrűt ragasztani.

Ennek meggondolása után a fonálkereszt mögé lapos 
tárgyat (kalapkarima) tartunk s a fényt ide irányítva a 
fonálkerereszt árnyékának közepébe irányítjuk a tükör 
közepének foltját. (4. ábra.) Ekkor a fény a kívánt irány
ban halad s a kalapot elvéve tapasztalni fogjuk, hogy a 
célnál mindenki a szeme elé kapja a kezét. Most már a 
kalap mozgatásával jeleket adhatunk.
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Előfordulhat az az eset is, hogy irányunkhoz képest 
a Nap olyan helyen van, hogy egy tükörrel csak nagyon 
kevés fényt, vagy éppen semmit sem tudnánk a célra

irányítani. (5. ábra.) 
Ekkor segédtükröt 
használunk; ezzel a 
fent említett célzó
tükörre vetve a nap
sugarakat, az előbb 
leírt művelet követ
kezik. Ezt a segéd
tükröt a tükör rúdjá- 
nak (az u. n. alap- 
rúdnak) másik vé
gére szokták a fön
tebb említett módon 
erősíteni. (6. ábra.)

Két tükörrel dol
gozva azonban már 
annyifelé vetődikfény 
ésárnyék, hogy köny- 
nyen tévedhetünk. 
Jó, ha a fénytörésre 

vonatkozó tudásunkat felelevenítjük; ezzel ilyenkor a 
beállítás is gyorsabban fog sikerülni. Kiválaszthatjuk a

fénynyaláb egyik sugarát s ezt vizsgáljuk, a többiről 
tudjuk, hogy ezzel párhuzamosan halad. (Lámpafénynél 
nem!)

A fénysugárról tudjuk, hogy amilyen szöggel érkezik a 
tükörre, ugyanolyannal hagyja el azt. (/. ábra.) Másrészt 
tanultuk, hogy a tükörre eső és a visszavert fénysugár 
által meghatározott sík a tükör lapjára merőleges. (8. ábra.) 
Ezenkívül csak azt érdemes tudni, hogy tökéletes tükör 
nincsen, a legjobb tükrök is elnyelik a fénynek közel 
egyharmadát. Ebből az következik, hogy segédtükörrel 
csak akkor dolgozzunk, ha nélküle nem lehet.

Már a készülék felállításánál célszerűségre töreked
jünk.

Előre gondoljuk el a fény út
ját, csak azután fogjunk hozzá 
a munkához. Itt is a gyakor
lat a legjobb mester. A jel
adásról itt csak annyit említek, 
hogy gyorsasága a távolság
gal fogy, általában nagyon 
kell ügyelni a betű- és szó
közökre. ^  ^

Eredményes naptávirózást kí-
V̂ n Biacs Nándor.

25. Sz. I. 7. és 8. ábra.

Fényképezőgép állványára szerelt naptáviró.

R E G  G E L I  T O R N A  A F R I K Á B A N .
Gömböc Gabi ábrázata 
Olyan, mint a torma, 
Sehogyan sem ízlik néki 
A reggeli torna.

Mert szegény a kézit, lábát 
Akárhogy is rakja,
Csak útban van mindenütt a 
Gömbölyű pocakja.

Sóhajtozik keservesen: 
„Szép az a cserkészet,
Csak az ugra-bugrálástól 
Savanyú az élet“.

Hallja ezt az álomtündér,
S a fejét csóválja. 
Tanuságos álmot is küld 
Gömböc Gabikára.

Gabikával Afrikába 
Repülni se restet,
Ott van aztán csak igazán 
Fura tornamester.

Folyó partján szépen sorba 
A fák sűrűn állnak,
A víz fölé behajolnak 
A nagy, erős ágak.

A négerek fiaikat 
Reggeli tornára.

Felkötözik a víz fölé 
A kihajló ágra.

A bokájuk, lógó lábuk 
Félméter a víztől,
Krokodilus nyála csorog 
A jó néger íztől.

A sok finom néger vádlit 
Lerágná egy szálig,
De a fiúk a lábukat 
Felkapkodják állig.

Vigyázz! Pihenj! Vigyázz! Pihenj! 
Röpülnek a lábak,
Itt egyik se lustálkodik,
Egy fiú se fáradt.

Közbe meg a jó öreg nap 
Mintha dzsidát szúrna,
Nagy a hőség. Ez aztán a 
Soványító kúra.

Gömböc Gabi nagyot ordít, 
Ébredez riadva,
Nem akarja, hogy a lábát 
Krokodilus kapja.

A veríték csorog róla,
Mégis vacog, fázik.
Ezentúl már szívesebben
Csak itthon tornázik. Mikroszkóp.

a valódi „Jam boree" végSú cserkészing
minden nagyságban 12*— pengő. --------------- CSERKÉSZBOLT.



TÁNCOS MMMROP?
BINDER

(Második, a farsangból maradta 
közlemény.) “

Már a kacagó tavaszi aranysugarak cirógatják a merész 
kis hóvirág fehérlő szirmait, már foszladozik a hó a 
hegyekben, már készül a szívünk a tavasz köszöntésére. 
De vigyázz testvérem, az est hűvös még s jól fog esni 
az otthon melegében körülülni az asztalt s elbeszélgetni. 
Tegyünk így, gyújtsuk meg a bűvös lámpást, legyünk 
multbajárók, keressük, kutassuk a régiek életének szép
ségeit, népünk ősi kincseit.

Amint meggyujtom a bűvös lámpást, halk zene zendül, 
lánykacagás csendül s az ékesmívű, márványosfalű palo
tába deli kucsmás-mentés ifjak vigasságra termett friss 
elmével deli táncot lejtenek a brokátselyem, csipke-bár
sony ruhákba öltözött karcsú leányzókkal, nehogy a 
szattyánbőrtopánkák „ megpeniszedjenek“.

Villantsuk lámpánk fényét történelmünk első századaiba, 
az Árpádok, Anjouk korába. Ez időkben a magyar faj 
egységesen do ninál, vállvetve küzd az ellenséggel, épít 
az országon, hogy elérje és elhagyja Nyugatot, jobbágy, 
nemes és főúr együtt örül, együtt vigad és együtt búsul. 
E korban akár nemesi házba, akár az ispánok várába, 
akár a pórok vigalmába tekintünk be, egy táncot látunk 
— az ősi néptáncot.

Jártassuk tovább a fénysugarat végig a XVI. századon. 
A Duna- és a Tiszaközén török csapat portyázik, üres 
falvak, felégetett templomok meredeznek a síkságon. 
Erdélyben a fejedelem az úr, de Dunántúl idegen zsoldos
sereg tanyázik. Az ország népében hiába keressük az 
egységet. A főnemesség váraiba húzódott, a városi pol
gárság a városok jól megerősített falai közé zárkózott. A 
polgárság idegen eredetű, szokásait megőrizte, hagyományait 
gondosan ápolta nemzedékről-nemzedékre. A köznemesség 
a falusi kúriákban élte a maga életét. A földhöz kötött 
jobbágyság örült, ha nyugodtan szánthatta a földet a 
viharos időkben.

E külön utakra térésnek lett az eredménye a szokások 
különválása. A főnemesség és polgárság a finomabb 
nyugati szokások szerint rendezte be az életét, a falusi 
nemesség és jobbágyság ápolta tovább a hagyományokat.

így volt ez a táncnál is. A legősibb formában a 
jobbágyság, a nép őrizte s itt-ott őrzi még ma is a tán
cunkat. A magasabb körökben idegen, főleg francia 
hatás alatt kifejlődött az úri magyar tánc, melyet egy
koron „nemeses“ vagy „palotás-táncnak" neveztek. Innen 
számítható az úri magyar tánc léte.

A népi tánc lassú része férfi-tánc. volt. A nemesi rend 
külföldi példára belevonta a nőket és páros sétáló tánccá 
tette. A tánc lassú és gyors tagozata itt is megvan, de 
az egészen végigömlik az ünnepélyesség, komoly mél
tóság. Zajosabb ugrándozás, dobogás, kurjantozás itt 
hiányzik. A lépések és figurák a népi táncból valók, de 
megnemesített, lecsiszolt formában. Míg a nép kivilágos- 
kivirradtig is elugorta a páros frisset, a magyar úri 
osztály a lassút kedvelte jobban.

E tánc valóban úri tánc volt, melyet Qvadányi szerint 
„nagyméltóságosan“ és „szép halkan" — ahogy Apor írja

— táncolták. XIV. Lajos francia király erdélyi követe, 
kinek módjában volt a fejedelmi udvarnál látni az erdélyi 
nemesség táncait, a finomkodó francia nemesség legszebb 
táncaival dicsérőleg hasonlítja össze.

A múlt alkalommal a népi táncot a csodafa törzsének 
neveztem. Az úri magyar táncok is ágai a csodafának, 
még pedig nemesen fejlett, virágos szép ágai.

Felmerül a kérdés, hogy hány ága van a csodafának, 
hány magyar táncot ismerünk? A feleletet Réthei 
Prikkel Marián tudós bencés atya adja meg, aki két 
évtizedes szorgos munkával gyűjtötte össze az idevonat
kozó adatokat. Ő 60—70 féle táncot sorol fel, melyet 
őseink táncoltak. Természetesen nem épen egy korban, 
hanem az egész történelmünk folyamán. Soknak csak a 
neve maradt fenn, de vannak olyanok is, amelyekről 
egész pontos leírást sikerült felkutatni. Azt sem mond
hatjuk, hogy ez mind magyar földön termett. Tánckedvelő 
elődeink az idegen táncokat is szívesen átvették, de leg
többször csak a gondolatot, beosztást, mert a figurák, a 
lépések, a lejtés módja magyar volt.

Sokat emlegetett tánc a kállai kettős. A jó táncosról 
szokás mondani „Eljárná ez még a kállai kettőst is!“ 
E tánc, mint a neve is mutatja, páros tánc. Elnevezése
— monda szerint — a török hódoltság idejéből ered. 
A szabolcsmegyei Nagykálló várőrsége portyázás közben 
törököket fogott. E török rabokat mulatságból kettenként 
egymáshoz kötve megtáncoltatták. A törököknek nem 
volt épen táncos kedvük s így bizony keserves tánc 
volt ez! A céhek mulatságain, a céh-házak díszes nagy
termében, az atyamesterek tisztes párjukkal és más jótáncú 
idősebb párok táncolták e lassú, komoly táncot a leg
szebben.

Ugyancsak a városi polgárság fejlesztette ki a lassú 
néptáncból, melyet pár nélkül táncol a paraszt legény, a 
magyar szóló táncot, ezt a jellegzetesen szép nemzeti 
táncot. A táncvigalmak elején egy deli ifjú, ki mestere 
volt a táncnak, magyar díszben, süvegesen, kardosán, 
vállravetett mentében, sarkantyús csizmában a terem 
közepén szólóban járta el a lassú magyart.

Főuraink sem resteltek jó kedvükben szóló-táncot járni. 
1572-ben Pozsonyban, a kékkői várúr, Balassi Bálint, ki 
korának legdélcegebb magyar gavallérja volt, a királyi 
udvar előtt olyan magyar táncot járt, hogy mindenki 
megcsodálta.

Szerették őseink a játékos, jelképes táncokat is, 
amelyek egy része idegenből szakadt hozzánk. Ezek 
között a süuegestánc magyar eredetű. A magyar mindig 
szeretett szépen öltözni. Különösen nagy gondot fordí
tottak a süvegükre, melyet prémmel, arany-ezüst csipkével, 
drágaköves boglárral, remegő kócsag-forgóval, nagy 
büszke sastollal díszítettek. Ez volt a férfiúi méltóság 
szimbóluma; ritkán tette le a fejéről a magyar, még a 
koporsójába is betétette. A táncos is mindig süvegesen 
táncolt, sőt egy jelképes táncot is jártak, amely a házasok 
vagy jegyesek azon vetélkedését mutatja, hogy ki az úr 
a háznál, kinél van a süveg?

Külön sorba álltak a férfiak és nők. Az első férfi egy 
díszes süveget véve a kezébe, táncolva-fordulva a hölgyek
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sora elé lejt, valamelyik előtt térdet-fejet hajt, táncra kéri. 
Együtt táncolnak ezután a középen és csalogatják egy
mást mindaddig, amíg a nő a süveget ügyesen elkapja. 
A táncos helyére táncol, a táncosnő diadalmasan forog 
egy-kettőt, míg valamelyik férfi előtt meghajlik, táncba 
hívja és folyik a csalogatás tovább.

Erdély nemes házaiban hagyományos tánc volt az 
egerestánc.

Lakodalmi tánc volt a gyertyástánc, melyet úri körök
ben és a jobbágyság egyaránt jártak.

Ilyen játékos, illetve jelképes táncok voltak még a 
párnás-, lapockás-, tapsos-, farkas-, róka-, szarkatánc stb.

Az írott emlékek érdé es hírt adnak, előttünk már 
egészen ismeretlen ősi szokásról, a halotti torról. Kétség
telen, hogy ez is keleti örökség. A gazdagok nagy pom
pát fejtettek ki, méltó tisztességet adva a megholtnak; 
szegények is megtartották, tehetségük szerint. Őseink 
még a haloti tort, ezt a szomorú lakomát sem tartották 
tánc nélkül, mert szerintük nem csak sírva vigad a 
magyar, hanem vigadva sír is. Ne higyjük azonban, hogy 
a halotti láncok kegyeletsértő dáridók voltak. Szomorú, 
sírással elegyes, szertartásos; ritmikus lejtés volt ez, 
amelyhez a „sirató asszonyok* énekeltek valami szomorú, 
monoton melódiát. Régi időkben főúri temetés nem lehetett 
tor és tánc nélkül, ma a nép között is csak az emlékük él.

A hagyomány megőrizte a „300 özoegyasszony táncá“- 
nak emlékét is. Egykor aranyban-ezüstben gazdag erdélyi 
bányavárosban, Nagybányán, nagy szerencsétlenség történt. 
A tárnák beomlottak s több száz bányász 
vesztette életét. A fejedelem nagy lako
mát rendezett tánccal, muzsikával. A 
vigadó asszonyok nem tudták, hogy fér
jeik torát ülik. Csak később adta tud- 
tukra s jutalmazta meg a siránkozó asz- 
szonyokat; innen a tánc emléke és neve.

Azt hiszem csodálkozni fogtok, test
véreim, ha azt mondom, hogy ősi tánca
ink nemzetünk jellembeli sajátossá
gait tükrözik. A tánc lassú része a 
magyar faj alaptermészetét, a komoly
ságot mutatja. A daliás testtartásban 
méltóság, kihívó, dacos büszkeség s 
ennek kísérői: a bátorság, harciasság 
nyilatkozik meg. Megvan a táncban a 
természetesség, józanság is, mert csak 
nagyritkán csap ki a természetes hatá
rokból, viszont a hangulat, a jókedv 
emelkedésével fokozódik a mozgások 
irama. A gyors, a magyar jókedvét, 
vigadó természetét, fürgeségét, szilaj-

ságát láttatja. Az egyenes testtartás, a könnyed lebegés’ 
a feszes ugrosás, a napsütötte puszták könnyű lovasné- 
pére vall. A hegylakók tánca sohse lesz könnyed tánc, 
amint a hegyeket sem lehet könnyű léptekkel járni. És 
ki lehet olvasni a magyar táncból fajunk egy alapvető 
lelki tulajdonságát; a szabadságszeretetet. Nem tűri a 
béklyót még a táncban sem, nem tűri a kötött formát, 
úgy tesz, amint a kedve tartja, a figurákat saját ötletei 
szerint találja ki és csoportosítja. Párt csak akkor kerít, 
ha kedve tartja, tomboló jókedvében még azt sem tűri, 
hogy táncosnője gátolja, ezért elválik tőle, hogy „szép 
módjával kirakja a táncot*.

Nem feledkezhetünk meg a ma általánosan ismert 
magyar táncokról sem. E táncok nem természetesen fej
lődtek a magyar tánc törzséből, a néptáncból. A múlt 
század elején, amikor büszkén húzta fel a magyar ősei 
ruháját, a zsinóros-atillát, amikor a nemzeti öntudat, mint 
egy hullám végig lendült az országon, egyes táncmesterek 
a magyar tánclépésekből, a francianégyes mintájára, társas 
táncokat szerkesztett. így keletkezett a körmagyar, 
amelyet nagy ritkág még van alkalmunk látni, a séta
palotás, amely változatos, könnyű, mutatós tánc, a dísz
palotás, amelynek több változata ismeretes, a magyar 
kettős, a levente-csárdás stb., melyeket ma már csak 
kivételes alkalmakkor láthatunk.

A mai csárdás a kettő jobbra, kettő balra, a rezgő- 
csárdás, a bámulatos gyors tempójával igazán nem mond
ható szép magyar táncnak. Elkorcsosodása az idegenektől 

sokszor megcsodált ősi, méltóságos, deli 
nemzeti táncunknak. Hiányzik belőle a 
komoly méltóság, a változatosság, az öt
letesség, hiába keressük az egyhangú 
lépegetésben a szabadságszeretetet, az 
egyéni művészetet, a fantáziát, a gyors
csárdásnak nevezett fakir produkcióban a 
régi, friss táncunk könnyed szökellését.

És most oltsuk ki a bűvös-lámpa láng
ját, mert visszatértünk a jelenbe. A 
zene most is szűrődik az ékesmívű, 
márványos paloták fényes ablakaiból, 
a vidám ifjúság most is táncot lejt a 
fényes padozaton. De ide ne nézzünk 
be, Testvéreim, erre ne légy kíváncsi, 
nem akarom, hogy multbajáró lelked 
szomorú legyen, mikor mások vigad
nak. Most az ősi szépségeket, az ősi 
lejtést, az' ősi ritmust, úgy sem talá
lod. Búcsúzóul egyre intelek: „El ne 
feledd, hogy te magyarabb magyar 
akarsz lenni.*

Könyökig gyűrtem fel az ingemet, 
Csupaszon állott mind a két karom, 
S kilódultam a nagy messzi határba 
Kucsmásan, hetykén, duhajon.
Forróan ömlött rám a napsugár 
S tüzesre csípte sápadt homlokom.
A kalászok ujjongva magvasodtak 
A hullámhátú lankás dombokon.
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A  M O S O L Y G Ó  E M B E R .
Vili becsukta a Sallustiust. Azután vette a kabátját és 

kisietett. Csak az utcán jutott eszébe, hogy mégis szól
hatott volna édesanyjának. Ma későbben jön haza, mint 
szokott. De aztán alig észrevehetően megvonta a vállát.

— Talán jobb így mégis. Anyusnak annyit kell ma
gyarázni, aztán mindjárt ezerféle aggodalommal áll elő. 
így talán sok dolga közt nem is veszi észre.

Igyekezett elhitetni magával ezt az utolsó gondolatot. 
De különben is, fontos munkát vállalt a cserkészotthont' 
bán. Első a köz érdeke, első a kötelesség.

Dobogó, kemény léptekkel haladt a gimnázium épülete 
felé. Gondolatait megzavarta valami. Először határozatlan 
zümmögés volt, aztán egyre közeledő lármává növekedett. 
Sipító, ujjongó, csúfolódó és örvendező hangok voltak.

Vili’ megállt. Nagyon különös volt, amit látott. Valósá
gos utcagyerek-had tolongott elő az útkereszteződésnél. 
Az élükön különös ember haladt. Magas, erős férfi volt, 
lehetett vagy harminc esztendős. Finom szövetből készí
tett, meleg kabátot viselt. A kalapja is jómódra vallott. 
Bár ezt a jószágot csak egy futó pillantással kaphatta 
szemügyre Vili. Tudniilik éppen akkor repült le az ember 
fejéről.

A kalapot nem a szél vitte le. A férfi vállán egy kis
fiú ült lovagolva. Az verte le véletlenül. A többi gyerek 
nevetve és visongva eredt a szélben guruló kalap után. 
A férfi kötött nyakkendője kibomolva úszott a levegőben. 
Egyik kezével a zsebében turkált, a másikkal a kisfiút 
fogta, aki a nyakában lovagolt.

— Cukkor, cukkor! — kiáltotta egy kissé idegenszerű 
kiejtései.

A keze nyomán ezüstpiros bombonok, kis papírzacskók 
hulltak a gyerekek közé. A kapálózó kisgyerek lába, 
sáros nyomokat hagyott a kabát elején.

— Cukrrrr, cu-cu-cu-cu cukrrrr! — berrengett csúfon- 
dárosan, de mégis újongva 
egy csomó gyerek. Mások a 
megszökött kalap után ve
tették magukat. Kiabálva és 
nevetve birkóztak, egymás 
kezéből verték ki, huzakod- 
tak rajta.

Az egész látvány nagyon 
különös volt. Amellett volt 
még benne valami, ami szinte 
felingerelte Vilit. Nyakon- 
csípte a leghangosabb gye
reket és jól megrázta.

— Adod vissza mindjárt 
azt a kalapot, hé'J Nem 
szégyenlitek magatokat! Ezt 
a jó bácsit csúfoljátok, aki 
cukrot ad nektek.

Elvette a kalapot, tőle 
telhetőleg letisztogatta, az
tán udvariasan és tisztelettel 
átadta az idegennek.

— Miért kezd ki, uram, 
ezekkel a haszontalan köly
kökkel ? Nem érdemlik meg 
— pattant ki belőle a inge
rültség.

Az idegen felvetette a 
fejét és elmosolyodott. Vili 
meghökkenve elhallgatott 
ettől a mosolytól. Úgy tet
szett neki, hogy még soha

sem látott embert ilyen melegen, ilyen szívből mosolyogni. 
Bosszúsága úgy szétfoszlott, mint köd a napsugárban. 
Már ő is szelídebben folytatta:

— Hiszen nem mondom, vannak köztük jóképű gyere
kek. Sőt, ha úgy vesszük, mindegyikben van valatni hatá
rozatlan kedves, de azért így egy falkában . . .

Maga sem tudta, honnan vette a merészséget, hogy egy 
idegen, felnőtt embert így kioktasson a nyílt utcán, hogy 
beszéljen vele továbbra is, mikor az még eddig egy 
szót sem szólt. Dehát egyszerre, mintha bizalmas jóbará
tok lettek volna, Vili mindenesetre úgy érezte.

Az idegennek felvillant a tekintete.
— Nem baj, nem baj! — ismételte. — Köszönöm. 

Nem rosszak ezek, csak játszanak. Egészségesek, hát 
jókedvük van.

Letette a fiúcskát a válláról és könnyedén leverte a 
sarat a kabátról.

— Tudja, én azt hiszem — mondta közben —, hogy 
igazi rossz gyerek nincs is a világon. — Amíg így 
kicsinyek — tette hozzá egészen más hangon. Derült 
arca egy-két pillanatra elkomolyodott. Vili csak akkor 
látta, hogy az idegen szeme alatt sötét karikák húzódnak. 
Keskeny, hosszúkás arcát csak a szél csípte ki pirosra. 
Lehorgasztott feje előrehajlott.

Mindez csak egy-két pillanatig tartott. Aztán a férfi 
fölegyenesedett, barackot nyomott hirtelen a kis fickó 
fejére, hálásan rámosolygott Vilire, bólintott és tovább
ment. A gyereksereg zsibongva követte. Eltűntek a sarkon, 
de még hallatszott, amint víg nótára gyújtottak.

*

A cserkészotthon feldíszítése nem kis időt vett igénybe. 
Munka is volt bőven. De Vili ambícióval csinálta. Észre 
sem vette, hogy már sötétedik. A folyosón lépések

hangzottak.
— Hogyne, kérem, ha 

-úgy tetszik — hallatszott 
Megyeri parancsnok úr ba
rátságos hangja —. Erre 
tessék, majd megmutatom 
az otthonunkat.

Az ajtó megnyílt. A pa
rancsnok úr mellett az előbbi 
idegen jelentmeg aküszöbön. 
Jókedvű tekintete össze
csillant Vili szemével.

— Mi már ismerjük egy
mást, mi már találkoztunk! 
— mondta és kezet nyújtott.

Néhány percig beszéltek 
még a parancsnok úr meg 
az idegen ember. Aztán az 
idegen elment.

— (Különös ember — 
mondta a parancsnok úr — . 
Amerikai, de a szülei ma
gyarok voltak. Jól beszél 
magyarul. Részt akar venni 
a munkánkban. Első látásra 
is úgy érzem, nekünk való 
ember.

A parancsnok úr félig- 
meddig magának beszélt. 
Vili tiszteletteljesenhallgatta 
végig ezt a monológot. Pár 
dicsérő szót is kapott aA férfi vállán egy kis fiú tilt lovagolva.
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díszítésért. Örömmel tért haza. Az édesanyja sopánkodva 
fogadta. A szavakra már nem is ügyelt külön. Megszokta. 
Mindig így volt ez. Csak röviden és barátságosan igye
kezett megnyugtatni.

— Ej anyácska, ne félt
sen engem. Csalánba nem 
üt a ménkü. Még valami kis 
tréfát is fűzött hozzá s mi
kor az anyja erre halványan 
elmosolyodott, egészen be
fejezettnek érezte ezt a dol
got és napirendre tért fe
lette. Szinte elképedt, mikor 
Klári, a legidősebb nénje 
odasúgott neki vacsora után:

— Csodálom, Vili, hogy 
cserkész létedre ilyen tapin
tatlan vagy az édesanyáddal 
szemben. Azt hittem, hogy 
jobban bele tudod élni ma
gad . .  .

Anyuska újra odaült kö
zéjük. A mondat befejezetlen 
maradt. Vili sem kérdezős
ködhetett. Pedig ezt a vádat 
tökéletesen igazságtalannak 
érezte.

Másnap a cserkészott
honba bevonult az idegen 
is.’Károly bátyának szólítot
ták. Mondhatni, hogy még 
ilyen jó délutánjuk nem volt 
a fiúknak, mióta a csapat 
áll. Károly bácsi valóságos 
ezermesternek bizonyult.
Nemcsak tömérdek új játé
kot tudott, hanem eleven 
indiánt is látott már életében 
és a musztángfogástól kezdve 
a felhőkarcolók rádióállomásáig mindenről kitünően tudott 
mesélni.

Mégis leginkább mint békebíró tűnt ki. A parancsnok 
úr legnagyob gondja három fiú volt. Jó gyerekek, de 
hörcsögtermészetűek. Bizony, sajnos az otthonban alig 
zajlott le összejövetel kisebb-nagyobb összezördülés nélkül. 
Bihora, Jéci és Mihályfi, Károly bácsi előtt is bemutatták 
a tudományukat.

Azaz csak mutatták volna. Mert mielőtt igazán fel- 
fortyanhattak volna, az amerikai bácsi letorkolta őket. 
Békességről volt szó. Jécinek volt angol bélyege. Addig 
huzakodtak vele hárman, míg elszakadt. A három fiú 
csillogó szemmel állott szemben egymással. Ekkor lépett 
melléjük Károly bácsi. Egy szót sem szólt, csak kivette 
a tárcáját. Három ritka amerikai bélyeget nyomott a fiúk 
markába. És mosolygott hozzá . . . Hiába no, erre min
denkinek mosolyogni kellett. Károly bácsi rövidesen 
a csapat kedvence lett. Különös, legendás nimbusz is 
lengett körülötte. Tudták, hogy Amerikából jött, tapasztal
ták, hogy jómódú. De, hogy miért jött, mit keres itt, 
senki sgm tudta. Nem volt a városkába való.

De hát a fiúk nem sokat törték rajta a fejüket. Tréfát, 
ötletet, nótát, nótázást gondtalan boldogsággal szürcsölték, 
csakúgy, mint a'komoly, hasznos magyarázatot, érdekes 
történetet.

* * *
Vili egy hűvös napon a város végén kóborolt. Gallérját 

tépdeste a szél, kalapját áztatni kezde a vékonyan szitáló 
eső. De hát nem olyan ember volt ő, hogy ilyesmitől

megriadjon. Hosszú kőfalhoz ért, mely nagy területet zárt 
körül. A fiú egy kis ideig megilletödve állt meg, aztán 
átvetette magát a falon. Egy sírkereszt mellett ért földet

a lába. Lábujjhegyen meg
indult a temetőben. Le-le- 
hajolt az egyik kőhöz, no
tesz, ceruza készen állt a 
köpönyeg alatt. A noteszban 
sok-sok érdekes régi emlék, 
felirat. A temető nagy részét 
is felkutatta már, most az 
utolsó sarok volt hátra. 
Gyorsan haladt az elhagyott 
utakon. Sehol egy lélek, 
csak a szél fütyült és az 
esőcseppek zizegtek. Beka
nyarodott egy mellékútra, 
de mintha a földbe gyöke
rezne a lába. Az egyik ke
reszt mellett fekete árnyékot 
pillantott meg. Mozdulatla
nul, előrehajolva állt, és 
mereven nézett maga elé. 
Vili sokáig bámult rá, amíg 
megismerte.

A mosolygó ember volt. 
Csakhogy most mintha ki
cserélték volna. Fakó szürke 
arca, kissé megvörösödött 
szemhéjai, lehorgasztott fe
je . .  .

Vili megilletödve el akart 
suhanni mellette. Az idegen 
felvetette fejét. Halvány, alig 
észrevehető mosollyal feléje 
intett.

— Gyere csak, testvér, 
gyere!

Karja a fiú vállára nehe
zedett. Másik kezével szelíden megérintette a sírkeresztet.

— Az édesanyám sírja — mondta halkan, komolyan, 
de szilárdan —. Tizennégy esztendő után visszajöttem 
hozzá.

— Tizennégy esztendő — rebegte Vili. Pedig hát nem 
is ez a szám volt fontos. Mást akart mondani, maga sem 
tudta mit. A szél rángatni kezdte a köpönyegét. Mintha 
húznák láthatatlan kezek.

— Persze azt hiszed, Hogy nagyon jó fiú voltam. — 
Pedig . . . Annyi idős lehettem, mint Te. Tizenhat éves. 
Fiúméban voltunk akkor, megszöktem, beálltam hajóinas
nak. Azt hittem egy-két esztendő alatt gazdagon jövök 
meg. Híres ember leszek. A háború kitört, hajónk nem 
tért vissza Európába. A terveim halomra dőltek. Hosszú 
időn át üldöztek a kudarcok. Sokat szenvedtem-e? Azt 
hiszem nagyon keveset ahhoz képest, amit érdemeltem, 
ahhoz képest, amit ő szenvedett. írtam neki, a levél vissza
jött. A háború elzárta az országokat egymástól. El is 
költözött ebbe az ismeretlen városba, csak mostanában 
találtam rá . . . a sírjára.

Az idegen elhallgatott. Eddig sem volt panaszos a hangja, 
inkább komoly, szelíden figyelmeztető.

— Ilyen fia voltam én az édesanyámnak.
Vili csak állt. Kétszer is megmozdult az ajka, nem 

szólt mégsem. Csak a keze szorítása beszélt és nagy 
komoly szeme kérdezett.

— Eddig másnak ismertél, tudom. Nem vártad, hogy 
itt találkozunk. Pedig látod az életem erejének a forrása 
ez a sír. Mikor először hallottam, hogy meghalt, körül

B in b s r

Vili megindult a temetőben.
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vett a kétségbeesés. Azóta is éget minden legapróbb 
vétség, amit ellene elkövettem. Apróbb? Édesanyák ellen 
csak nagyot lehet vétkezni. És én majdhogy beleőrültem 
abba, hogy soha jóvá nem tehetek semmit.

Megint csak a szél süvöltözött egy jó darabig.
— De a jó Isten megsegített és utat mutatott. A Szent

írás szavai csengtek a fülemben: „Amit egynek tesztek 
a legkisebbek közül . . .“ Akkor virágzott ki bennem 
a szeretet . . . igen, igen . . .  a bűnbánat és a szeretet. 
Ezek adnak erőt, világosságot.

Vili akárhogy küzdött magával, mégis ajkára csúszott 
egy tolakodó felkiáltás. c

— De hisz ön mindig olyan vidám . . . olyan . . . Hir
telen úgy érezte, mintha szentélybe akart volna betolakodni. 
Elpirult és elhallgatott.

— És ez nem tettetés — ingatta a fejét csendesen

a férfi. — Látod, mióta elkezdtem bánkódni bűneim felett 
azóta tudok csak igazán szívem mélyéből örülni.

Az eső most már komolyan megeredt. Elbúcsúztak és 
a kapunál elváltak. Vilit láthatatlan hatalom vonszolta 
hazafelé. Maga előtt látta az édesanyját, a sok, sok 
barázdát, mint élő írást olvasta le arról. És ő most is 
esőben, szélben csak úgy mulatságból barangol, míg az 
anyja érte reszket.

Lehorgasztott fejjel, szinte futva igyekezett hazafelé. 
Szótlan alázattal hajolt rá az anyjára, a szemébe nézett. 
És mintha ebben a pillanatban hallotta volna meg először 
az anyai szív örökké reszkető, végtelenül finom húrjainak 
muzsikáját. Annak a szívnek a titkos énekét, mely még 
a sírból is vezet, utat mutat lobogva az elhibázott élet 
sivatag éjjelén is.

H .  L .

III. A munka.
Kedves Barátaim! Nem tudom, várjátok-e úgy az én 

levelemet, mint ahogy én várom a csendes esti órát, 
hogy nyugodtan írhassak Tinektek. Ha kifáradok a nap
estig tartó izgalmas hajszában, a kandalló mellett szilaj 
gondolat-paripára ülök és meg sem állok a kanyargó 
Tiszáig, vagy a Duna két partján lázasan lihegő Pest- 
Budáig.

A falvak és vidéki városok korán leszálló csendjében 
és a székesfőváros estéli zsivajában titeket kereslek! 
Mit csináltok? Mivel töltitek el az időt? Tanultok, dol
goztok, úgy-e ? Készültök a holnapi napra ?

Nem tudom, kedves fiaim, hogy megmondták-e nektek 
kellő nyomatékkai azok. akik most a nevelésiekkel fog
lalkoznak, hogy nektek nemcsak a holnapi órákra kell 
készülnötök, hanem azontúl az élet komoly feladataira és 
próbáira is. Nem tudom, hogy megmondták-e és nem 
tudom, kellőképen a telketekbe véstétek-e, hogy a 
trianoni határok közé szorított Magyarország ifjúságára 
sokkal komolyabb és sokkal szentebb feladat, sokkal 
több és sokkal nagyobb munka várakozik, mint a régi jó 
idők ifjúságára, vagy más — boldogabb nemzetek fiatal 
cserkészeire.

A magyar ifjúnak nemcsak a jelenért kell dolgoznia, 
hanem a múltért is és a jövőért is.

Kedves fiatal barátaim! Mikor elvégzitek a napi mun
kát és megoldottatok minden feladatot, amely a holnapi 
napra volt kitűzve, akkor álljatok mégegyszer neki a 
leckének és úgy véssétek emlékezetetekbe, hogy soha 
többet ki ne törülődjék onnan. S ha azzal is készen vagytok, 
akkor pihenésképen vegyétek elő azt a tárgyat, amelyet 
leginkább szerettek: mélyedjetek el benne. Vagy vegyetek 
egy-egy jó könyvet a kezetekbe, vagy ecsetet, vagy 
üljetek zongora mellé, vagy gyakoroljátok magatokat 
valamelyik idegen nyelvben. . .  Használjátok ki becsüle
tesen a fiatalembernek tanulásra rendelt, soha, soha 
többé vissza nem térő idejét.

Ha pedig a munka nehezebben megy s elkedvetle
nedve félre akarjátok tenni az elvégezetlen feladatot 
azzal, hogy „úgyis' hiábavaló vergődés az egész..."

akkor töröljétek meg verejtékes homlotokat, menjetek ki 
egy pillanatra a hideg levegőre. A szellő suttogásából, az 
orkán sikoltásából értsétek meg Erdély üzenetét: „Kitartás, 
fiatal barátaim, kitartás! NekL k nem szabad elcsüggedni'. 
Szedjétek össze minden erőtöket. Vessétek neki vállatokat 
a munkának. Ha erősen akarjátok: sikerülni fog!“

Jól értsétek meg, Barátaim, hogy a magyar jövendő a 
ti vállatokon nyugszik. A megcsonkított ország határai a 
ti kezetekbe van letéve. Nektek jobban kell tanulni, 
többet kell tudni, becsületesebben kell dolgozni s minden 
tehetségeteket a végsőkig meg kell feszíteni, hogy a bol
dogabb jövendő reménye el ne essék.

Nem mondom, kell pihenés, kell szórakozás is. De még 
a pihenés óráját és a szórakozás idejét is úgy osszátok 
be, hogy az is igazi nyereség legyen rátok nézve.

Ezzel kapcsolatban kellene, hogy írjak még egy igen 
fontos dologról: a pályaválasztásról. Ez régebben is igen 
nehéz kérdés volt, ma azonban még sokkalta nehezebb. 
Azonban olyan fontosnak tartom ezt, hogy külön levelet 
szándékozom írni róla - egy későbbi alkalommal. Most 
a felvetett gondolatokkal kapcsolatban még csak annyit 
kérek : Becsüljétek meg a munkásokat.

Magyarországon ma mindenkinek dolgoznia kell. És 
mindenki csak annyit ér, amennyi hasznos munkát tud 
előállítani, akár testi erejével és ügyességével, akár szel
lemi erejével és találékonyságával. Aki dolgozik, nemcsak 
a maga és családja számára szerez kenyeret, hanem a 
nemzeti erőt is gyarapítja. Becsüljétek meg a munkásokat! 
S ha azt látnátok is, hogy sem vallásos gondolkozás 
terén, sem nemzeti eszme tekintetében nem lehettek 
eggyé velük, akkor se forduljatok el tőlük. Igyekezzetek 
magatokhoz hapcsolni, igyekezzetek felemelni őket. Becsül
jétek meg a munkásokat!

Látjátok, fiaim, ez a másik seb a magyar nemzet 
testén. Az, hogy van egy erős, szervezett tábor, amelyik 
a Hiszekeggyel ép oly keveset törődik, mint a Magyar 
Hiszekeggyel s az, hogy szemközt vele ott az ú. n. pol
gári társadalom, amely szeretetlen magatartásával egyre 
távolabb és távolabb űzi magától ezeket a nekikesere
dett édes testvéreket.

Nektek, fiaim, nektek, akiknek kezéből a trianoni bírák 
kivették a gyerekkor játékait és akiket gondterhes, nehéz 
munkára kényszerített a kemény ítélet: Nektek meg kell 
értenetek és a szeretettel bajtársatokká kell tennetek a 
magyar munkásokat, még akkor is, ha szívükhöz ezidő- 
szerint még közelebb áll a nagy világ, mint a szegény 
megcsonkított haza.

Dolgozzatok, fiaim, annyit, amennyit csak tudtok és 
becsüljetek meg mindenkit, aki dolgozik. öreg Cserkész.
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A csodálatos nyakkendő.
— Jó munkát, Parancsnok Úr!
— Szervusz Laci, mi újság nálatok ? — üdvözöltem 

rég látott fiatal barátomat.
— Hát, Parancsnok űr kérem, megcsinál

tuk ám a drótkötélhidat.
— Na, és miképen sikerült?
— Sajnos, még nem sikerült Jachan 

Géza bá’ rekordját megjavítani, mert saj
nos, Örsünk még egyelőre hét percnél tart 
és ez még messze van a két perctől.

— Mondd, Laci, miről beszélgessünk ma ?
— Tetszik tudni, az egész Örs nagyon 

szeretné tudni azt az ötvenféle nyakkendő
használati módot, melyet a nyáron az amerikai cserké
szektől tetszett tanulni.

— Szívesen, mert határozottan van köztük szellemes, 
azonban csak nem gondolod, hogy most mind az ötven
féle nyakkendőhasználatot elmondom neked?

— De bizony, Parancsnok úr, én azt gondoltam, sőt a 
fiúk még azt is remélték, hogy egy jó csomó rajzot is 
viszek részükre mutatóba.

— De Laci, miért vélitek azt, hogy az amerikai cser
készek tudományából a magyar cserkészek eddig semmit 
sem ösmertek ?

— Mi néhányat használunk, de az nagyon-nagyon messze 
van az ötventől.

— Jó, a hiányzókat majd elárulom, azonban kezdjük 
el a felsorolást, hogy milyen nyakkkendőhasználati rnódo.- 
kát ismernek a magyar cserkészek.

— Hát először is használjuk rendes nyakkendőnek — 
kezdte Laci.

— Nagyszerű, ugyanolyan szellemesen válaszoltál rá, 
mint az a tanuló, aki felelésnél a tehén leírását azzal 
kezdte, hogy a „tehén először is tehén”.

— Ez igaz, parancsnok úr kérem, azonban én azért 
kezdtem a legkönnyebbel, hogy azután épen ezt el ne fe
lejtsem.

— Na jó, de most lássuk, tudod-e megfelelően folytatni ?
— Megpróbálom. Használjuk a nyakkendőt a sérült 

jobb- és balkar felkötözésére, kötözésnél háromszögletes 
kendő helyett, hordágykészítésnél a botok összekötésére, 
morzezászlónak, szemafor zászlónak, borogatásra, hideg
ben sál helyett.

— Na tovább, Laci, még mondhatnál vagy egy tucatot-
— Hát a nyakkendő használható még . . .  ja igaz, Pa

rancsnok úr, meg tetszik elégedni, ha tízféle használatot 
mondok. ^

— Jó, megelégszém, de halljuk a hátralévőket.
— A hátralévő már csak egy, mert kilencet mondtam. 

A tizedik . . .  a tizedik használati módja a nyakkendő
nek . . .  a nyakkendő tizedik használati módja . . . Hopp, 
megvan. A nyakkendőt használhatjuk mint zsebkendőt!

— Na, Laci, baj van ?
— Miért, Parancsnok úr ?
— Mert először a Te tízféle felsorolásod nem tízféle, 

hanem csak kilencféle.
— De Parancsnok úr kérem, én számoltam azokat.
— Jó, elhiszem, de miért számítottad akkor külön ket

tőnek azt, ha a jobb kezet és miért, ha a balkezet köt
jük fel vele.

— Tetszik tudni, azért . . .
— Tudom, mert így többféle használat jön ki. Dehát 

biztosan találtál volna még az örsi könyvtárban olyan 
könyvet, melyben van leírás még másféle nyakkendő
használatról is.

— Sajnos, Parancsnok úr, nem találtam.
— Hát nézd, Sztrilich Pál és Ransburg Géza az

Mentőkötél nyakkendőkből. („Az Erdők Ezermestere" című könyvből)

„Erdők Ezermestere” című könyvében magában találsz 
egész csomót. Így ott van leírva, hogyan lehet nyakken
dőből árnyéktetőt készíteni, miképen lehet két nyakken
dőből hátizsákot gyártani. Szép rajz mutatja, amint víz
ből mentenek ki egy fiút összekötözött nyakkendők se
gítségével. Sőt még rajz mutatja azt is, hogyan lehet 
nyakkendőből kötélhágcsót rögtönözni.

— Már emlékszem rájuk, parancsnok úr, de előbb nem 
jutottak az eszembe.

— Na látod. Azonban büntetésből most majd én is fo
gok olyasféle nyakkendőhasználati módot mondani, ami 
hasonlít majd a te módszeredhez, hogy „jobbkéz külön, 
balkéz külön”.

— Nem bánom, a lényeg csak az, hogy meglegyen az 
ötven, mert másképen megvernek a fiúk.

— Jó, hát figyelj ide. Először nézzük, milyen módon 
használhatjuk fel a nyakkendőt, mint öltözetdarabot. Kezd
jük a fejnél.

— Jaj, Parancsnok úr, most jut valami eszembe!
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— Na mi ?
— Elfelejtettem a fej-fülvédőt, melyet pedig Parancs

nok úr épen a múltkor mutatott be s a rajzot még az 
őrsömnek is elvittem.

— Na látod, csak gondolkozni kell és kiderül, hogy 
sokkal többfajta módját ismeritek, mint ahogyan gondol
játok. Tehát használható fejvédőnek télen. Azonban hasz
nálható nyáron is sapka helyett, amikor is négy sarkára 
egy-egy csomót kötünk s a nap tűző sugarai ellen hasz-

náljuk. Farsangban álarcos Cserkészbálon szolgálhat mint 
„m a s z k Füsttel telt helységbe való hatolásnál az orr és 
száj elé kötve megnedvesítve füst- és gázvédő. Hirtelen 
esőnél nagyszerű szolgálatot tehet mint esővédő, ha nyitva 
a hátunkra terítjük: itt van ugyanis eső iránt legérzéke
nyebb részünk, mert hát ilyenkor akaratlanul is előre dő
lünk. Trópusi cserkészek használják a kalap hátsó felére 
kötözve, mint tarkóvédőt a meleg napsugarak ellen. Le
felé haladva, alkalmas övnek, szükségúszónadrágnak, 
harisnyakötőnek, footballkapus térdbekötéséhez s — de ne 
botránkozzál meg, az amerikaiak mondták — pótkapcának.

— Hát ez érdekes, parancsnok úr, de még mindig csak 
huszonötből áll a felsorolás.

— Jó, folytatom : használjuk a nyakkendőt jótettjelzésre, 
végtaglekötésre ütőeres vérzésnél, ismertetőjelzésnek já
tékoknál, szúnyogok ellen, konyhaköténynek, forró fazék
fülnek megfogására, csomag összekötözésére, vitorlázásra 
erősebb szélben, lábösszekötözésre háromlábú futóver
senynél, fejpárnának szénával megtöltve, állatok megkö
tésére, fejvédőnek fejen való teherhordásnál, szembekö
tésre játékoknál, kézösszekötözésre eszméletlen mentésére, 
mikor mindkét kezünkre szükség van s az összekötözött 
két kezét nyakunkba akasztjuk, csónaktömitésre, ha az

váratlanul kilyukad, bűvészmutatványra, sinezéshez min
denféle törésnél, felborult canoe-hoz való hozzákötözéshez, 
fényjelzésnél, füstjelzésnél, hátizsákmálházásnál, étel el
fő dés éré, hadijátékoknál a csillogó kürt eltakarására, seb
kötözésnél. Na, hány ez, Laci?

— Bizony, Parancsnok úr, még csak negyvennyolc.
— Hm, negyvennyolc? Kettő még csak eszemben fog 

jutni. Lássuk csak. Negyvenkilencedik használati módja 
játéknál izzadságfogónak a homlokra kötözve. Az ötve
nedik . . .

— Jaj, de kíváncsi vagyok, mi lesz az ötvenedik.
— A cserkésznyakkendő ötvenedik használati módja: 

nyakkendő mint örsi előadási darab.
— örsi előadási darab? Hogyan lehet a nyakkendőt 

előadni ?
— Nézd, fiacskám! Őrsöddel a közönség részére be

mutatod a cserkésznyakkendő ötvenféle használatát, biz
tosan nagy sikert értek el.

— De mi az Örsben csak nyolcán vagyunk, miképen 
mutassunk be ötvenféle dolgot?

— Hiszen épen ez a hatásos. Az ötvenféle módot, 
esetleg némi módosítással, mert a kapcát, zsebkendőt és 
úszónadrágot nem kell okvetlenül bemutatni, két papírlapra 
leírjátok. Te egyikkel kezedben kiállsz a közönség elé s 
bemondod egyenkint a nyakkendő felhasználhatási mód
ját. A függöny mögött áll a segédörsvezetőd s ugyan
abban a sorrendben előkészít
teti a „modelleket". Hívá
sodra egyenkint bejönnek s 
a másik oldalon kimennek.
Utána persze visszasietnek 
az őrshöz s a rájuk kerülő 
következő bemutatásra ké
szülnek fel. Természetesen se
gíteni kell, hogy egészen élethű 
legyen. Ha jól csináljátok, 
mindenki szerepel, hamar ké
szen van s a nézőknek igen 
mulatságos lesz.

— Megpróbáljuk, Parancs
nok ú r!

— Sok szerencsét, Laci . . .
Hegymászó. Nyakkendő, mint fiistálarc.

EG Y  A B L A K O S T Ó T  -L E V E L E .
Egy igazi cserkész-jótett.

Nagyon érdekes, megható levelet hozott a posta. Azt 
hisszük, hogy rontanánk annak értékén és szépségén, ha 
hosszú kommentárt fűznénk hozzá. Nem is teszünk egye
bet, mint hogy betüről-betűre leközöljük, nem változtatva 
a helyesírási hibákon sem. így legszebb ez a maga naiv 
egyszerűségében:

Tekintetes Magyar Cserkészövetségnek
tiszteletet Budapest

Hajnal uca 6.
„  ,.  , , c .. , , Kelt 1930. február hó 4-én.Tekintetes Szövetség. ‘

A múlt hó 14-én Szoboszlóról gyalog el indultam Debrecenbe 
mint ahogy az íjen vándor üvegesek szoktak. Nagyon ájeres 
vöt az idő. Nem sokáig bírom mán a vándorlást így hát a pusz
tán öszestem. debrecenböl haza akartam meni. Az ájulásomból 
mikor felébredtem egy fiatal úrfi volt felém hajolva én meg 
kötésig mezítelen voltam a fiatal ur dörzsölt egy zsák darabal 
és még a szájamba pálinkát is töltött Nem tudtam hogy hol 
vagyok csak azt láttam hogy este felé jár az idő én meg még 
regei elindultam szoboszlóról. Meg kérdeztem az úrfit hát 
aszonta hogy még szoboszló határába vagyunk. Oszt elmondta 
hogy éngem it tanált megfagyva oszt ii keltet illetre oszt azt

mondta hogy ál jak fel de én nem tufám. Akor ü a hátára vet 
oszt elvit az országúira oszt megálitot egy ajútót oszt felülte
tet rá hogy menjek be vele debrecenbe őzt adót 10 pengőt is. 
En a nevit nem tudom a sofőr azt monta hogy cserkész vót 
mert láta a jelvenyit de a nevit ü sem tudta csak anyit mondott 
meg a fiatal ur hogy ferinek hívják. A válán puska vót 20 éves 
lehet oszt azt mondta hogy szoboszlón lakik a bal karja fel vót 
kötve oszt nagyon fájlalta mert mikor dörzsölt ki vette a kötés
ből. En szegény vagyok nem tudok neki adni semitse csak az 
örök hálámat mert neki köszönhetem hogy ilek meg hogy a 
csaladomat megláttam. A 10 pengőjét sem tudom megadni. Egy 
ur it aszonta hogy Írjam meg a szövetségnek az majd kinyo
mozó oszt meg is jutalmazó. Nagyon szipen kérem jutalmazák 
meg valahogy ha töbel nem legaláb 10 pengővel. Nagyon kirem 
ere a tek szövetséget

alazatos tiszteletei 
Szlovecs János

Ezen levelemet sárospatakrul Írom üveges
Nem kutatjuk, hogy ki volt az a mi Feri cserkésztestvé

rünk. Kétségtelen, hogy az életmentő-kitüntetés méltán ki
járna neki. De ennél az egyetlen cserkészkitüntetésnél is 
értékesebb ez a kusza betűkkel rótt írás, amelyet egy sze
gény, jó ablakos tót küldött. Ha olvasod ezt az írást, Feri 
testvér, vedd úgy, hogy mi mindnyájan nagyon melegen 
szorítunk ezúton Veled kezet: Jól van, testvér! Büszkék 
vagyunk Reád! Jó munka volt.
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H O G Y A N  T A N Í T S U K  A  P R Ó B Á K A T ?
Az amerikai Őrsvezetők Könyve nyomán.

Tájékozódás a szabadban.
1. Kiránduláson pontosan 12 órakor állítsd meg a fiú

kat és kérdezd meg tőlük, hogy merre van dél. Ha már 
biztosak a déli irányban, akkor állapítsátok meg a többi 
világtájakat is.

2. Gyüjts össze a fiúkkal egy csomó pálcát és rakjátok 
ki a földön a szélrózsa alakját. Tanítsd meg ezen a szél
rózsa 16 irányát.

3. Mindegyik fiú rajzolja le a szélrózsát a 16 világtáj 
megjelölésével.

4. Készítsetek egy falitáblát a szélrózsáról vagy a fon
tosabb térképjelekről az őrsi sarok számára.

5. Játszátok a „merre van észak" című játékot. (L. Já
tékoskönyv 77. o.) Esetenkint az égtájakat lehet változtatni.

6. Rendezz olyan cserkészjátékot (pl. Kettévágott vég
rendelet, 1. Játékoskönyv 8. o.), melyben az összes uta
sítások főleg világtájakkal és távolsággal adják meg a 
kincs vagy a vár stb. helyét.

7. Tanítsd meg a fiúkat az iránytű tényleges használa
tára. Magyarázd meg nekik a földrajzi északi sark és a 
mágneses északi sark közti különbséget. (L. Cserkészkönyv 
138. és 143. o.)

8. Kiránduláson mutasd meg a fiúknak, hogy hogyan 
kell beállítani a térképet iránytű segítségével.

9. Tanítsd meg a fiúkat, hogy hogyan tájékozódhatnak 
nap, zsebóra, csillagok stb. segítségével.

10. Szerezzetek be térképeket a közeli környékről vagy 
a legkedvesebb kirándulóhelyeitekről.

11. Tábláról vagy papirosról tanítsd meg a fiúknak a 
fontosabb egyezményes jeleket. Rajzoltasd le a jeleket a 
noteszukba. Keressétek meg a térképen az egyes jeleket.

12. Tarts versenyt, hogy ki tudja lerajzolni vagy fel
ismerni a legtöbb 
térképjelet.

13. Rendezz 
térképkezelési-hi- 
ket. Vidd el az 
őrsöt egy kiemel
kedőbb helyre, 
ahonnan nagy ki
látás nyílik. Vedd 
elő a térképet.
Mutasd meg elő
ször a mágneses 
sark és a valódi 
északi irány vo
nalát; figyeljétek 
meg a különbsé
get. Állítsátok be 
pontosan a térké
pet a) iránytű, b) 
nap és zsebóra, c) 
a látóhatáron is
mert helyek segít
ségével. Keressé
tek meg a térké- •

pen megjelölt helyeket és yiszont. Becsüljétek meg az 
egyes távolságokat és ellenőrizzétek a térképen.

14. Őrsigyűlésen vidd végig az őrsödet térkép alapján 
egy képzelt kiránduláson és tégy fel olyan kérdéseket, 
mint „Milyen út ez?“, „Mi van ezen túl?“, „Hova vezet 
ez a keresztút?" stb. Mindegyik fiú felváltva felelhet.

15. Kirándulásokon felváltva add át a vezetést egy-egy 
fiúnak. Vezetőt meghatározott távolság (1 — 2 km) vagy 
idő (20—30 perc) leteltével cserélhetsz.

16. Őrsigyűlésen készíttess a fiúkkal térképet egy kép
zelt területről. Ez a térkép az összes emlékezetükben 
megtartott jeleket tartalmazhatja.

17. Papírral borított asztalon vagy földön rakj ki egy 
tájat különböző tárgyak felhasználásával. Szalag vagy 
zsineg: folyók, patakok, utak; kék papír: tó jelzésére. 
Homokból hegyeket, dombokat; kockákból házakat, falut 
lehet kirakni. Készíttess a fiúkkal erről térképet minél pon
tosabb léptékkel.

18. Győződjél meg arról, hogy tudják-e a fiúk a
térképvázlat négy legfontosabb kellékét, úgymint: a) északi 
irány, b) lépték, c) cím, vidék megnevezése, d) név és 
keltezés. ^

19. Számítsák ki a fiúk a lépéshosszukat, hogy ezzel 
is megkönnyítsék maguknak a térképvázlatok készítését.

20. Csinálj agyagból egy hegyalakot. Vízszintesen több 
szeletre vágva megmutathatod a fiúknak a rétegvonalak 
jelentőségét.

21. Készíttess a fiúkkal fokozatosan nehezebb térképeket. 
Például: ház és a környéke, kisebb városrész mindegyik 
ház pontos megjelölésével, egy kert vagy park, táborhely, 
egy kb. 500 méteres útszakasz 30 -  30 méter szélesség
ben, térképkészítés egy dombról a rétegvonalak feltünte
tésével, patak vagy tó, erdő feltérképezése.

22. Rendezz versenyt, hogy ki tud jobb térképvázlatot 
készíteni a kirándulás alkalmával megtett úton.

23. Készítsetek egy nagyított térképet az őrs kedvelt 
táborhelyéről vagy kirándulóhelyéről az őrsi sarok számára.

24. Nagyított térképen nézzetek utána, hogy milyen 
változások történtek a- térkép készítése óta.

Becslés.
1. Mérj ki a földön 25 métert és jelöld meg ezt a tá

volságot cserkészbotokkal. A fiúk is lépjék le ezt a tá
volságot. Helyezz 
el a két végpont 
közé különböző 
tárgyakat. Becsül
tesd meg a fiúk
kal ezeknek a tá
volságát is. Ezt 
aztán lehet gya
korolni tovább 50, 
100, 200 méteren.

2. Rendezz tá
volságbecslési 
versenyeket sima 
és egyenetlen ta
lajon, folyókon, 
mély utakon át. Az 
eredményt akár 
lépéssel, akár tér
képpel vagy más 
módon ellenőriz
heted.

3. Becsültess 
meg a fiúkkal 12

A franciák tábora reggeli hangulatban. tá v n k á c rn t 3 -a tKriegI Vidámak a jamborce-pályázaton 3. díjjal jutalmazott felvétele. w v u ia d g u i, o  a i
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0 -2 5 , 3-at 25 -100, 3-at 100-200 és 3-at 200—500 
méteren belül. Az eredményeket jegyezzék le és nézze
tek utána, hogy a 25% tévedési határon túl vannak-e.

4. Néhány mindennapos adat megjegyzése sokban se
gíteni fog titeket a becslés gyakorlásában. Például: ten isz
pálya, futballpálya nagysága, rendes asztal magassága, 
rendes szék magassága, autókerekek nyomainak egymástól 
való távolsága stb.

5. A magasságbecslést először egyszerű, könnyen le
mérhető tárgyakkal kezdjétek, például: szék, asztal, 
ablakok, fal magassága. ,

6. Becsültesd meg a fiúkkal bokrok, fák, zászlórúd, 
épületek, templomtornyok magasságát, hogy legyen általá
nos fogalmuk a magasságokról.

7. Számbeli becslésre játszatok a Kim-játékot különböző 
számú tárgyakkal (golyók, szegek, gyufaszálak stb.)

8. Kiránduláson, hiken versenyezve becsüljétek meg, 
hogy hány tárgy látható egy kirakatban, hány kocsi, autó 
áll egy sorban, hány ablaka látható egy háznak, hány állat 
legel egy réten, hány fa van az országút egy bizonyos 
szakaszán.

Minthogy a legutolsó két számból kimaradt a francia szöveg, 
ma azt szeretnék kipótolni s ezért rövidebbre fogjuk a mon
danivalónkat, pedig az elmúlt két hét alatt igazán sok minden 
történt.

Először is K. A. testvérünk, akinek a címét Temesi parancs
nok úr közölte az „Open Road“ című amerikai folyóiratban, 
88, azaz nyolcvannyolc darab levelet kapott az Egyesült 
Államokból. Ebből 27-re válaszolt, vagy válaszoltatott isme
rőseivel, a fennmaradó 61 levelet pedig -nekünk adta, hogy 
keressünk a számukra levelezőt. Be kell vallanunk, hogy 
K. A. testvérünk 14 éves s így azok, akik neki írtak, tizen- 
egyediü (11) és tizenötödik életévük közt ingadoznak. Van 
köztük 11 éves kislány a Texas-i Dallas városából és diák
fiú a keleti államok előkelő kollégiumából egyaránt. Legtöbb
jük nem cserkész. A levelek terjedelme 3 sortól 8 oldalig 
váltakozik. Kedvességnek egyik sincs-hijin. Nyugodt lélekkel 
mondhatjuk, hogy régóta nem volt érdekesebb olvasmányban 
részünk, mint mikor ezt a 61 levelet olvastuk. De száz szónak 
is egy a vége: levelezőket keresünk a részükre! Nem cser
készeknek is szívesen juttatunk belőlük. A címmel együtt 
mindjárt a leveleket is kiadjuk.

*  *  *

Az elmúlt két hét alatt a következő külföldiek kértek 
tőlünk magyar levelezőt:

Ki akar velük levelezni ?
60 francia cserkész (!!!), ezek közül ötvennek a címét már 

ki is utaltuk a várakozási listán levő magyarok közt. Tehát

9. Súlybecslésnél készíts elő különböző súlyú tárgyakat, 
például: zacskókat homokkal és fürészporral megtöltve, 
csomagokat könyvekből és téglákból, vízzel teli palacko
kat. Mérd meg ezeket pontosan és becsültesd meg a 
fiúkkal, majd vessétek össze a becslések eredményét a 
tényleges súllyal.

Jegyzet. A becslési próbapont lényege az, hogy minden 
segédeszköz használata nélkül tudiunk távolságot, magasságot, 
súlyt közelítő pontossággal megbecsülni Ezért tehát a külön
böző távolság- és magasságmérési módok nem tartoznának ide, 
de mivel gyakorlat közben az eredmények ellenőrzése cél
jából ezekre is n >gy szükség van, felhívjuk az őrsvezetők fi
gyelmét az Erdők ezermestere c. cserkészkönyv 46—47, 50, 
66—69. oldalain közölt mérési módszerekre.

Hibaigazítás. Múlt számunk 127. oldalán „őrsvezetői 
tanfolyam Szegeden0 c. cinkünkbe sajnálatos tévedés 
folytán bel került Péterffy Gedeonnak, mint megbízónak 
a neve. Olvasóink elnézését kérjük ezért a hibáért s 
egyben tájékozásul közöljük, hogy az illető cserkésztest
vérünknek semmiféle szerepe nem volt az V. cserkész
kerület őrsvezetői tanfolyamának a megrendezésében.

még magyar levelező nélkül maradt közülük tíz (14 — 15 évesek), 
akiknek címei tőlünk megkaphatok.

Három 17 éves német-svájci cserkész.
Hat római olasz fiú (14— 15 évesek), szükség esetén franciául 

és latinul is leveleznek; egy 20 éves műegyetemi hallgató, 
(az németül is tud), akik annakidején cszerkészek voltak.

A. R. Cumberland 19 éves Leicester-i öregcserkész, aki 
egy angol csapattal a nváron valószínűleg Magyarországra jön, 
19 éves magyar öregcserkésszel akar levelezni. Őt külön 
figyelmetekbe ajánljuk, mert számára a londoni Nemzetközi 
Iroda keres levelezőt.

/. H. Shackleton Gateshead-i magányos öregcserkész 
(40 éves), aki a nyáron Magyarországra akar jönni.

Chris. E. Shennan 28 éves transzváli cserkésztiszt, kerületi 
tisztviselő magyar cserkészvezetővel szeretne levelezni, hogy 
a cserkészet problémáit megvitassák.

A fentiek pontos címei megkaphatok, mint rendesen, a 
külf. ügyeket intéző hivatalból, akár levélbelileg, akár a 
hivatalos órák a la tt: hétfőn és csütörtökön 6—8.

'*
Tudomásunkra jutott ez az eset, amit nem lehet elhallgatni.
A. J. magyar Jamboreesta testvérünk Angliában megismer

kedett egy magyar származású amerikai, csikágói cserkésszel, 
akinek félévi hallgatás után most írt először. Olyan levelet 
írt neki, amilyen csak magyar cserkész leikéből fakadhat, 
mikor idegenbe szakadt magyar testvéréhez szól. A csikágói 
fiú még nem válaszolt, hanem elvitte a levelet a Chicago-ban 
megjelenő „Az !rás“ című magyar újságnak közlés végett. 
Válaszolt ellenben az „Irás“ szedője, aki, mielőtt kivándorolt 
Amerikába, Budapesten cserkész volt. Hozzátehetjük : a javá
ból. Az ő leveléből vesszük a következő sorokat:

„Testvér! Örül a szívem, a lelkem, az egész lényem abban 
a tudatban, hogy a magyar cserkészek között vannak olyan 
fiúk, akik teljes valójában megértik a magyar cserkészet 
nemes és szent hivatását, mint Te, kedves cserkésztestvérem.

Ne gondold, hogy csak otthon vannak*olyan nemesen és 
fennkölten gondolkozó fiúk, mint Te, hanem itten, ebben az 
idegen világban, második hazánkban is vagyunk egypáran, 
akiknek épen úgv fáj szegény hazánk megcsonkítása, mint 
Nektek, mert Ti legalább otthon vagytok, míg mi itten ebben 
az idegen világban robotolunk a mindennapiért.

Igazad van. Van még a magyarságnak mondanivalója az 
emberiség számára, csak bízzunk és cselekedjünk és akkor 
a magyarok Istene is meg fog segíteni minket. Tudom én 
magam is, hogy mi a cserkészet. Azt hiszem, hogy a megszó
lításomból gondolhattad, hogy volt cserkész (testben és lélek
ben még mindig az) szót cserkészhez. Először a 553 sz. Knézits 
Károlynak voltam a rajvezetője, később pedig átléptem az 1. 
számú B. K. 1. E. cserkészcsapatba, mint közcserkész. De 
nálam nem a rang teszi a cserkészt, hanem az egyéniség.

Tehát kedves cserkésztestvérem, én is nyújtom a kezemet 
Te feléd és hiszem, hogy igaz magyar cserkész kezére talál 
az enyém. Ha itten és ottan összefogunk erősen, akkor hiszek 
Magyarország feltámadásában!

Jó munkát!
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Nem fejezhetjük be közleményünket anélkül, hogy el ne 
árulnék a múltkor közölt Morse-szöveg helyes változatát, 
mert annakidején nem sikerült a kinyomtatása. Ez akart lenni: 
GUT PFAD! I SCOUT. Mint írtuk, egy londoni cég számlá
jára volt ráírva.

Végezetül ismét felhívjuk minden külföldi levelezés iránt 
érdeklődő magyar cserkész figyelmét a múlt számban közölt 
jelentkezési felhívásra. Most pedig folytatjuk a francia mon
datokat.
Merci beaucoup pour la jolie carte et les photographies 
Nagyon köszönöm a szép lev. lapot és a fényképeket,
que vous m’avez adressées. 
melyeket Ön nekem küldött.

lei, il n y-a pás de neige non plus.
Itt sincs hó.

Malgré que nous sommes des skieurs enthousiastes, 
Ámbár mi lelkes síelők vagyunk,
cette fois l’occasion nous manquait pour jouir de ce beau 
ezúttal nem volt alkalmunk élvezni ezt a szép
passetemps. 

sportot.
Comme d’habitude, notreAssociation a organisé, dans unerégion 

Mint rendesen, szövetségünk rendezett, egy hegyes 
montagneuse, un camp d’hiver pour l’enseignement du ski.

vidéken egy téli tábort síoktatásra.
Une troupe de nos Scouts participa mérne au Concours 

Egy cserkészcsapatunk részt is vett 
International de Ski á Kandersteg (Suisse). 
a nemzetközi síversenyen Kanden-tegben.
Comme enfinil tómba de la nei0e, nous hátions d’organiser 

Minthogy végre esett hó, siettünk megrendezni
le Concours de Ski des Scouts Honqrois, qui eut lieu dans 

a magyar cserkészek síversenyét, mely lezajlott
les collines qui entourent la capitale, le 16 février. 

a főváros körüli hegyekben, február 16-án.
C’était un grand succés que ce concours-lá.
Nagyon jól sikerült ez a verseny.

500 Scouts Hongrois y prenaient part.
500 magyar cserkész vett részt benne.

J ’ai beaucoup patiné pendant l’hiver.
Sokat korcsolyáztam a télen.

Il-y-a un grand nombre de la patinoirs á Budapest.?
Van nagyszámú jégpálya Budapesten?
Il-y-en-a mérne un avec de la glace arlificielle?

Van műjégpálya is?
Budapest, la capitale de la Hongrie, a environs un millión 
Budapestnek, Magyarország fővárosának, mintegy egy millió 
d’habitants. 
lakosa van.
Les plus beaux édifices sont le Palais Royal et le Parlement.

Á legszebb épületek a királyi vár és a parlament.
Le Parlement est un exquis monument ogival, bien trop 

Á parlament egy gót remekmű, túlsá-
grandiose pour la Hongrie actuelle.

gosan nagy a mai Magyarországnak.
Le Musée d’Agriculture jouit d’une réputation mondiale. 
A Mezőgazdasági Múzeum világhírnek örvend.
Les canadiens, avant d’établir un dans leur pays, 

A kanadaiak, mielőtt létesítettek egyet országukban, 
l’examinaient pendant plusieures semaines. 
tanulmányozták azt hetekig.
II est piacé dans un édifice qui est la replique d’un 
Ez el van helyezve egy épületben, mely másolata egy 
cháteau situé en Transylvanie. 
várkastélynak, mely Erdélyben van.
Aprés la grande guerre, il-y-eut une révolution suivie d’un 

A nagy háború után forradalom volt utána
régime bolchéviste qui dura quelques mois á Budapest, 
kommunista uralom, mely tartott néhány hónapig Budapesten. 
Pendant ce temps-lá les comunistes tourmentaient et 

Abban az időben a kommunisták kínozták és
tuaient leurs prisonniers dans les souterrains du Parlement. 

megölték foglyaikat a parlament pincéiben.
Maintenant le royaume est rétabli en Hongrie.

Most királyság van újra Magyarországon.

A présent nous n’avons pás un ro i; c’est le Régent, 
Jelenleg nincs királyunk, a kormányzó,

l’Amiral Horthy qui gouverne á són lieu.
Horthy tengernagy kormányoz helyette.
L’áge de la couronne royale d’Hongrie est á peu prés mille ans 

A magyar királyi korona csaknem ezeréves.
Le premier roi d’Hongrie, Saint Etienne l’a reque de 

Az első magyar király, ' szt. István azt kapta
Sylvestre X, papé d’origine franqaise.
X. Szilvesztertől, aki francia származású pápa volt.

Cette couronne fait partié de notre insigne scout.
Ez a korona rajta van cserkészjelvényünkön.

Selon Pexplication traditionelle, la couronne fut escamotée au 
A hagyomány szerint a koronát ellopták

moyen age et elle tómba du charret pendant la fuité. 
a középkorban és kiesett a szekérből a menekülés közben. 

Depuis alors, personne n’ait ősé la réparer.
Azóta senki sem merte volna megjavítani.

(Folyt, köv.) Átányi István.

Meghívó
aVI—VII. kerület tisztújító közgyűlésére,
nüelyet a kerület 1930 április 27-én tart Pécsett, a Belvárosi 
Kath. Körben. Erre tagjait ezúton is meghívja az Elnökség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Főtitkári jelentés.
3. Vezetőiiszti jelentés.
4. Pénztáros jelentése.
5. A számvizsgáló bizottság jelentése.
6. Esetleges indítványok (két héttel előbb írásban beadan- 

dók a kerülethez).
Az Elnökség.
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— Tund, Tund báci, éhesz vadok!
Varázsereje van a kisfiú hangjának. Mert lám, egyszerre 

megáll a fejsze, le is dobódik a megfaragott fatörzs mellé 
s a hatalmas férfi néhányszor meghentergőzve a harmatos 
fűben, hogy a munka verejtékét lemossa magáról, mosoly
gós szemekkel máris ott állt előtte.

— Éhes vagy, kis Lurkó ? Hát gyere, reggelizzünk!
Tejet és kenyeret reggeliztek, közben nagy komolyan

elbeszélgetve, mint két régi jó barát.
— Reggeli után munkára indulunk, kis pajtás. A fekete 

sziklák medvebarlangjából meg kell építenünk a mi otthonun
kat : két magányos ember tündérpalotáját. Kund a vadász
ból, Kund a favágó lesz, azután Kund az ács, az asz
talos, az építőmester folytatja a munkát. Te leszel a kis 
inasom. Beszegődsz-e hozzám ?

A kis embernek rettentően tetszik az egész terv. 
Kezeivel tapsol: alig várja, hogy induljanak már s ő mint 
„tisz inasz* megkezdhesse szolgálatát. És bevégződvén a 
reggeli, a Hallgató-völgy először látta- felvonulni őket úgy, 
amint ezután évek során át annyiszor újra meg újra lát
hatta : elől a vadász óriás alakja, nyomában a pöttön kicsi 
ember s leghátul a lombos fehér kuvasz, minden pilla
natban ugrásra kész, éber figyeléssel. Mentek a munkára.

Három hétig dolgozott a vadász szakadatlan, míg ked
vére berendezte a 
„kastélyt*.Felkuta
tott minden kiszá
radt, vagy kidőlt 
fatörzset, legalyaz- • 
ta, feldarabolta, 
vagy, ha kellett, ret
tentő erejének meg
feszítésével egy da
rabban vonszolta el 
a barlangig, hogy 
ott a kellő helyen 
beépítse. Bizony 
elkopott a fejsze 
éle ; többször is új
ból kellett szikla
kövön élesítenie,

hogy újból fogja a kemény bükk tönköket, de a 
férfi akarata s ereje minden akadályt legyőzött. Sza
bad idejében pedig a kis baltával s a vadászkésével 
megfaragta, kihímezte a fát, csak úgy pihenéskép, úgy, 
ahogyan az apjától s a többi öreg székelytől tanulta. 
Ez a díszítő munka Lurkónak is igen tetszett: a kisebbik 
késsel ő is neki-nekifohászkodott és érdekes lett volna 
látni így együtt ezt a kettőt, a nagy embert meg 
a gyermeket, amint összehajolva nagy buzgalommal vés
ték, faragták a cifra kacskaringókat az ágy oszlopába 
vagy a lóca lábának szánt tönkbe.

A fekete sziklák barlangja nem egyetlen üreg volt, ha
nem barlang-üregek egész rendszere. Hosszában négy 
ilyen terem volt s befelé lassan mélyülve újabb kisebb- 
nagyobb szobák és folyosók egész sora. A négy hosszanti 
üreg egymással is kapcsolatban állott, meg kívülről is hozzá 
lehetett férni külön torkon át mindegyikhez. A vadász 
most az összekötő boltozatokat megnagyobbította s him- 
zett fából faszögekkel eszkábált ajtókkal zárta el őket 
egymástól; a két kisebbnek külső nyílását viszont oda 
hengergetett sziklatömbökkel tökéletesen elzárta és csak 
a harmadik, legnagyobb barlangnak nyílását hagyta szaba
don, azt, amelyben megérkezésükkor a medvével meg
küzdőit. Az ehhez csatlakozó negyedik tágas terem külső

bejáratát viszont 
furfangos szerke
zetű, fölülről lezu
hanó gerenda-kapu
val zárta el, ame
lyet olyan erősre 
csinált, hogy anagy- 
erejű medve táma
dásának is játszva 
ellen állhatott. Kel
lett is erős kapu 
ide, mert ezt a 
negyedik termet 
szánta a juhok téli 
istállójának. A kö
zépső nagy barlang 
kettőjüklakásalesz,
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a hozzá csatlakozó harmadikban olyan téli hálószoba
félét rendezett be, a negyedik pedig a raktáruk és élés
táruk lesz majd.

Lurkó mindebből semmit sem értett. Neki az volt a fő 
élvezete, hogy egyik barlangból átbujkált a másikba, min
dig ott bukkant elő, ahol a vadász legkevésbbé várta, 
mindig ott lábatlankodott, ahol legkevésbbé volt szükség 
reá. Akkor volt a legboldogabb, ha a vadász vonszolta 
egy-egy fatörzsre rákapaszkodhatott s míg Kund verejté
kező arccal vesződött a nehéz gerendákkal, a fa kis lo
vasának pajkos kacajától visszhangzott az erdő. És cso
dálatos: ez a csengő kacagás a legnagyobb kimerültség 
perceiben is mindig új erőt öntött a férfibe; csak meg
törölte a homlokát s mintha vasból lenne, dolgozott tovább.

Amint múltak a napok, lassanként kialakult a szikla
otthon képe.

A középső, nagy barlang, amelyet egyszerűen csak 
szobának hívtak, egészen pompás állandó tartózkodó he
lyet Ígért. A középvonalban, közel a bejárathoz, hatalmas 
tűzhelyet épített Kund. Körülvette fakerettel s tüzet védő 
kövekkel és fölötte ágasra akasztotta a Mózes bácsitól 
kapott kis bográcsot; ujjnyi vastag, hatalmas kőlapból 
pedig az oláh pásztorok lepénysütőjét is megcsinálta és 
kifaragta a hozzájuk szükséges szerszámokat: a penetőt, 
a vakarót és a forgatókést. A tűzhely köré néhány ké
nyelmesen kimélyített fatönk került ülőkének: itt fognak 
pihenni, didergető hűvös estéken, meg beszélgetni, dolgoz
gatni hosszú téli napokon, amikor kint fagyos szél süvölt 
és vihartáncot járat a hópehelykékkel.

A tűzhely mögött faragottlábú hosszú asztal terpeszke
dett, mögötte kétoldalt egy-egy hosszú lóca. Baloldalt a 
mennyezet ereszkedő bolthajtása alatt gerendákból moz

díthatatlanná megépített két hatalmas ágy állt egymás 
mellett, rajtuk a medvebőr és egyetlen szál takarójuk. 
Szemben vele jobboldalt emelkedett a faszögekkel össze
rótt, falhoz erősített polc; rajta az erdei ember összes 
értékei (közönséges, értéktelen dolgok másutt, ahol közel 
a bolt, de itt megfizethetetlen kincs valamennyi): a cso- 
bolyó, amelyben a tejet hozták, mellette a vadász csaj
kája, evőeszköze, kulacsa; a sokágú kés, egy jó messze- 
látó, aztán gyertya, gyufa, kötelek, spárgák, néhány horog, 
vadfogó hurok, jegyzőkönyvecske ceruzával; legfelül pedig, 
ahová Lurkó majd csak hosszú évek múlva fog felérni, a 
vadász órája, a puska és néhány marok golyós töltény. 
A polc mellett falba vert faszögön a pányva lógott, mel
léje oda támasztva a félelmetes, súlyos tölgyfadorong, 
amelyet Lurkó csibeerejének megfeszítésével két kézzel 
éppen csak, hogy meg tudott emelni. A legfelső polcra tette 
fel a vadász azt a lezárt tetejű, titokzatos kis ládikát is, 
amelyet a fiú majd csak akkor fog a kezébe kapni, ha 
egyszer — ki tudja, mikor? — örökre búcsút mond a 
Hallgató-völgynek.

Ennek a barlangszobának a bejáratát is felszerelte Kund 
egy leleményes szerkezetű kapuval, amely hánccsal és 
faszegekkel összeerősített gerendákból állott és olyasképen 
működött, mint vasúti átjáróknál a sorompó szokott. Ha 
ezt a kaput leengedték, két embermagasságra elzárta a 
barlang nyílását és a bent levők ember, állat elől bizton
ságban voltak.

A „kastély“ felszerelésével azonban nem érte be a 
vadász. Az erdei ember ösztöne azt súgta neki, hogy jó, 
ha a barlanglakáson kívül még valamilyen helyről gon
doskodik, ahol minden esetleges veszély elől titkos me
nedéket találhatnak. (Folyt, köo.)

S Á T O R L A P -G A L L É R .
Régi igényeket óhajt kielégíteni a Cserkészbolt, midőn a 

Magyar kender-, len- és jutaipar rt.-gal karöltve javított 
kivitelben most újból forgalomba hozza a sátorlap-körgallérokat, 
vékony, zöld, impregnált anyagból. Ezek a lapok táborban 
sátraknak használhatók, miután 2 lapból szép nyolcszögű sátor 
készíthető, 4 lapból tetőalakú sátor verhető, de egy lapból is 
lehet alvó fedelet készíteni. Túra közben esőgallér, csuklyával, 
zsebbel, karnyílással, a hátizsákra kényelmesen felszerelhető. 
A sátor felverése a lehető legegyszerűbb. Nem kell hozzá 
egyéb, mint egy bot, faág vagy két evező. A botra vagy fa
ágra egy zsineg segítségével felakaszthatjuk a sátrat, vagy 
két keresztbetett evezőre köthetjük fel a sátor csúcsát. A 
hozzátartozó 8 cövekkel lehet a földhöz rögzíteni. Egy lap ára 
8 cövekkel együtt 58.— pengő.
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A  C S E R K É S Z , A H O L  T U D , SE G ÍT .
A meszelésről.

/. Az ecset.
Hogy ezen a téren szép munkát tudjunk végezni, jó ecsetre 

van szükség, viszont jó meszelő-ecsetek drágák. Vannak 
azonban testékkereskedések, melyek az ecseteket olcsó 
pénzért kölcsönözik, ami a műkedvelő számára óriási előnyt 
jelent.

Ha az ecsetet a meszesdézsában hagyjuk, úgy túlságosan 
tele lesz mésszel és csomósodik. Gyakran azonban a dézsa 
a legjobb hely, melyben nyugodtan hagyhatjuk, mert tha 
kivesszük és valahol letesszük, hatalmas fehér foltot hagy 
maga után.

Nyugodtan bent hagyhatjuk a dézsában, ha egy kam- 
pósfejű csavart vágy szöget erősítünk az ecset fafogan
tyújának oldalába, közel a pamuthoz Ily módon az ecsetet 
a dézsa oldalán fölakaszthatjuk és nem fog sok meszet felszívni.

2. Az enyv.
A mészbe teendő enyv, amelynek célja, hogy megakadályozza 

a mésznek lepergését, ennek krémszínű árnyalatot ad és 
azért, ha tiszta fetiér falat akarunk, a meszet egy kissé meg
békítjük indigóval, vagy ultramarinnal.

Az enyvet gelée formában kaphatjuk és akkor ésak vízzel 
kell hígítani, vagy pedig magunk olvasztjuk meg az enyvet, 
egy fazékban vízzel.

P Á L Y Á Z A T O K .
Földrajzi pályázatunk helyes megfejtése a kővetkező:

I. Indulás Budapestről 6 órakor az itteni órák, tehát a zóna
idő szerint; mivel Budapest kel. hosszúsága 19° 3’ 48”, a helyi 
(vagyis valódi) idő ugyanekkor a 4° 3’ 48” különbségnek meg- 
felelőleg 6h 16m 15s. Menetidő =  1250 : 275 =  4h 32m 46s. Párisba 
érkezik, tehát a budapesti helyi idők szerint

0h Igm 158
+  4h 32m 46s 

vagyis I0h 48m 61s-kor.
a) Mivel Páris kel. hosszúsága 21' 20’ 9”, Budapest és Páris

helyi ideje között ennek lh 6m54s tülönbség felel meg. Ezt 
kivonva a fenti eredményből kapjuk, hogy a repülőgép

10h 48-615 
-  lh 6- 54s

9h 4cm 7s-kor érkezik Párisba az
ottani helyi idő szerint.

b) A repülő nappala Budapest és Páris közötti helyi idő 
különbségével hosszabbodik meg, vagyis lh 6m54s-rnal. 

így senki nem fejtette meg. Közeljártak hozzá:
Tofferner József 24. Akarat és Sanits László 71. Zrínyi. 

Dicséretben részesülnek, de a díjat nem adjuk ki.

Ú J  P Á L Y Á Z A T U N K .
Keresztrejtvény.

Összeállította: Katona.
Vízszintes sorok: /. Ezen a napon 

ünnepeljük szabadságharcunk kitörését.
— 18. Budavárának... 1849 május 3-án 
kezdődött meg. — 19 Nem vén ember. -
— 20. Kicsinyítő rag. — 21. Poéta 
mostanában faragja leginkább. — 23.
Óra hangját utánozó ikerszó fele. — 24.
Híres futballistánk neve fonetikusan. —
25. Főrang rövidítése. — 26. Dolog 
latinul. — 29. Összetett mássalhangzó. —
30. Szörp is készül belőle. — 31. Viselik.
— 33, Kárt okoz. — 36. Traccsolás liker- 
szó . -  39. Vásárlásnál gyakori. — 41.
Mesterember. — 42. Néha egy rosszul 
sikerült női frizura is teheti. — 43. Rokon.
— 45. Csapadék. — 46. Német prepozíció.
— 47. Komoly embernél állítólag meg 
sem mozdul. —<*40. Kigondolják. — 50.
Rövidítés címzéseknél. — 53 a. Viseled.
— 55. Női keresztnév. —Jrf. Akinek pl. 
egy végtagiát levágták. !$ffa. Igekötő.
— 60. =  50. — 61. Torok igéje. -  62.
Idegen névelő. — 63. Tagadó^zócska.
— 64. Idegen hosszmérték. — őrA z aradi 
vértanuk .. . (három szó)^,— i4. Cigány
zenész is használja. — fo. Lakáipltözet — 76. Az „uralkodás 
évében" latin rövidítése. —jiPr„ ■.. köt a karóhoz". - . 49. 
Angol helyeslés mássalhangzói. — 80 Művésziskolában tanít
ják. — Kárpátok neve — 81. Ellentétes kötőszó. —
Hím állat. — 86. Állati férőhely.

Függőleges sorok: 1. A vízszintes 1. — más kitétellel. — 
2. Omladék. — 3 Összetett mássalhangzó. —4. Helyhatározó.
— 5. Megszólítás. — 6. Időhatározó. — 7. „Téma" mássalhang
zói. — 8. Bece női keresztnév. — 9. Balkáni város — 10. Nap
szak. — 11. Biztatás. — 12. Mese-alak. — 13. Ékezetet meg- 
hosszabítva — vigyáz. — 14. Idegen névelő. — 15. Nyelvtani 
kitétel. — 16. Gép. -  17. Aktuális Petöfi-vers címe. — 22. Kötő
szó. — 25. Akasztófa. — 27. Cipőkre is verik. — 28. Időszerű 
Petőfi-versidézet. — 32. Ajándékkal is szerezheti az ember

-  34. Ilyen passzió is van. — 35. Tüzelőanyag. — 37. Német 
személyes névmás. Ünneplők rendezik március 15-én. — 
39. Azonos betűk. — 40. Baba haja. — 41. Bányásszák. — 
44. =6. -  &  Volt hírneves miniszter szülőhelye. — ^Földet 
túrja. — 50. =  15. - 51. Rendre int. — Jó humorú emberben 
megvan. — Kutya. — 54. Ilyfen szó is van. — 56. Összetett 
mássalhangzó. — 57. Rangjelzés. — 58. Jelenleg nem divatos 
alak. — 59. Egy szó Göre Gábor szótárából. — 65 „ZP-vel 
kikötő. — 66. Orosz parancs. — 68. =  1.4. — 69. Ló szereti.
-  70. Módosított zenei hang. — 71. Feldolgozzák szellemileg.
-  72 Gyümölcs teszi. — /3. „ ... -tin-tin.“ — 78. Állat. — 
81. Nem valódi. — 82. Jótékony ige.

Jutalmak: könyvek.
Beküldési határidő: április 5.
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1848.
Legyen béke, szabadság, egyenlőség!"
»Mit kiván a magyar nemzet?

örök emlékezetű évszám, mely jelöli azt 
a dicsö. kort, amikor a világtörténelem 
lombikjában hatalmas vegybomlás állt be, 
amelyeknek tüzében a már megkövesedni 
látszó anyagok felolvadtak és újak jege- 
cesedtek ki: béke, szabadság, egyetértés.

E világszabadsági eszmék összefűzik az 
élni akarók óhaját,

lángralobbantják a halnikészek lelkében 
hamvadó szabadság szikráját 

. . .  és nemsokára, ihlették az ifjúságot 
nevelni akaró cserkészvezetők lelkét.

Az elsőnek következménye a 1 pont, a 
másodiké a véres világháború,

. . .  a harmadik szüleménye a cserké
szet. A mi életünk is e hármas alappillé
ren nyugszik.

Békességet csak úgy képzelhettek el, ha 
a polgárok jogokban és kötelezettségek
ben testvériesen egyenlők. Azért kellett 
tehát vallás, faj, nyelvi különbségek nél
kül való testvéries egyenlőség . . .  A mi 
államunk is a testvérek gyülekező helye, 
amelyben az uralkodó eszme a békesség s 
a testvériességből folyó krisztusi szeretet.

A lélek szóban és betűben nyugszik. 
Ha ezek el vannak nyomva, nincs meg a 
legfőbb lelki szükséglet, a szabadság. Ki 
kellett tehát vívni a sajtó- és szólássza
badságot, hogy felszabadítsák az önkény 
jármát nyögő magyar lelkeket . . .  És ná
lunk is a legfontosabb, hogy a lélek nyíl
tan beszélhessen, tevékenykedhessen azon 
a téren, amelyiken kedve van, de úgy, 
hogy a végcél mindig az maradjon, me
lyet maga az Ur jelölt meg e szavakkal: 
„Ego sum via, veritas et vita.”

Egyetértés alatt azt értették, hogy kezet 
kézbe téve, széthúzás nélkül tudják csak 
az országot kiszabadítani az abszolutiz-

Ű n n epe ld  ú jr a  n a g y  m á rc iu sn a k  
bü szke  Id u sá t!

■ . ■ Az idő kereke fordult újra egyet s 
ma, március idusán — történelmi mérföld
kőnél — megtorpan kissé. Emlékezetem
ben visszaszállva, elmúlt évek márciusi 
ünnepélyei yiharzanak fel bennem. Ott va
gyok, mint kis diák, az önképzököri ün
nepen s gyermeki lelkem egész hevületé
vel hallgatom a „Talpra magyart!’’, az 
ünnepi szónoklatot, látom az ősz költő 
Csengey Gusztávot, akinek éppen ünnepi 
ódáját szavalják: a háború utáni évek 
megdöbbentő erejével tör fel a költő 
szava:

„Ünnepied újra megtört, árva népem,
Nagy márciusnak büszke Idusát?”

mus önkénye alól . . .  És mi nem így ál- 
lunk-e ezzel? Tudunk-e egy cél érdekében 
dolgozni, ha nem tartunk össze? Várhat-e 
tőlünk valamit a nemzet, ha viszályko- 
dunk? Pedig vár és mi cselekedni is fo
gunk, de csak egyetértve.

Mindezek mögött pedig a végcél, az el
nyomott, tönkretett ország felszabadítása 
volt, mert az alkotmány szükséges meg
változtatása az ország gazdasági és kul
turális átalakulása csak akkor lehetséges, 
ha az Ausztriával összefűző bilincseket 
szétszakítják.

ők szétszakították! Most ezrek tekin
tenek át ránk sóvárogva a határokon. Ez
rek várják a holtakat, a felszabadító új 
Talpra magyar-t . . . várják Petőfit, vár
ják a felgyulladó tüzek lángját.

Az irányító eszme ma is ugyanaz: béke, 
szabadság, egyenlőség; és a mi célunk — 
kik a dicső 48-as ifjúság méltatlan utódai 
vagyunk — nem lehet más, mint kiküz- 
deni azt a március idusát, amelynek ta
vaszi rügyfakadásában életre kél, a min
den magyarnak egyetlen álmát magában 
foglaló régi, boldog Nagy-Magyarország-

Lám A roly
911. cs.-cs. rajvez.

Mit vinnék magammal a Robinsonok szi
getére?*

Itt állok könyves-állványom előtt. Te
kintetem végigsiklik könyveimen.

Választanom kell. Utitársat egész éle
temre.

Sorra tűnnek elém kedves könyveim. 
Színes kötésükről arannyal ragyog le a 
sok cím. Mind régi jó barát, aki éveken 
át kalauzolt. És most mind egyszerre 
ajánlkozik és kér bizalmat . . .

— Én szórakoztatlak.
— Én elfelejttetem bajaidat.
— Én legkedvesebb emlékeidet rajzo

lom elédbe.
— Én komoly gondolatokkal foglalkoz

tatlak.
Nem tudom, melyik felé nyúljak. Min- 

deniket szeretném vinni.
Végre kihúzok egyet. Evvel nyáron hat 

hétig megvoltam és mindig elszórakozta-

Ma is ez a két sor motoszkál az agyam
ban. S most meg szeretném kérdezni tő
led, te kicsiny cserkész-sereg, hogy ünne
pelsz-e te is újra, szent ünnep-e néked ez a 
nap s tudod-e, hogy miért az? Vagy csak 
szokásból tűzöd ki a kokárdát, s csak a 
tömeggel való sodródás pirosította ki az 
arcodat, s nem a belső hevület? Oh tudsz-e 
te úgy lelkesedni, mint ahogyan tudtak 
82 évvel ez előtt a te elődeid, a legna
gyobb magyar diákhősök: a márciusi if
jak! Tudod-e, hogy kik voltak ők? —- 
Diákok, egyetemi hallgatók, mesterlegé
nyek, mindenki, aki velük érzett, mindenki, 
akinek a lelkét áthatotta a magyar újjá
éledés szent lelkesedésének a lángja, — 
magyarok, ifjak voltak ök, akik egyet lát
tak maguk előtt: a független Magyar- 
országot. Ezért szerkesztették a 12 pontot, 
ezért vívták ki a sajtószabadságot, ez 
adta Petőfi ajkára a szabadság hívó sza
vát: „Talpra magyar!” Elvégezték egy 
nap alatt évtizedek hasztalan törekvését: 
egyenlővé lett magyar a magyarral. En
nek az egyetlen napnak a tüzében meg- 
ifjodott az egész nemzet, melyet többé 
egy október 6-a sem tudott sírba dönteni, 
csak ideig-óráig elhallgattatni, hogy az
tán az igazság újra győzzön.

Tudod-e már, kicsi Testvérem, hogy

tott. Igen, igen, ezt . . . De nem, egy éle
ten át . . .  És megjelenik előttem saját 
képem, amint öregen, csüggedten forgatja 
a könyvet, szinte kívülről tudja mindegyik 
sorát. Nem, ez erre nem elég értékes.

De hol is van olyan könyv, mely egy 
életre elég lenne? Hol van az a könyv, 
mely távol minden aktuálitástól, minden 
érdekkörön kívül is a csupasz emberre 
hatna? Hol van az a könyv, melyet érde
mesnek ítélhetnék arra, hogy egyetlen ba
rátom legyen egy élet hosszú útján?

És akkor megakadt szemem egy köny
vön. Komoly fekete kötésben, bőrben, 
mintha századokra szólna. És én önkén
telen feléje nyúltam.

Igen, igen, ez kell nekem most, ez az, 
amit kerestem.

A Könyvek Könyve. Amit Isten adott 
az embernek, hogy annyi ezer éven át ve
zesse. Hogy kalauza legyen. És az ember 
négyezer éve forgatja, kérdezi és még fog 
is hozzá folyamodni néhány ezer évig.

És a mi őseink megérezték ezt és el is 
nevezték ezt a szent Kalauzt: a Könyv
nek Itd flípXoq.').

Mert csak ez az igazi könyv, a pótolha
tatlan.

Kivettem a sorból, megsimogattam. Néz
tem áhítattal, forgattam lapjait.

— Ég és föld elmúlnak, de az én igéim 
el nem múlnak . . .

És amint újra végigszaladt tekintetem 
a hosszú könyvsoron, mintha a betűk ra- 

‘ gyogása mind kialudt volna, a színes kö
tések megfakultak volna és szinte hallot
tam az én régi hű barátaim szavát:

„Igazad van. övé az elsőség. Mi meg- 
hódolunk előtte, mert mi elmúlunk éggel 
és földdel, de ennek tartalma nem múlik 
el . . .”

És én úgy éreztem magamat, mint a 
régi angol telepesek, akik egyik kezükben 
a bibliával, másikban a fegyverükkel be
mentek a vadonba s azt meghódították 
maguknak.

Biztosan éreztem, hogy ha nem is sike
rül a vállalkozásom, ha ott is hullok el a 
messze földön egyedül, a lelkemet ez a 
szent kalauz biztosan elvezeti isteni kül
dőjéhez . . .

Budapest. Alszeghy Zoltán.

mit ünnepelsz március 15-én? Ünnepied 
a magyar szabadságot s a magyar ifjú
ság csodálatos hösiségét. Tudod-e azon
ban azt, ltogy hogyan kell őket ünnepelni? 
Ha meghallgatod fogékony lélekkel az 
ünnepi beszédet és benned új gondolatok, 
nagy tettek forrásai fakadnak, indulj 
azok nyomán új munkára, légy te is ki
csiny, de rendületlen harcosa az eljövendő 
nagy magyar felszabadulásnak.

. . . Nyolcvankét év távlatából eljöttünk 
újra a nagy márciusi ifjak emlékéhez, 
hogy „ott gyújtsunk régi fénynél új szö- 
vétneket”. Ünnepel újra a megtört, árva 
nép. De ennek a te ünneplésednek csak 
úgy lesz értéke, ha megismered a már
ciusi ifjak honszeret étét, lelkesedését és 
tettre kész alkotó erejét, megismered az 
ö eszméiket. Ezeket kell újra diadalra 
vinni, s akkor lesz szabadság, nagyság 
újra. Mi most nekilátunk ennek a mun
kának. Fel hát kicsiny sereg, magyar 
cserkésztestvéreim! Ha mi azt a sok-sok 
piciny lángot: magyar szellemet, magyar 
erőt, magyar akarást összetesszük, ak
kor még egyszer fénycsóva fog kigyúlni 
a Kárpátok felett, akkor lesz hazánknak 
ma is újra szabadsága. Lesz, mert akar
juk! lesz, mert velünk van a márciusi if
júság nagy szelleme! F. K
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A Magyar Iparművészeti Társulat ál
landó kiállítása (VI., Andrássy-út 71.) 
cserkészek számára 20 fillérért megtekint
hető. Az értékes kiállítást mindenkinek fi
gyelmébe ajánljuk.

Rab madarak.
A budapesti Sziget-utcai újonnan iga

zolt apródcsapat múlt vasárnap tartotta 
első avató ünnepségét. Egyszerű litogra
fált meghívó hirdette az .ünnepséget, cser
készek kezeírása nyomán. A meghívó első 
lapját a cserkészapród jelvény nagyított 
mása díszítette két színben pompázva. 
Ezen a rajzon láttam először az apródjel- 
vény igazi szépségét: a liliom körvona
laiba rajzolt majdan liliommá feslő bim
bót! A rajz is cserkész kezemunkája volt.

A szülők, hozzátartozók és gyerekek 
zsúfolásig megtöltötték a tornatermet és 
mély nyomokat hagyott a lelkekben az 
ígérettétel és a turultollasok avatása. És 
most nem említem a többi számot, s a 
beszédeket, csupán egyet emelek ki, a mű
sor ötödik számát, „A rabmadarak sza
badon bocsátását”.

Először mindnyájan azt gondoltuk, 
hogy valami vers lesz talán, de tényleg 
behoztak egy kalitkában két valóságos élő 
kis tengelicét. Sokáig tartott az ünnepély 
és besötétedett. A többi számok is lezaj
lottak és a kis madarak a kalitkában ma
radtak, mert sajnálták a cserkészapródok 
a sötét és égnek meredő sivár tűzfalak 
közé szorított pesti udvaron szabadon en
gedni a kis madarakat. Azért másnap 
napsütésben kivonult a kis apródcsapat 
a szabad természetbe és gyűrűbe! kiál
tásra megalkották az apródok szertartá
sos szeretet-gyűrűjét, amely körülvette a 
kis madarak börtönét. Az apródvezető 
kiállt a kalitka mellé és lelkesítő szép sza
vakat mondott a magyar nemzet szabad- 
ságszeretetéről, s a kis apródok boldog 
szabad életéről is beszélt.

Aztán a kis kalitka felé fordult: „Visz- 
szaadjuk a ti szabadságtokat is kis mada
rak. Repüljetek szabadon, boldogan.” És 
kinyílt a kis börtön ajtaja és a két kis 
szabad madárka, kibújt a kalitka ajtaján, 
de először el sem röppent, mintha nagy' 
örömében nem is hinné, hogy milyen nagy 
ajándékot nyert. Aztán felvidult a kicsi 
szív és apró röpködéssel próbálgatták las
san elernyedt szárnyacskáikat. Először 
nehezen ment, elfáradtak s egy közeli 
ágra szálltak és örömük s hálájuk jeléül 
még énekeltek is. Aztán elrepültek a kö
zelgő tavasz elé.

A cserkészapródok boldog örömmel, 
szinte lélekzetvisszafojtva hallgatták és 
nézték a kis madarakat és a tiszta gyer
meki szemeken ragyogó örömkönny ült 
annak bizonyságaként, hogy nemes, ma
radandó hatást gyakorolt az érzékeny fe
hér lelkekre a szép gondolat megvalósí
tása. Teljes volt a kis apródok öröme, 
mert hiszen a madárkereskedésben nem 
régen befogott vadmadárkák szabadságát 
minden egyes apród pár filléres hozzájá
rulásával váltották meg.

A nevelő erejű nemes példát, mint a VI. 
cserkésztörvény szépséges életté váltását 
mi cserkészek is követhetnénk.

Egy cserkész.
Magyarország fedett tenniszpálya-baj- 

nokságát most döntötték el. Bajnokok let
tek: férfi egyes: Krepuska, női egyes: 
Baumgarten Magda, férfi páros: Kre
puska—Bánó, vegyes páros: Dörner— 
Baumgarten.

Indiában nagyon forr a helyzet, ma ez a 
Britt birodalom talán legkényesebb pontja. 
Ghandi, a függetlenségi mozgalmak ve
zére, már megindította a passzív el
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lenállást. Ghandi egyik tanítványát lází- 
tásért már letartóztatták. Amint hírlik, a 
vezérre is hamarosan sor kerül. Ghandi s 
egyáltalában az indiai mozgalmak a világ 
legérdekesebb problémái közé tartoznak. 
Aki a jamboreen találkozott a hindu cser
készekkel, kis ízelítőt kapott abból, mit je
lent ez a szó: India.

A nyáron több regős-csoport indul 
szerte az országban vándorolni.

Az Eszperantó Cserkészszövetség hol
landiai táborozása. 1. A táborozás Hol
landiában július harmadik és negyedik he
tében lesz.' (

2. Hely: Nijrrregen környékén, Ubber- 
genben, a Ravenbergen. Ez a hely elő van 
készítve táborozásra és szép és kulturált 
vidéken fekszik. A közelben van néhány 
fürdő is.

3. Költségek: naponta 1 holland forint 
(2.30 P) az étkezésért. Vándorlások és ki
rándulások egész olcsók lesznek.

4. Mit kell elhozni? Főzőeszközt rendel
kezésünkre bocsátanak, de holland bará
taink szeretnék, ha a külföldiek magukkal 
hoznák saját sátorfelszerelésüket. Kíván
ságra ezt is rendelkezésre bocsátanak, de 
esetleg külön kisebb költségért.

5. Esetleg leánycserkészek is résztve- 
netnek, de külön táborozva.

6. Hányán vesznek részt? Minthogy ezt 
fontos tudni, a résztvenni szándékozók ír
janak mielőbb a Cserkész Eszperantó 
Szövetség: Skolta Esperanto Ligo főtit
kára, Norman Booth címére: Netherton, 
Huddersfield, England. Északangliából 
20—30 cserkész részvételére számítanak. 
A táborozás szükkörű lesz, de annál ba
rátibb és kedélyesebb. Temészetesen min
den résztvevő egymás között -—• már tud
niillik más nemzetiségűvel — az eszpe
rantó nyelvet fogja használni, melyet ad
dig még jól megtanulhat.

7. A britt cserkészek részére külön pá
lyázat jelent meg, melynek résztvevői kö
zül a legjobb vizsgázók ingyen jegyet 
kapnak a táborozásra. A vizsgázóknak 
meg kell tanulniok eszperantóul és nem 
lehetnek 17 évnél idősebbek és 15 évnél 
fiatalabbak. Olyanok is résztvehetnek,

. akik már tudnak. Ha elég számú magyar 
cserkész jelentkezne ilyen pályázatra, kü
lön rendeznénk a magyar fiúk részére. 
Részvételi díj 2 P, melyért kis tankönyvet 
is kap a pályázó. Érdeklődők és jelent
kezők írjanak — egyelőre pénz küldése 
nélkül — legkésőbb április 15-éig — 
a magyarországi megbízottnak: Balkányi 
Pál, Budapest, VI., Hajós-utca 15, ki min
den más ügyben is szívesen válaszol.

A Társadalmi Egyesületek Szövetsége 
közli: A Baross Szövetség szabóipari cso
portja f. év március hó 14—16-ig terjedő 
időben az Erzsébet-téri Nemzeti Szalon 
kiállítási helyiségeiben magyar anyagú 
ruhabemutató kiállítást rendez, azaz 
frakktól kezdve a legegyszerűbb kivitelű 
ruháig mindenféle általuk készített öltönyt 
fognak kiállítani, amelyeknek nemcsak 
posztóanyaga, hanem a hozzávaló kellé
kek is az utolsó cérnaszálig és gombig 
mind a hazai ipar termékei.

A Baross Szövetség szabóiparosai 
spontán elhatározták, hogy a tavaszi ruha 
és készítési szezon előtt ilyen gyakorlati 
módon hívják fel a magyar társadalom fi
gyelmét hazafias kötelességére, mert hi
szen egyedül posztóanyagból 100 millió 
pengőt tett ki egyévi behozatalunk.

Kívánatos lenne, hogy a magyar tár
sadalom az érdekes és a maga nemében 
eddig egyedülálló kiállítást minél nagyobb 
számban látogassa.

Újra összemérte erejét az olasz és ma
gyar kard. Március 13-án a pesti Vigadó
ban folyt le a magyar kardforgatás ősz

tanítómesterének vívóakadémiája, melyen 
a legkiválóbb olasz és magyar vívók ta
lálkoztak lovagias versenyben. A világ e 
két legjobb kardforgató nemzetének kép
viselői ezúttal 4—4 arányban eldöntetle
nül mérkőztek. Magyar részről Garai, 
Pillér és Petschauer szerezték meg a győ
zelmes asszókat.

Barátaink, a skótok, jamboree emléket 
adtak ki The Golden Arrow címmel. Em
lék^ 50 oldalas finom és szép kiállítású 
újság, amelyben a jamboreen szerepelt 
nagyobb nemzetek vezetőitől találunk 
cikkeket s rengeteg szép képet, nemcsak 
fényképet, hanem rajzokat is, így termé
szetesen Márton mesteré sem hiányozha- 
tik. Temesi Győző cikkét alighanem min
den skót cserkész nagy örömmel olvassa, 
mert a jamboree-tábor szeretett parancs
noka szavaiból az egész magyar tábor 
szeretete sugárzik. Az albumhoz csak gra
tulálhatunk, egyik-másik cikkére még ké
sőbb visszatérünk.

Március 9-én búcsúzott Magyarország
tól, Budapesttől a távozó Orsenigo Ce- 
sare pápai nuncius s búcsúztatásánál 600 
budapesti cserkész jelent meg. A pápai 
nuncius mindenkor nagy szeretettel kí
sérte a magyar cserkészek működését és 
szomorúan vettünk tőle búcsút.

A magyar rendőrséget rádió leadóállo
mással szerelték föl. Budapest és Magyar- 
ország rendőrsége mindig a legelsők kö
zött állt az egész világon, ez újabb fel
szerelése csak még jobban fogja öregbí
teni hírnevét.

Az Északamerikai Egyesült Államok 
Cserkészszövetsége március hónapban 
ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. 
A hatalmassá nőtt amerikai mozgalomról 
jó tudni, hogy a világ 2,000.000 cserké
szének legnagyobb része Amerikában la
kik s oly nagy apparátussal kiterjedt 
szervezettel egyik sem dolgozik. Az ame
rikai Cserkészszövetség tiszteletére az 
Egyesült-Államok elnökének vezetésével 
a legfőbb közéleti méltóságok di
nert adnak, amelyen Hoover, az Egye
sült-Államok elnöke is jelen lesz és be
szélni fog. A beszédeket különben a New- 
York-i rádió is továbbítani fogja. Nemré
giben érkezett meg a Magyar Cserkész- 
szövetség külügyeinek vezetőjéhez, dr. 
Molnár Frigyes főtitkárhoz az amerikai 
Cserkészszövetség meghívása a jubile
umra. A meghívóból látjuk, s a mellékelt 
levél még jobban bizonyítja, hogy mind
ezek a cserkészmozgalomnak a legjobb 
barátai, mert nem kisebb emberek vesz
nek benne részt, mint Mellon, Hyde, Dá- 
vis, Hurley, Wilbur stb. államtitkárok, 
Curtis, az Egyesült-Államok alelnöke, 
Longvorth, a szernátus elnöke és, last not 
least, Hoover elnök.

Látás nélküli repülés. A Wissen und 
Fortschritt legutóbbi számában olvassuk, 
hogy olyan próba-repüléseknél, melyeknél 
a pilóta bekötött szemmel repül, a repülő 
elveszti tájékozóképességét és eltér az 
egyenes iránytól! A repülő azt hiszi, hogy 
egyenesen repül, pedig csigavonalat ír le. 
Ugyanez történik oly egyénekkel, akik át
tekinthetetlen terepen haladva mindig 
visszatévednek a kiindulási pontjukhoz. A 
kísérletek beigazolták, hogy bármilyen 
gyakorlott pilóta is legyen valaki, nem bíz
hatja magát teljesen tájékozóképességére. 
Ezért feltétlenül szükséges, hogy a sötét
ben vagy ködben való repülésnél megbíz
ható eszközök a tájékozódáshoz kéznél 
legyenek.

Tanulság reánk, cserkészekre az, hogy 
bármennyire gyakorlottak vagyunk is a 
tájékozódásban, mindig legyen nálunk 
iránytű, melynek segítségével sűrű erdő
ben vagy hóviharon át is elérjük célunkat.
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bevonulása
és az a lelkes fogadtatás, melyben a magyar textiliparnak ez a 
terméke a hölgy- és kereskedő világnál részesül, magyarázatát 
abban a sok előnyös tulajdonságban leli, amely a

más, hasonló gyártmányoktól megkülönbözteti, igy többek között:
A Filtex-Sevilla 75 cm széles. A Filtex-Sevilla 

fonala cca. 307o-kal finomabb más hasonló anya
gok fonalánál, nyersanyaga drágább és ára 
mégis csak P  3 .9 0 .

A Filtex-Sevilla szagtalan. A Filtex-Sevilla 
mosható („garanti lavable“), szintartó. A Filtex- 
Sevilla tartóssága, ellenállóképessége végtelen.

A Filtex-Sevilla nem egyenruha, számtalan 
mintában és színezésben készül.

A Filtex-Sevilla mintái a párisi tervek el
készülte után néhány nappal már forgalomba 
is kerülnek. A Filtex-Sevillá-t a nagy párisi 
divatszalonok is fölhasználják. A Filtex-Sevilla- 
pályázaton minden vevő r é s z t v e h e t  és egy 
ruhára való anyagot nyerhet.

Ügyeljen a szegélyen levő számokra. Pályázati 
feltételek minden szakmabeli üzletben kap
hatók. A Filtex-Sevilla vásárlók ugyanazon 
mintából készült 3.— pengős retikült is kap
hatnak.

U j c ik k e in k :

Toledo sál 
M ilonga-Crepe  

P rim avera-V  oile  
M agyar népviseleti ruhák

r. t.
Budapest, Y., Szent István-tér 15.
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I. KERÜLET.
A 90/Ö. SZIK. február hó 20-án tartotta 

szokásos, kedélyes farsangi teaestjét. A 
jólsikerült teaestén a csapat tagjain kívül 
megjelent a kollégium elöljárósága és szá
mos külső cserkész-vendég is.

A csapat február 22—33-án másfél
napos kirándulást rendezett Dobogókőre.
A kirándulás pompás időben, alkalmas hó- 
viszonyok között síeléssel és ródlizással 
egybekötve nagyon jól sikerült.

A 223. sz. P. L. Sz. cserkészcsapat
márc. 2-án tartotta meg hatalmas közön
ség előtt vidám farsangi ünnepélyét, me
lyen tréfás színdarabok, jelenetek stb. ke
rültek bemutatásra. A műsor legnagyobb 
sikerű számai a következők voltak: Tóth 
László „Prológ“-ja, a ,,Kérvény“ c. bohó
zat, továbbá Rajos Gyula által betanított 
és vezetésével előadott autó-jelenet, a 
„Dráma” c. 1 felv. tréfa, a „Papa vizsgá
zik” c. 2 felv. vígjáték, különösen ez utób
binak volt nagy sikere s végül a „Pót
vizsga” c. diákcsíny. Az ünnepélyt ren
dezte és az egyes számokat bekonferálta 
Jász Tibor. A megjelent díszes közönség 
soraiban ott volt: vitéz Raics Károly al
tábornagy, szervezőtestületi elnök, Vi- 
dovszky Rálmán, Schelken Oszkár stb.

A bpesti jezsuita cserkészcsapat febr. 
23-án rendezte farsangi estjét, melyen 
színrekerültek: Sándor Dénes: Gömbi, a 
költő (3 felv.), Dobozy János: A mama 
tábort látogat s Rómeó és Júlia a Stúdió
ban c. vígjátékok. Két héttel előbb volt a 
csapat ünnepélyes tiszt-, közcserkész- és 
apródavatása, melyekben vitéz Faragó 
Ede orsz. vezetőtiszt, Sándor János, a bu
dapesti cserkészkerület ügyv. elnöke és* 
ft. Sándor Dénes cs. t. vállaltak fogadal
mat kivevő és alkalmi szónoki szerepet. 
Márc. 15-én ugyancsak a 327. sz. Loyolai 
sz. Ignác-csapat a Kongregációs Otthon 
nagytermében bemutatja a Jamboree-fil- 
met, hogy benne a csapat s a közeli csa
patok legszegényebb cserkészei is gyö^. 
nyörködhessenek. A csapat egyetemi öreg
raja márc. 2-án táncmulatsággal egybe
kötött műsoros estélyt rendezett a Baross 
Szövetség összes termeiben. Márc. 1-én 
pedig megkezdődött az eszperantó-kurzus, 
melyet a csapat 40 cserkésze részére a 
Magyar Katholikus Eszperantó Szövetség 
megbízásából Murai Aurél tanár vezet.

Az 5. sz. KEG. cserkészcsapat február 
hó 23-án jól sikerült farsangi műsoros 
előadást rendezett. Az iskola díszterme 
zsúfolásig megtelt a jókedvű közönséggel. 
A 10 számból álló műsor két legkiemelke
dőbb pontja a hindu zsákár mutatvány és 
a „Küvé meredt Kátsa” c. színdarab volt. 
Az előadást megjelenésével megtisztelte 
Sándor János kér. üv. elnök és Major 
Dezső dr. üv. főtitkár is. A szünet közben 
működő büffé 37 cserkészmama adomá
nyából gyűlt össze.

A 2/ö. számú Budapesti Kegyesrendi 
Diákszövetség öregcserkészcsapata folyó 
hó 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján, d. u. 6 órai kezdettel ünnepélyt 
rendez a piarista intézet dísztermében 
(IV., Piarista-u. 5.) Előadást tart dr. Sík 
Sándor egyetemi tanár, színrekerül Sík:

„Zrínyi” című drámájának III. felvonása. 
A csapat parancsnoksága ezúton is szere
tettel meghív minden idősebb cserkész
testvért.

A 12. Vili. R. csapatünnepélye. Vasár
nap, márc. 9-én, a teljesen megtelt Nem
zeti Tornacsarnokban tartotta a Vörös
marty főreál 12. VIII. R. cserkészcsapata 
hagyományos beszámoló csapatűnnepé- 
lyét. A tartalmas műsorban felidézték a 
vidám, de fegyelmezett Vili. R. fiúk az 
angliai jamboree, a kanderstegi sí-világ
bajnokság és a csapat nyári álló és mozgó 
táborának néháfey kedves jelenetét.

A 180 főből álló csapat impozáns fel
vonulása után dr. Horváth Cyrill tanker, 
főig., szervezőtestületi elnök mondott 
nagyhatású megnyitóbeszédet. A beszéd 
után néhány perc alatt állt a csapat jam
boree táborának kicsinyített mása, mely
ben aztán víg nemzetközi élet fejlődött ki. 
Bemutatkoztak a különböző nemzetek jel
legzetes ruháikban, csatakiáltásaikkal, jel
szavaikkal és nemzeti játékaikkal. Leg
nagyobb sikert a skót tánc és a hindu kri
nolin aratta.

Az angliai jamboree jelenetei után a 
sí-szakosztály, mutatta be, hogyan készült 
hó nélkül a kanderstegi diadalmas útra, 
mely a világbajnoksághoz vezetett; majd 
a csapat idén alakult lövész-szakosztálya 
mutatott be példás fegyelemmel rend- ill. 
zenés gyakorlatokat és lőtte le ritka biz
tonsággal a ping-ponglabdákat és olto- 
gatta az égő gyertyákat. Ezután ügyes
ségi gyakorlatok következtek. A fiúk a 
tornateremben szétoszolva szemaforoztak, 
morseztak, elsősegélyt nyújtottak, kerék
párt szereltek, krinolinoztak és vívtak. E 
szám után néhány kedves jelenetet eleve
nítettek fel a csapat nyári álló- és mozgó 
táborából, majd hangulatos tábortűz kö
vetkezett, melynek keretében különösen a 
zenés világítóbuzogány-gyakorlatok tet
szettek. A Hiszekegy zárta be ezt az iga
zán kedves ünnepélyt, melyről mindenki 
egy jól eltöltött délután emlékével távo
zott. S. F.

I. kerületi vízi őrsvezetői tábor. A múlt 
télen lefolyt őrsvezetői tanfolyam gyakor
lati folytatásaként a kerület április—május 
hó folyamán négy alkalommal (szombat
vasárnap) weekend-szerű vizi őrsvezetői 
tábort rendez. A táborra vonatkozó tudni
valókat a f. hó 15-i kerületi híradó tartal
mazza. Mindennemű felvilágosításért Witt- 
vindits Tibor cs.-tiszthez lehet fordulni.

II. KERÜLET.
Az egri 154. számú „Dobó István” cs.- 

csapat márc. hó 1-én és 2-án igen jól si
került műsoros farsangi délutánt rendezett 
a reáliskola dísztermében.

A miskolci m. kir. áll. Hunfalvy János 
főreáliskola 202. sz. örvénykő cs.-csapata
március 2-án rendezte a csapat tíz éves 
fennállásának emlékünnepélyét az intézel 
rajztermében, melyet zsúfolásig megtöltött 
az érdeklődő közönség. Szabó ZoPán Pro
lógja után Galgói Rácz Viktor, az i::*ézet 
igazgatója, a Szervezőtestüler elnöke üd
vözölte a jubiláló csapatot és , annak agi
lis parancsnokát, Lékó Bélát. TJtána víg
játékok, zene- és énekszámok tarka egy
velege szórakoztatta a közönséget, me
lyek közül különösen Merő Béla díszma
gyarban előadott gyönyörű magyar szóló
tánca keltett megérdemelt sikert. Az ün
nepélyt dr. Harsányi József kér. főtitkár 
üdvözlő és buzdító szavai fejezték be, 
utána pedig vidám tánccal fordult át a 
csapat a második tízesztendőbe. Már most 
megkezdődtek az előkészületek a nyári 
nagytáborra, amikor is a Tapolca fürdő 
melletti erdőkben fogja a csapat sátrait 
felverni.

III. KERÜLET.
Gyászfátyol került az 53. Jurisich cser

készcsapat zászlajára. Folyó hó 3-án meg
halt Kádár Titusz, a csapat alapító pa
rancsnoka. Ő alapította 1920-ban a Juri- 
sich-csapatot és az ő nehéz munkája 
mindaz, ami a Jurisich-csapatban van. Ő 
egész lényét a cserkészetnek szentelte és 
ez is tette őt beteggé. Az egyik táborozás 
alkalmával súlyos betegségbe esett, úgy
hogy el is kellett költöznie közülünk. Egy 
ideig Pannonhalmán volt, majd Svájcban 
keresett gyógyulást és ott is halt meg 
idegen földön, messze szegény csonka 
hazánktól, de szelleme most is itt él kö
zöttünk és vezérel bennünket állandóan a 
cserkészéletben.

A 64. szt. Asztrik cs.-cs. kedves családi 
ünnepély keretében ünnepelte meg fenn
állásának 10 éves jubileumát márc. elején. 
Febr. 28-án, a jubileum napján misén vett 
részt a csapat s ezen sokan áldoztak. 
Szombaton a cserkészindulóval kezdtük 
meg ünnepélyünket.

Á 356. Kapisztrán cs.-cs.-ot megláto
gatták a M. Cs. Sz. III. kér. elöljárói: Bren- 
ner Tóbiás kér. ügyv. elnök és Schwartz- 
kopf Pál — levente csoportvezető — cser
késztiszt urak. 1930. január hó 19-én cser
kész-levente csapatszemlét tartottak Cell- 
dömölkön az 56-os „Lehel” és a 356-os 
Kapisztrán János-cserkészcsapatok felett. 
Ezt megelőzőleg ünnepélyes keretek kö
zött, kedves szavak kíséretében adta át 
Brenner Tóbiás kér. ügyv. elnök úr ifj. 
Béressy Sándor 356-os Kapisztrán János 
cserkészcsapatbeli ideigl. cserkészörsveze- 
tőnek, a főcserkész úr Öméltósága által 
adományozott életmentő-kitüntetést. Ez
után mindkét csapat cserkész-levente tag
jai kivonultak a Sport-pályára, hol cser
kész-levente gyakorlatok bemutatására 
került a sor. Az elöljárók a tapasztaltak 
és látottak felett megelégedésüket fejez
ték ki, majd a csapatok otthonaikba vo
nultak.

IV. KERÜLET.
Cserkészavatás. A 159. sz. Corvin Má

tyás cserkészcsapat (Pápa, bencésgimná
zium) febr. 16-án cserkészavató és zászló- 
szentelési ünnepélyt rendezett. Az ünnepi 
beszédet Nyiszler Teodor, gimn. igazgató 
mondta, az avatást Titl Rezső, kér. főtit
kár végezte. Az avatást megelőzően ment 
végbe a csapat két új raj-zászlójának 
megáldása. D. u. 6-kor cserkész víg-estét 
rendezett a csapat. Az est igen nagy er
kölcsi és anyagi sikerrel végződött.

A 288. sz. Baross Gábor cserkészcsapat
febr. 16-án a cserkésztestvéri kegyeletnek 
szép tanujelét adta. A csapat tagjai Csuha
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József rv. vezetésével kivonultak a teme
tőbe és megkoszorúzták egy évvel ezelőtt 
elhunyt cserkésztestvérüknek, Cser Mi
hálynak a sírját.

A győri fiú felső kereskedelmi iskola 
464. sz. Rozgonyi cs.-csapata átvette az 
intézet evezős-szakosztályát. Eleven cser
készmunka indul majd meg a tavasszal a 
telepen, mert a csapat, bár csak egy Örs
sel kezdi meg a munkát, mozgalmas vizi- 
cserkész-életet akar kifejleszteni. Idei tá
borozási helyére is már csónakokkal megy 
a csapat.

A 85. sz. Zrínyi cserkészcsapat (Szé
kesfehérvár, ciszt. rgimn.) március 3-án 
d. u. az intézet dísztermében kitűnően si
került farsangi előadást rendezett.

A 125. sz. Szent István cserkészcsapat
(Székesfehérvár, iparostanonc iskola) már
cius 2-án farsangi előadást tartott gazdag 
műsorral.

A 455. sz. Vértesalja cserkészcsapat
(Felsőgalla, polgári iskola) március 2-án 
a községi kultúrházban minden tekintetben 
kitünően sikerült műsoros estélyt rende
zett, igen nagyszámú közönség előtt.

V. KERÜLET.
Meghívó. A Magyar Cserkészszövetség 

V. kerülete 1930 március hó 23-án, vasár
nap d. e. 10 órakor Szegeden (Bécsi krt. 
Siketnéma Intézet) közgyűlést tart, melyre 
a kerületbe tartozó csapatok vezetőségét 
tisztelettel meghívom. Szeged, 1930. febr. 
9-én. — Cserkészüdvözlettel: prof. dr. 
Győrffy István s. k. elnök. Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Főtisztviselök je
lentései. 3. Az 1929. évi zárószámadás be
mutatása. 4. Az 1930. évi költségvetés be
mutatása. 5. Indítványok, (vitéz M.iria- 
földy Márton dr. előadása.)

A vésztői 574. sz. Kiss Bálint cs.-cs. 
febr. 27-én úgy erkölcsileg, mint anyagi
lag szépen sikerült műsoros estélyt ren
dezett az Iparoskor helyiségében. A kö
zönség, amelyet főképpen a községi in
telligencia képviselt, élénk tetszéssel fo
gadta a műsor számait. A cserkészet iránti 
áldozatkészségéről pedig a felülfizetők 
egész sora tett tanúbizonyságot.

A bácsalmási cserkészek műsoros elő
adása. A bácsalmási iparos- és kereskedő- 
ifjak 579. sz. Tomori Pál érsek cserkész- 
csapata az első év belső munkája után 
farsang vasárnapján elsőízben lépett mű
kedvelő előadásával a nagyközönség elé. 
A hosszú és alapos munka után érthető 
érdeklődéssel tekintett Bácsalmás népe a 
március 2-i előadás lefolyására, amelynek 
színhelye az új zárdaintézet nagyterme 
volt. Előadták: a Magyar Hiszekegyet,

utána Radványi Kálmántól A magyar cser
kész dalát stb.

Febr. 16-án tartották a szegedi cs.-csa- 
patok őrsvezetői tanfolyamuk második 
összejövetelét az 550. sz. csapat otthoná-^ 
bán. Kiemelkedő előadások voltak Inczédy 
László parancsnok, Szundy Géza alezre
des, cserkésztiszt és Tóth Ferenc segéd
tiszt előadásai.

Az 550. sz. Baross-cs.-cs. Szeged. Febr. 
23-án volt a csapat első nyilvános ünnepé
lye. Az előadást megtisztelte látogatásé-, 
val Glattfelder Gyula Csanádi püspök, 
dr. Győrffy István egyetemi rector magni- 
ficus, kerületi elnök, Körmendy Mátyás 
felsőházi tag, vitéz Máriaföldy Márton, 
kér. üv. elnök és még sokan.

Febr. 27-én befejeződött a csapat tánc- 
tanfolyama jól sikerült vendégesttel egybe
kötve. A csapat külföldi levelezőinek a 
száma 15-ről 21-re emelkedett.

Márc. 9-én tartja a csapat a Tisza ár
területén a versenyekkel egybekötött csa
patgyakorlatát. A fölvonulásoknál a zene
kar is szerepel.

A 229. Pálffy csapattól, Gyula. Csapat
otthonunkat gr. Klebelsberg Kunó vall. és 
közokt. miniszter úr 1930 febr. 25-én meg
látogatta s mindent nagy megelégedéssel 
szemlélt.

A bajai 560. IV. Károly király cserkész- 
csapat febr. 16-án este 8 órai kezdettel 
műsoros teaestélyt rendezett. Az estélyt a 
Kath. Legényegylet összes helyiségeiben 
tartotta a csapat.

VIII. KERÜLET.
Tiszti gyűlés. Febr. 23-án Cegléden 

gyülekeztek össze a kerület tisztjei, hogy

problémáikat megbeszéljék. A központot 
Temesi Győző képviselte, aki a délelőtti 
tiszti gyűlés alatt a tisztképzésről tartott 
magas nívójú előadást. Ezen a gyűlésen 
a kerület jún. 9-re kerületi napot határo
zott el, amelynek helye Szolnok. A tiszti 
gyűlés végeztével a kerület nevében dr. 
Csaba Jenő ellenőrző tiszt megkoszorúzta 
a hősök emlékszobrát. Délután a kerületi 
óra megtartása után szűk körben, a meg
hívott előkelőségek előtt cserkészelőadás 
volt, amelyen Szőnyi Sándor dr., a ceg
lédi gimnázium igazgatója „A cserkész és 
az iskola” címmel előadást tartott. Mi- 
hálkó Béla kér. főtitkár a cserkésztábor 
humoráról és dr. Csaba Jenő a cserkész- 
ifjúság neveléséről szólott.

Csapatigazolások. A kiskunfélegyházai 
polg. fiúiskola „Kiskunok” név alatt kérte 
cserkészcsapatának igazolását. A ceglédi 
iparostanonciskola szintén csapatigazolást 
kért.

A szolnoki 852. sz. II. Rákóczi Ferenc 
cs.-cs. f. hó 3-án tartotta ujoncavatását. 
26 jelölt tette le a fogadalmat nagyszámú 
közönség jelenlétében. Megjelentek a cser
készszülők és a helybeli cserkészcsapat 
tagjai. Kedves műsor keretében a Mille
nium Dal- és Zeneegylet énekkara haza
fias dalokkal tette emlékezetesebbé az ün
nepséget.

IX. KERÜLET.
A debreceni kegyesrendi calasanzi szt. 

József rgimn. 171. Erdős Imre cs.-csapata
1930. évi március hó 9-én vasárnap d. u. 
fél 6 órai kezdettel az intézet dísztermében 
nagysikerű tábori beszámoló ünnepélyt 
tartott.

A IX. kerület 1930 febr. 23-án tartott 
tiszti és segédtiszti vizsgát. A vizsgán 22

Életbiztosítási állomány 1928 év végén 35,817.000 P. Díjbevétel 19^8-ban 2,574.000 P. Biztonsági alapok a í. évben 3,386.865 P.

Élet- és járadékbiztosítás. —  Takarék- és népbiztosítás. —  

Gyermeknevelési-, kiházasítási-, tanulmányi segély-biztosítás.
Családi biztosítás, rokkantsági és baleseti biztosítás. —  Tűz-, 
jég-, szállítmány-, betörés elleni, üvegbiztosítás. — Esőbiztosítás.
Mindennemű felvilágosítással készséggel és díjtalanul szolgál az igazgatóság:
BUDAPEST,  V., KERÜLET,  N Á D O R -U T C A  9.

Vezérügynökségek az ország m inden városában és nagyobb községében.
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Megjelent! Cserkészújdonság! 

„A katolikus c se r k é sz  
praktikus vallási ismeretei."

Ir ta :
Olasz PéterS.J.,cserkészparancsnok

Witz Béla, a Magyar Cserkész- 
szövetség elnökének előszavával. 

Ára 20 fillér.
Több példány rendelése esetén 30°/o enged
mény a csapat táborozási alapja javára. Meg
rendelhető a Mária-Kongregáció kiadóhivata
lánál Bpest.VIil., Horánszky-u.20.Tel.J. 312-05.

tiszt és 8 segédtiszt tett sikeres vizsgát. 
A tiszti vizsgáztató bizottság elnöke Éry 
Emil orsz. vezetőtiszt-h. volt.

1930. febr. 26-án I. B. gyűlés volt, me
lyet a távollevő elnök helyett Török fő
titkár vezetett. Az elnöklő főtitkár beszá
molt a febr. 5—16-i orsz. vezetőtiszti 
konferenciáról, melyen a kerületet ő és 
Darabos Balázs kér. ellenőrző képviselték. 
A febr. 23-án segédtiszti vizsgát*tett se
gédtiszteket igazolták. Elhatározta az I. B., 
hogy a nyár folyamán lánc-tábort rendez 
azon csapatok részére, akik csak igen ke
vés ideig, vagy kevés létszámmal élvezhe
tik a tábori élet örömeit. Ennek előkészí
tésével Mezey Béla kér. vezetötiszt, Dara
bos Balázs kér. ellenőrző és dr. Márton 
Béla ker. 1. B. tag bízattak meg. Elhatá
rozta továbbá az 1. B., hogy május 31 és 
jún. 1-én kér. cserkésznapot íendez, mely
nek előkészítésével s a köv. 1. B. gyűlésre 
elkészítendő terv kidolgozásával Pásztor 
Gyula kér. gh. főtitkár, Csávás Sándor 
és Rábold Gábor kér. titkár bízattak meg. 
A vezetőtiszti és a főpénztárosi jelentés 
és az 1930. évi költségvetés bemutatása 
után az I. B.-gyűlés véget ért.

A 967. sz. „Révész Bálint” cs.-csapat
1930 márc. 2-án fogadalomtételi és sze- 
retetvendégségi ünnepélyt rendezett. A fo
gadalmat Török Tibor főtitkár vette ki.

X. KERÜLET.
A rákosfalvai r. kath. egyházközség 

905. sz. Turul cserkészcsapata márc. hó 
16-án d. u. 5 órai kezdettel a templomtéri 
községi elemi iskola tornatermében 5 éves 
jubileuma alkalmából íogadalomtéteh ün
nepélyt tart.

Cserkészapród-avatás Kazáron. A ka-
zári-bányatelepi 949. sz. Szabó István 
cserkészapród csapat parancsnoksága f. 
hó 2-án, vasárnap d. u. 5 órakor tartotta 
az első apródavatást, melyen 18 kis cser
késztestvér tette le a fogadalmat Botár

Gyula, a 925. Balassa Bálint cserkészcsa
pat parancsnokának kezébe.

A 949. sz. Szabó István cs.-cs. apródjai 
márc. hó 2-án ünnepélyes keretek között 
a kis ígéretet letették, mely alkalomból 
három egyfelvonásos színdarab került be
mutatásra. Az ígéretet Botár Gyula cs.-cs. 
parancsnok vette ki. Jelen voltak mint 
vendégek Elsner Gusztáv csendőrszáza
dos, Krafft Aladár bányatitkár és Tordai 
Lajos, a T45. cs.-cs. parancsnoka. Elsner 
Gusztáv cserkészszívbül fakadó, meleri 
szavakkal üdvözölte a megjelent szülőket.

Zs. T. 134. Sárospatak. Szeretettel kö
szönitek a tudósítók telkes táborában. 
Csak jöjjenek az érdekes hírek! — Ria
nás. Bizony ez gyenge. Nem is tudom, 
hogy hol gondolsz ebben a kis dolgozat
ban humort. Úgy látom, hogy nem más ez, 
mint igen gyenge Erdélyi Tibor hatás. 
Jobbat kérek! — K. 1. Szeged. Remélem, 
ezóta már meg is kaptad a külügyi hi
vatal minden vonatkozásban kielégítő vá
laszát. Azért én a levelezés-ügyet nem is 
érintem. A cserkészetbe való bekapcsoló
dásra vonatkozóan tárgyalj a kerülettel. 
Készséggel állnak ott rendelkezésedre. Az 
ilyen ügyes, használható, telkes emberre 
mindig szükség van. — J. A. 64. örülök, 
hogy "te is azok közt vagy, akik minden 
számmal jobban megszeretik az őrsvezetői 
rovatot. Aki ezt a rovatot irányítja és ve
zeti, az mindenképpen rajta tesz, hogy a 
színvonal egyre emelkedjék. A tudósítá
sokat — sajnos — a helyszűke miatt 
kénytelenek vagyunk igen sokszor meg
kurtítani. Éppen most aktuális a dalos
könyv új kiadásának az ügye. Ha van 
igazán szép dalotok, csak küldjétek be, de 
kottájával együtt. — M. J. 144. Igazad 
van. Szabálytalan. Csak egyetlen jelvény 
szabályos, a közismert, a Cserkészboltban 
kapható sárgaréz liliom. Minden másnak 
a viselésétől el kell tiltani a cserkészeket. 
— Baja, Sas. Mikor elolvastam leveledet, 
amelyben írod, hogy „kedved jött néhány 
kis költeményt írni” — nagyon megörül
tem. Ez az én emberem! — gondoltam. 
Kedve szottyant s már írja is a kis költe
ményeket. Már boldogan dörzsöltem a ke
zemet. Milyen könnyű ,.s tesz ezután szer
keszteni a M. Cs.-t! írok a bajai Sasnak, 
hogy tegyen egy kis kedve s csak úgy fog 
dűlni a jobbnál jobb vers. Rövid volt az 
örömöm. Csak addig tartott, míg elolvas
tam a néhány kis „költeményt”. Mert bi

zony ezek azt bizonyítják, hogy csak a 
kedved jött meg az írásra, de a költői lé
leknek semmi nyomát nem bírom felfe
dezni bennük. Ha csak ilyen költészetet 
tud eredményezni a kedved, akkor ne 
erőltesd a dolgot. Hátha más téren több 
babér vár reád? — H. 1. Kőszeg. Nagyon 
örülök, hogy bevált a tanácsom. Mindig 
örömmel állok rendelkezésedre, csak for
dulj hozzám máskor is bizalommal. — 
B. A. Jászberény. Leveted átadtam Polcsi 
bácsinak, mert ezeknek az ügyeknek ő a 
referense. Bizonyosan jól el fogja intézni. 
Arra a bizonyos aláírásra talán nem is 
tesz szükség. — Gyinka. Naplódat beszol
gáltatom illetékes helyre. — L. K. Rákos
palota. Nagy sajnálattal láttam itt névje
gyedet. Éppen azt a napot választottad ki 
egy félévi készülődés után, amikor én el
utaztam. Remélem, legközelebb több sze
rencsénk tesz. —- Gy. 33. Kedves, szép 
leveled meghatott. Szeretném nagyon is
merni a liliom életmentő munkáját, egé
szen apróra. Hálás volnék, ha egészen 
őszintén leírnád. Boldog vagyok, hogy 
olyan jó hatást tett reád írásom. Lásd, 
ez a mi mindennél értékesebb jutalmunk. 
A színdarabod figyelemreméltó. Nem üti 
meg ugyan azt a mértéket, amely az iro
dalmi kritikát a győzelem biztos tudatá
val várhatja, nincs azon a színvonalon, 
amelyet mi a nyomtatásban megjelenő 
müvektől kívánunk, de azért egészen ha
tásos tehet cserkészek közt. Én tudom, 
hogy te jobbakat is fogsz írni. Neked érde
mes írnod. — F. 1.183. Szeged. Nagyszerű 
leveledet lapzártakor kaptam meg. Érdem
ben hosszú tevéiben válaszolok. Lehet, 
hogy csak jó idő múlva, mert ezer a dol
gom. Most csak annyit, hogy derék gye
rek vagy. Hanem a tudósításod elkésett. 
Ezt már nem tudom beleszorítani a ki
szedett s betördelt lapba. — 51. „Figyelő”, 
552. „Petneházy”, 931. „Pósa Lajos”, 
234. „II. Rákóczi F.“, 374. „Kisfaludy K.“, 
220. „Br. Wesselényi” csapatok tudósítói
nak. Tudósításaitok akkor jutottak a ke
zembe, amikor már betördeltük a lapot. 
Nem hozhattam azokat. Jól jegyezzétek 
meg, hogy legkésőbb 10-én, illetőleg 
20-án itt " keli már tenni minden kézirat
nak. — őrsvezető. Éppen a mai számban 
találhatsz meg mindent, ami erre vonat
kozik. Egyebekben a vezetőtiszti testület
hez fordulj.

Felelős szerkesztő: V1DOVSZKY KÁLMÁN.
Felelős kiadó : KOSCH BÉLA.

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, V., Hainal-utca 6. sz . (C serkészhíz.)
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

A Magyar Cserkészszövetség 
összes központi hivatalainak 

hivatalos órái:
naponkint d. e. 9—1-ig és d. u. 4—7-ig.

Pénztár-órák: naponkint 11—1-ig, d. u. 
4—6-ig, kivéve a szombat délutánt.

Az országos elnök és az országos fő
tisztviselők fogadó ideje:

Witz Béla országos elnök fogad: hétfőn 
d. u. 6—% 8-ig, pénteken 5—7-ig. 

vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt



A KÁRTÉKONY 
FOGKŐNÉL ERŐSEBB

legyen mindennapos ellenszerünk, hogy 
fogaink szépségét megőrizhessük. 40 
esztendeje bizonyítja ezen hatását a



Dirága jé C§®rké§zm
Fiacskáink töretlen egészsége minden áldozatot megér. 

Ez indított bennünket arra, hogy az eddig használt kisebb védő
hatású cserkészingek helyett, a legnemesebb anyagokból készítve 
hozzuk forgalomba „ J a m b o r e e  ‘ i n g ü n k e í ,  mely

3 0  f o k o s

20 fokos 
hidegben
egyaránt csodálatos módon gondoskodik a testfelület egyenletes 
hő-kiegyensulyozásáról.

A Ja m b o re e -in g :

1. Megvéd a hűlés
től, mert a külső ned
vességnek ellentáll és 
gyapjúanyagának eny
he dörzsölő hatása 
állandóan egészséges 
mozgásban tártja a test
felület vérkeringését.

2. Nyáron kizárja a 
test túlheviílését és a 
veszedelmes megizza- 
dást, mert rossz hő
vezető, a testhez nem 
tapad és kiválóan szel
lőzik. így télen meleg, 
nyáron hűvös és ezen
felül

3. A leggazdaságosabb és legcsinosabb viselet, mert 
nem gyűrődik, mosásnál és napon semmit sem fakul, 
nem zsugorodik és élettartama sokszorosan felülmúlja vala
mennyi más cserkészingét.

V sak ez a  v é d j e g y  b iz to s ítja  a v a ló d i 
•Jám bor ee,-ing p á r a t la n  jó tu la jd o n s á g á t!

c


