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„AZT H IS Z E D , N E M  M E R E M  ?“
'zt hiszed, nem merem ? —  Ugyan ki tudná meg

mondani, hányszor vágtuk oda ezt a merész 
kijelentést a tisztelettel vagy kételkedéssel ránk 
bámészkodó pajtásoknak, ha arról volt szó, 

hogy valami nagyobb „stikli”-t ki mer véghezvinni. Pél
dául: becsöngetni oly házba, ahol tudvalevőleg goromba 
a házmester. Vagy meghúzni a villamos áram szedő-köte
lének hátul lecsüngő végét. Vagy elcsenni az éléskam rá
ból a húsvéti „bájglihoz” való dióstölteléket. Vagy al
mát szedni a szomszéd fájáról, ami ritkán esik meg feje- 
veszett menekülés és soha nadrágrepesztés nélkül. —  
Vagy . . .  de minek folytassam ? Hősködtiink mi vala
mennyien eleget kölyökkorunkban, csak az az érdekes, 
hogy érettebb ésszel kevesen hivalkodnak az efféle jeles 
cselekedetekkel. Legalább önmaguk előtt nem. S a leg
többen bizonyos mélabúval állapítják meg, hogy az ifjú
korral —  sajnos —  letűntek azok a regényes alkalmak 
is, amikor módunkban volt kimutatni, mennyi mersz la
kozik bennünk. „Szürke m alom taposás ma a férfi élete” 
—  úgy mondják — , „bátorságnak, vakmerő kockázta
tásnak, könnyűvérű hősi gesztusoknak nem sok a keresni
valójuk ebben a nyárspolgári, hétköznapi, robotos civil
életben . . .”

Pedig hát nem úgy van ám! Nem hiába oltotta bele a 
jó Isten a férfi-palántába a vágyat, hogy bátorságát 
úton-útfélen fitogtathassa. Nem hiába féltékeny a fiú
féle a maga becsületére, habár néha kissé furcsa form á
ban tesz róla tanúbizonyságot. Szóval se mondom, hogy 
helyeslem az oktalan hősködést és a még oktalanabb 
csíny tevéseket: békák felfúvását, dolgozatok csempé
szését, csakazértis cigarettázást, miegymást. Ellenben 
állítom, hogy ebből a vadócból szakszerű nyesegetéssel 
hatalmas, termékeny, nem es-fát nevelhetünk.

Mert az igaz, hogy nádszál-em bernek, csorda-em ber
nek, vajpuha embernek nincs szüksége és nincs alkalma 
a személyes bátorság kim utatására. Mihelyt azonban 
valaki legény a talpán, m aga feje szerint cselekvő, meg- 
győződéses, elveket valló, jellemes férfi, aki szeret emelt 
fővel és egyenes derékkal járni: az lépten-nyomon szem
befordul, összeütközik az árral úszókkal, a saját gyáva
ságukká) kérkedőkkel, a törpeséget, az alacsony homlo
kot, hajiongó gerincet mértékül erőszakolőkkal. Aki te
hát szembe akar szállani a viharral, az élet sodrával, az 
úgynevezett közvéleménnyel, a „mit szólnak hozzá”-val, 
annak bizony nagy adag bátorságra van szüksége ma is, 
legyen bár sörgyári gyakornok vagy pékinas, szabóse
géd vagy városházi díjnok, kifutófiú vagy gyárimunkás. 
És legfőképpen nem szabad a —  lábszárvédőben visel

nie a bátorságot annak, aki cserkész, akinek tehát a sa
já t külön tíz törvényét kell a környezet részvétlensége, 
sőt ellenséges m agatartása mellett is érvényre juttatnia.

Mert hiába: merni kell a jóságot a limonádé-lelkek ál
mos csábításával s a gonoszok gúnyos ócsárlásával 
szemben. Merni kell a kem ény életet, az önmegtagadást, 
mert csakis ebből fakad a jellem, amire pedig az embe
riségnek és a hazának annyira szüksége van. Merni kell 
megbirkózni a z élet nehézségeivel, amelyek ma talán sű
rűbben tám adnak utainkon, mint egyébkor és merni kell 
fütyülni a szamár emberek véleményére, ha a magunk 
igazáról egyszer úgy Isten-igazában meggyőződtünk. 
De merni kell szembeszállani a magunk hiúságával is, 
ha elveink tartha ta tlanságát beláttuk. Merni kell igent 
mondani és nemet, ha józan megfontolás után igenlésre 
vagy ellenkezésre határoztuk m agunkat és merni kell az 
újat, ha jó és mérni kell a régit is, ha jó, habár a min
denáron haladó vagy maradi em bertársaink kinevetnek is 
érte. És merni kell az alázatosságot épúgy, mint a hajtha
tatlan, emelt tekintetet —  mindegyiket a maga helyén és 
idejében, ahogy jellemünk épsége és szépsége megkí
vánja.

És merni kell az isteni Gondviselésre hagyatkozni. 
Fiuk! nagy bátorság kell ahhoz, hogy készpénznek ve
gyük és aprópénzre váltsuk a krisztusi ígéretet : „Keres
sétek elsőbben az Isten országát és az ő igazságát és az 
élethez szükségesek mind hozzáadatnak nektek!” De az 
is igaz, hogy végeredményben ezen az alapon épül fel 
az a kívánatos valami, amit erkölcsi függetlenségnek, 
férfijellemnek hívnak.

Amint tehát látjuk, nincs mit búsulnunk azon, hogy a 
kalandos vállalkozások kora immár letűnt. Férfi bátor
ság nélkül ma sem élhet jellemes, m agát megbecsülő, ön
tudatos életet. A gyáva kétkulacsosság és megalkuvás 
akár a másik hatalma, akár mások hatalma, akár saját 
szenvedélyeink előtt nemcsak szégyen, hanem örökös 
nyűg, amely a legbüszkébb főt is porba alázza, ha nem 
egyébkor, hát az önmagunkba-nézés józan pillanataiban. 
S férfira nézve nem lehet gyötrelmesebb, mint a saját 
gyám oltalanságának, jellemtelenségének, erőtlenségének 
tudatát m agában hurcolnia.

*

Mit tegyünk? Mit tehetünk?
Keressünk mindenesetre alkalmas példaképet! Ott van

nak azok a jellem-óriások, akiket osztatlan hódolattal 
tisztel az emberiség: egy assziszi Szent Ferenc,aki szem
rebbenés nélkül lemondott vagyonról, kényelemről, hogy
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a Mester nyomába léphessen; xavéri Szent Ferenc, aki 
egy zsoltáros könyvvel kelt útra India és a rejtelmes, 
rettegett Kína felé; de Veuster Demjén, a molokai-i bél- 
poklos-telep hőslelkű apostola, vagy utódainak bárm e
lyike és annyi ezer más.

Vagy vegyük szemügyre a nagy felfedezők, kutatók 
és feltalálók közül azt, akit leginkább tisztelni tudunk, 
akár a legújabb idők m aguk-csinálta férfiait, a Stephen- 
sonok, Henry Fordok és Edisonok jellem -társait —  és 
tanuljunk tőlük.

Emellett becsüljük meg a cserkészetet, mint a szemé
lyes bátorság és független gondolkodás iskoláját.

És higyjünk! Nem mondom, jöhetnek zimankós, borús 
napok az életben, lehet, hogy szekerünk feldőléssel fe
nyeget; lehet, hogy zsákutcába jutunk. De cserkésznek, 
m agyar cserkésznek csüggedni, hátrálni, m agát megadni 
nem szabad soha’. Mernünk kell a küzdelmet mindvégig: 
hol játszi könnyedséggel, hol súlyos elszánással, de min
denkor sziklaszilárd hittel. Hittel a magunk erejében és 
a jó Isten segítségében. Velösy Elek.

R Á K O S I JE N Ó  SZ Ó Z A T A  A  S O P R O N I B E N C E S-G IM N Á Z IU M  C S E R K É S Z E IH E Z 9.

Intézetünk egykori tanítványa, soproni tartózkodása 
alatt nagyon megszerette intézetünk cserkészeit és halála 
előtt néhány hónappal az alább közölt szózatot intézte a 
csapat akkori parancsnokához, Horváth Detre dr. bencés 
tanárhoz, azon meghagyással, hogy azt a csapat fennállá
sának 10 éves jubileuma alkalmával olvassa fel a fiúknak, 
mert ö azt — úgymond — már nem éri meg. Amit sejtett, 
beteljesedett, de az üzenet a jubileumi ünnepségek idején 
eljutott a fiúkhoz. Szórul-szóra itt közöljük:

Fiúk! Figyeljetek rám, mert én most nem én vagyok!
Hallottátok a tudomány legújabb csodájának, a rádió

nak a hírét? Az egy kis drótszövedék a házunk tetején, 
amelyen, ha vándorúton van, megpihen a fecske, megpi
hen maga a szél. És valahol van, száz meg ezer mérföld- 
nyire hasonló kis drótalkotás, és a hang szikráját belebo- 
csátják, az leadja a levegő hullámainak, melyek azon 
nyomban gondolatsebességgel elkapják, tovább viszik és 
elhozzák, valahol az embernek ilyen a hangot felszedő s 
a hangot leadó kis drótkészüléke van.

Nézzetek rám, fiúk! Én most ilyen antennának neve
zett drótkészülékké változom s üzenetet hozok nektek 
száz meg száz mérföld messzeségéből. Az üzenet nem a 
puszta levegő hullámain jön, hanem a szeretet hullámain 
özönlik felénk és így szól:

Fiúk, cserkésztestvérek, hallgassatok' rám! Rátok süt az 
Isten szép napja, rátok nevet a jövő és rajtatok pihen a 
nemzet könnybelábadt szeme! Ti vagytok az elfogulatlan, 
az önzetlen szeretet, ti vagytok a fakadó rügy, ti vagy
tok a virágba feslő remény!

Én, aki nektek ezt beszélem, -a ti tavasztoktól már 
messze elvándoroltam, gyümölcstermésemet leadtam és 
egy életnek rideg telét járom. Az én lombjukvesztett 
ágaimra már nem száll madár, hogy megpihenjen, nem 
keres fel, hogy oltalmam alatt fészket rakjon. Csak a szél 
süvít rajtuk keresztül, hogy felvegye és elvigye nektek az 
üzenetemet.

Cserkészfiúk, szeressétek gyermeki szívetek egész ere
jével anyátokat, atyátokat és mindazokat, akik még hoz
zátok tartoznak, mert mikor a világra jöttetek, ők áll
ták körül gonddal és örömmel a ti bölcsőtöket, ők  vol
tak, akik csak azért szakítottak virágot, hogy útjaitokat 
behintsék vele. Szeressétek őket, hogy az Isten ígérete sze
rint hosszú életűek legyetek e földön, nem a magatok 
kedvére, hanem hogy gonddal, hálával nemes és szép 
élettel a jó gyermek ezernyi örömével, gazdagon vissza

fizethessétek nekik mindazt a kincset, melyet szívük tireá- 
tok költött.

És szeressétek tanáraitokat és tanítómestereiteket, mert 
ők azok a kiválasztott csodaemberek, akik nem önma
gukért élnek a földön, hanem mindig az egész életen át 
másokért: mindig tiértetek, ők  azok a fegyverkovácsok, 
akik a ti elméteket és szíveteket fölfegyverzik az élet har
caira. ők  azok az élelemszállítók, akik a ti batyutokat 
megrakják lelki eledellel, hogy földi vándorlástokon táp
lálkozhassatok belőle. Ők a ti ifjúságotok elé Isten keze 
által állított mérföldmutató fák, hogy az irányt, a helyes 
ösvényt az élet rengetegében és szakadékai közt is el ne 
tévesszétek.

És szeressétek embertársaitokat Isten parancsa szerint, 
mint önnönmagatokat, mert annak, akit kezénél fogva a 
szeretet vezet át az életen, annak ez az élet csodás virá
goskert. Akinek a kezét pedig a gyülölség ragadja meg, 
hogy kalauza legyen: annak az életkertjét dudva, tövis, 
kóró és böléndek veri fel.

És szeressétek mindenek felett Istent! Mert, aki Istent 
szereti, az el nem bizakodik a szerencsében, meg nem tán- 
torodik a hatalomban és el nem aljasodik a bőségben. 
És az nem törik meg a balsorsban, nem esik kétségbe az 
ínségben, és nem veszejt reményt ott, ahol mások két
ségbe esnek.

És fiúk, mind e szeretetre tegyétek fel a koronát azzal, 
ami most következik: szeressétek magyar hazátokat hí
ven, rendületlenül, mint a költő mondja. Annál nagyobb, 
annál lángolóbb szeretettel, mert íme mostanában a töme
ges szerencsétlenségek éjtszakájában bújdosik. És a ti 
munkátoknak rendelte az isteni Gondviselés, hogy onnan 
kivezessétek az éltető nap világosságára. Ehhez a feladat
hoz kell, cserkészfiúk, mindaz a szeretet, amelyre buzdíta
lak benneteket. Mert Istennek kedves férfiak kellenek erre 
a hivatásra!

Erre gondoljatok, mikor lefeklisztök, erre, mikor reggel 
felkeltek, erre, mikor tanuláshoz fogtok, erre, ha cserkész
jókedvvel gyakorlatra mentek. Jókedv, jámborság, testi, 
lelki erő és épség legyen mindig a részetek, amíg megem
lékeztek erről az én üzenetemről. Mert, fiúk, attól függ a 
magyar bölcsők biztossága, a magyar élet gyümölcster
mése és a magyar temetők rendes nyugodalma, ahogy ti, 
drága cserkészhadam, a hazának hű, okos, derék és vitéz 
serege lesztek.

Ezt üzeni néktek ezer és ezer mérföldnyiről a hullámzó 
levegőn keresztül ősz pátriárkátok: Rákosi Jenő.

A H Ú S V É T I  V  I Z I T Á B O R - r ó l  k ö r le v é l  m e n t  m in d e n  c s a p a tn a k ,  a m e l y i k  c s a p a t  n e m  k a p ta
m eg ,  r e k la m á l j a  m e g  a V e z e tő t is z t i  te s tü le tn é l .

A H Ú S V É T I  Ő R S V E Z E T Ő I  T Á B O R  e lő k é sz í té se  f o ly ik ,  a  j e l e n tk e z e t t e k  a  f e lv é te lr ő l  é r te s í té s t
k a p n a k .
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SZÉTNÉZTEM  A V ELENCEI TÓNÁL.
Elhatároztam, hogy újra megnézem a magyar tájakat. 

Egyszer már végigjártam őket, aztán folyton külföldre 
kívánkoztam, mert össze akartam hasonlítani a magyar

földdel a más nem: 
zet földjét. Jártam a 
külföldet és közben 
rájöttem, hogy sok
kal szebb a ma
gyar földet nézni. 
Akkor ú jra a ma
gyar vidékekre kí
vánkoztam vissza és 
most — nekifogtam 
a szétnézéshez.

Igazán élvezni 
egy-egy vidéket csak 
úgy lehet, ha az em
ber a maga lábán 
járja . Vonat, kocsi, 
hajó, autó nem ér 
semmit. Repülőgép 
újszerű képet mutat
hat, de valahogy úgy 
képzelem, hogy 3— 
400 méter magasban 
az ember inkább az
zal tölti az idejét, 
hogy a kabátja 
gombjain számít- 

gatja: lejutok-e újra vagy átsétálok a túlvilágra?
Kószálás közben kerültem a Meszeg-„hegyre“. Ez a 

Meszeg nagyon szerény dombocska a Velencei-tó északi 
partján, ott, ahol a part jól benyomul a tóba: valóságos 
félszigetet épített. Jól körül lehet innen nézni; lenn a tó 
nádas-szigetei, a víztükör tisztásai régi mélyvíz dicsősé
géről kiáltanak ide valamit. Nem értem tisztán, de harag
szik a víz a nádasra, azt mondja, azért sekélyesedik és 
azért fog kiszáradni, mert a nád szivattyúzza a vizet. Va
lamikor Magyarországon a kirándulás azt jelentette, hogy 
hegyvidékre ment az ember. Hej! Amint két-három na
punk akadt, elmentünk a Tátrába, bátrába, Mármarosi 
Havasokba, Biharba, Szemenikbe, Godjánra, Szebeni Ha
vasokba és 1500 méternél kezdődött a „túra“. 
2000—2500-ra nyúlnak ezek mind és ha megjártuk egyi- 
ket-másikat, hazaérve így számoltunk be: „sétáltunk egyet 
a Vunyetárén". (2508 m a Szebeni Havasokban.)

Most itt állok a Aíeszeg'-hegyen. Istenem, micsoda moz
gótáborozást tudnánk rendezni a Tátrába vagy a Hargi
tába. Hiszen a cserkészet első éveiben nem győzte az em
ber eldönteni, hogy a sok gyönyörűség közül melyiket 
szeresse előbb. Képzeljétek el, hogy holnap felhívást in
tézne a szövetség hozzátok: . . . és az újra velünk egye
sült testvérrögök megismerésére az idén négy mozgó
tábort rendezünk: a Gyömbér környékére (Alacsony- 
Tátra, 2050 in), a M agas-Tátra és Branyiszkó vidékére, 
a Biharba és a Retyezát vidékére". Minden útra 50—50, 
legalább négy éve kifogástalanul dolgozó cserkész megy, 
költségen felszerelése . . . Jelentkeznétek-e?

Itt állok a Afeszeg-hegyen. Azt mondják, valamikor úgy 
300 méter magasan állott itt a mai szint felett a tenger 
vize. Elvesztem egy pillanatra a szemem elől a tájék mai 
képét és ott vagyok a pannoniai tenger fenékszintjén. 
Megízlelem a vizét, csak kissé sós. Kábulást érzek, olyan 
nehezen lélekzem, hol is vagyok, Istenem, mindjárt, mind
járt, igen, már tájékozódom. Lenn vagyok a harmadkori 
tenger fenekén. Érdekes, hogy megélek itt ebben a víz
ben! Egész jól érzem magam. De hol ez a Meszeg? El

tűnt a nyomorult földhányása. Megkeresem a Meleghegyet, 
érdekes, nincs itt, pedig a katonai térképem még egy 
szempillantás előtt megvolt és 352 méterre mutatta. Hova 
lett az egész Bakony? Valami babona játszik velem!

Elindulok a Bakonyt megkeresni. Nagyszerű, milyen 
könnyen megyek! Megyek? Hiszen én úszom! Úszom! Mi 
van velem? Nem merek lenézni a lábamra, mert hátha 
hal a folyt. . . Jaj, csak előre, hiszen az ötórai motorvo
nattal haza kell mennem. De megy-e vájjon a motoros 
ebben a 300 méteres tengerben? Ezek a geológusok olyan 
könnyelműek; ilyeneket állítanak könnyedén, hogy itt 
300 méteres víz volt és amilyen közismert pechem van, 
már bele is zuhantam. Huhh! Mi ez? Nagy világosság 
közeledik és hideg áramlat borzongat.

A vizikirály! Már itt is áll és megesz, szakállamra mon
dom, megesz ez a szörnyeteg. Hát nem jobb lett volna a 
cserkészparkba kirándulni, mint ide? Csakhogy én nem 
engedem magam; nem konveniál a terv, hogy bécsiszele
tekre hasogassanak. Jaj! Most egyszerre megszűnik min
den ellenállásom, nincs semmi erőm, tennem kell, amit a 
vizikirály akar; irtóztató mozgásba kezdek, hasítom a 
vizet, magam se tudom milyen erőből. Ej, világosodik fel-

Körülbelül 1000 m-ről fe lv e tt lég ikép D innyés állom ás vidékéről. A kép 
alján házak  é s  a m ezőföld diluviális platójának szegélye. Lent balra 
kis m aradék tó , feljebb a ny ílegyenes vasútvonal, aztán a partszegély  
vizes ré tje  (egyform a szürke  szín). F en t a nádasoktól majdnem teljesen 
befed e tt tó- Az áll. térk. felvételei.
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felé! A víz nyomása csekély lesz és egyszerre; itt vagyok 
a szárazon, a Aíeszeg-hegyen.

Körülnézek; ördögöt, ez nem a Meszeg-hegy. Erről jut 
eszembe, hogy itt Sukoró alatt kell lennie az ördög-hegy
nek; ez sincs itt. Most megindul a víz, leszalad a part
vonalról és utána alulról nagy lökést kap; kilép a vizi- 
király és szemben velem megáll. Megvallom, az első gon
dolatom az volt, hogy ellejtek. Megszaladtam, jó szapora 
cserkészmenetben, de ötven lépés után megálltam; szige
ten voltam! Ez a vizikirály tőrbe csalt. Erre — mit tehet
tem? -— bátran a vizikirály elé léptem:

— Felség! — mondom —, ha engem most meg méltóz- 
tatik uzsonnázni, úgy mi lesz a hetesekkel? Nőm és gyer
mekeim vannak. Nem lehetne helyettest adnom? Itt van a 
Maxi, a múltkor is elkésett az összejövetelről vagy eset
leg egy olyan diákot tessék megsütögetni, aki nem tanulja 
meg Magyarország földrajzát; melyiket küldjem óh, fel
ség? — és nagyot hajoltam előtte.

— Az ijedtség egy kicsit megzavart — felelt ő felsége 
nyájasan — majd mindjárt megnyugszol fiam. Ami pedig

A velencei tó  északkele ti csücske, kb. 1000 m-ről. F en t V elence köz
ség, jobbról a fák közt Kápolnásnyék néhány háza  és balra  K isvetence 
vége. A tő  sarkában  sö té tebb  vonal m utatja a tisz tav ízű  patak  fo lyásá t. 
A tó  szabad vizfelülete a rra  m utat, hogy itt a víz m élyebb. E zé rt es 
m ert a tó  hordaléka a dinnyési lefo lyás fele áram lik, i t t  csak  elvetve 
van nádas. Az áll. tért. felvételei.

M agyarország földrajzát illeti, azt magad se tudod. 
Mondd meg például, hogy most hol állasz?

— A Meszeg-hegyen, azt hiszem — dadogtam.
— Négyes! A Meszeg az még meg se született és most 

azon a szigeten vagyunk, amelyet ti később János-hegy- 
Hek fogtok nevezni.

— Ez lenne a budai hegység; ez a szigetvilág? Akkor 
hol a cserkészpark?

— Ott van lenn a víz alatt! Majd néhány évmillió 
múlva birtokba veszik a magyar cserkészek, de most ten
ger fedi.

— Ezt nagyon izgató lenne tudni: mi minden történik 
addig, amíg Polcsi bácsi kitűzi a Ferenchalomra a cser
készlobogót?

— Szedd össze a figyelmedet: a minapában — úgy egy 
félmillió év előtt a ti gyerekes évszámításotok szerint — 
még ezen az egész alföldi területen forróövi éghajlat volt. 
Ti a miocén kor mediterrán emeletének fogjátok nevezni 
ezt az időt. Minden növény és állat megvolt itt, amely ma 
csak a trópusokon tenyészik; különösen sok volt a majom.

— No, ami azt illeti . . .
— Most figyelj, ne beszélj; majd a cserkészösszejöve

telen beleszólhatsz.
— De felség, az összejöveteleinken is beszélgetünk.
— Főkép belebeszélgetünk mi? No, azután ez az egész 

búja, virágzó forróövi vidék lesüllyedt!
— Tessék? Azt tetszett mondani, felséges uram, hogy 

le . . .
— . . .  süllyedt. Elnyelte a föld!
Megvallom, ebben a pillanatban aggodalmasan néztem 

körül. Ha itt annyi a süllyesztő, mi lesz velem. Amint így 
lenézek, hát látom, hogy tényleg nincs lábam; derekam 
uszonyfélébe ment át. Ugylátszik, sellő lett belőlem. Jó 
anyám, hogy mire jutottam! Vájjon van-e csábhangom is?

Nem mertem megszólalni. Istenem, hogy megelőztem az 
egész emberiséget! Ha még egyszer ép bőrrel visszakerü
lök Budára, mit fogok én mesélni!

— A trópusi bőség után következett a sivatagi szenve
dés. A buja tenyészet elpusztult, hogy majd szén legyen 
a kazánodban. Viharok hasították végig a tájat és por
felhőiből méternyi lösz rakodott le. Aztán másnapra — 
úgy egy millió év után — megindult a föld. Meghasadt 
hosszú vonalakon és némelyik törésvonal mentén szerte
töredezett. Úgy mozgott fel-alá a föld, mintha dagasztaná 
valami óriás. A hasadásokon feltört a föld forró szívéből 
a magma és mint láva terült el a nagy nyílások mentén. 
A láva a föld megalvadt magma-vére. Most — érted? — 
most keletkezett a Magyar Középhegység részei mellett a 
Velencei-tó vakondtúrása is, ahonnan elhoztalak.

— Nem lehetne — bátorkodtam . . . talán vissza ?. . .
— Lehet. Sőt kell. Visszamegyünk. De előbb mondd 

meg, milyen irányban kell mennünk.
Ez kegyetlenül nehéz feladatnak látszott. Hamar végig

gondoltam a tíz törvényt, de nem találtam olyant, hogy 
nekem ezt a feladatot meg kell oldanom. Körülnéztem; 
arra keletnek alighanem a várhegy csíkja látszik, csak 
hepe-hupás nagyon. Mellette a Gellérthegy, mint sziget: 
meg kell szakadni, milyen fura, még a citadella sincs rajta. 
Persze-persze, hisz ezt magyar börtönnek majd az osztrák 
építi fel, a jó Isten ne sajnálja a Dunába hajigálni őket. 
Hopp, Duna! Hol a Duna? Ja, igen, ej, de nehéz a sze
gény harmadkori sellőnek beleélnie magát a szigetvilágba. 
És arra északkeletnek, hah-huhh! Hisz az a Hármashatár; 
hogy most hogy pukkadnak a hidegkúti svábok, hogy víz 
alatt van a földjük! Hát ezt nem lehet kitartani. Lesz, ami 
lesz, én nem ismerem itt ki magam.

— Felség! — hajoltam mélyre — fényességes ábráza- 
tod számomra a Kelet hajnala, amely szerint tájékozódom.
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Láttam jól, hogy haj helyett is zöld moszatok lepik el 
a fejét, de mért ne hízelegjek neki? Jól esik az az öreg
nek! Legfeljebb megesz.

— Nem hittem volna, hogy a Magyar Cserkész munka
társai ilyen bölcsek — bólintott felém kétszer is —, most 
vigyázz, olvasóid számára mutatok valamit.

Ezzel gyémántpálcájával suhintott és a tenger vize 
áramlani kezdett, robaja és zuhogása hallatszott, mintha 
egy nagy torok hortyogtatná. Fogyott a víz, kiállott már 
a budai hegyvidék és még mindig nagy víztömeg volt 
lenn a távolban. Egész mély leszakadások látszottak már, 
láttam az alföldünk helyén leszakadt hegységet és nem 
tudtam megfogni, hogyan varázsolja majd ide a viziki- 
rály a Dunát? No-no, nézd csak, milyen eső indul meg; 
érdekes, rám nem esik. Ez valami paragrafus-eső lehet; 
benne van a papírosban, de nincs sehol az életben. Nagy 
lefolyások indulnak meg a hegyekből és kitöltik a nagy 
mélyedést ott az alföld helyén, kiegyenlítik a felszint és 
íme rázúdul a Duna és medret váj magának. Elkáprázom 
a látványtól, egészen zsibbadtnak érzem magam.

— Látod, ez az igazi gyorsított film. Ember — percek 
alatt látod, ami az évek százezrei alatt történt. Látod 
arra délnek azt a nagy törést?

— A források, tavak vonalán? óriási: látok két me
dencét is.

— A kisebbikből lesz majd a Velencei-tó és a nagyob
bikből a Balaton. A törés kettős vonala között homorú a 
térszín és ezt kitölti a hordalék, aztán kész a sekély tó, 
amelyik mellől a Cserkészszövetség nem győzi elhesse
getni a csapatokat.

— Most már értem, hogy maradt meg ez a nádas Ve- 
lencei-tó. De ha Felséged kegyesen megengedni méltóz- 
tatnék, bátorkodnám érdeklődni, hogy miként jutunk most 
újra a Meszeg-hegyre? Ebben a sziréndresszben mit csi
nálok a szárazon?

— Igen? Végigélvezni az évmilliókat, aztán az ötórai 
motorossal hazaszaladni? Csalódni fogsz, most jön a le
számolás!

Ezzel félelmessé vált azi arca, óriási tenyér vált ki a 
moszatruhája alól és fogvicsorítva közeledett felém. Ré
mes érzések keltek bennem és újra hamar végiggondoltam 
a törvényeket; „vidám és meggondolt“ jutott eszembe és 
teljesen meggondolt vágtatásba kezdtem. „Edd meg a he
tesek főzési próbát álló cserkészeinek főztjét, nem engem" 
— gondoltam vidáman. Csakhogy nem tudtam mozdulni! 
Az uszony tette-e vagy mi, de nem jutottam odébb. Kapá
lóztam, nekiduráltam magamat, de mintha leragadtam

volna. A rém meg jön közelebb-közelebb, borzasztó ily 
nyomorultan elpusztulni, hisz ez kannibál, nem vizikirály,

A dunántúli fő tö résvonal a harán tos törésvonalakkal.

nem és nem, belőlem'nem eszel, leütlek, jaj, most lakol- 
nom kell minden jamboree bűnömért, jaj, hát nincs me
nekülés? . . .

— Megígéred, hogy ezentúl annyi hibával vezetsz jam- 
boreet, hogy az embereknek módjukban legyen sajnál
kozni rajtad? — dörögte felém a megvadult vizikirály.

— ígérem azt is, hogy nem írok többé cikket a Magyar 
Cserkészbe, csak ez egyszer ne tiporj le ■— szepegtem.

— Ugyan már no — enyhült meg őfelsége —, mit ér az 
életed, ha nem szidják már a cikkeidet?

— Hát az igaz — ismertem be •—. Szükségem van arra 
a reményre, éltető sarkantyúmra is, hogy eljön az idő, 
amikor a Magyar Cserkész már nem fizet olyan nehezen.

— Nem, óh nem eszlek meg — szólt bíztatóan a vizi
király, de valami káröröm is villant meg a szemében. — 
Élj és szenvedj abban a hiú ábrándban, hogy a Magy . . . 
Cse . . . hahaha! Hát ez kell neked; csak emésszen meg 
lassan, porcikánként a dőre vágy, hogy a Magy . . .  Cse . . .  
hahaha, nahát, hogy milyen vicceket tud ez a . . . bruh- 
haha, hát csak éltessen ez a remény . . . nahát, hihihah- 
hahha . . . megyek és elmondom ezt a vizikirálynőnek, 
pá-pá . . .

És eltűnt. Én meg mit tehettem okosabbat, felébredtem. 
A Meszeg-hegyen. Még elértem az ötórai motorost.

. Temesi Győző.

S E B E T  V IS E L Ő  E M B E R  É N E K E .
Szent Ferenc magán viselte Krisztus vérző sebeit 
és szívéből sugárzott a megdicsöült Fájdalom. 
Ő szent volt, hős volt, méltó fia a Fájdalomnak. 
Én nyomorult ember vagyok csupán 
és a csodákra méltatlan vagyok.
S mégis: magamra veszem 
űzött nemzetem bíbor sebeit 
s fölmutatom napköltekor a hajnali fényben. 
Észákon, délen, mindenütt: 
hóhérkötél, vérpárás Golgota.
Heródesek öldösik halomra 
megváltást esengö gyermek-vágyainkat 
s fölemeli koronás fejét 
a megcsalt világot bitorló Hazugság.
Ki látja fölszakított sebeim,
stigmáit megfeszített, vergődő fajomnak?
Ember, hallgass az emberi jogra,

közös a bánat,
mert neked is kell fájjon a meggyalázott igazság. 
Ember, kiálts velem az Úrhoz:
„Jöjjön el a Te országod . . .“

3 Eddig a Sátán országát kerested, 
gyilkos szuronnyal árkoltad határait 
és puskatussal, drótsövénnyel fojtod 
a lázadó, titkos könnyeket.
Ám egyszer megnyílik a sok zsilip 
s orkánná lesz a könny és fájdalom . . .

Fölmutatom sebeimet a hajnali fényben, 
mint pirosló, győztes lobogót: 
szent, örök jellé válik a fájdalom  
s véres tüzével úgy mutat 
halálon át a megváltás felé.

Ölvedi László.
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VOLFORD, AZ ÖRDÖG.
A cirkuszból esténkint áthallatszott a zene. Az öblös 

réztrombiták régi, ütemes melódiákat keltettek életre, ame
lyeket az ákácfák illatától megrészegült nyáresti szellő 
odasodort a pereces-utcai kúria ablakai alá. És ez a mu
zsika, amelyet a távolság letompított és csábítóvá tett, 
egyre nyugtalanította Aladin fantáziáját.

Azokra a kedves és felejthetetlen estékre kellett gon
dolnia, amelyeken nagyanyó jóvoltából végigszemlélhette 
azt a sok csodálatos és tündén dolgot, amit csak a cir
kuszban láthatni. És képzeletében maga előtt látta a lekö
tött fejű, pompás lovakat, amelyeken csillogó ruhájú höl
gyek, vagy izmos fiúk vágtattak körbe; az ügyes zsonglő
rökre gondolt és a lisztes pofájú bohócokra, akiken any- 
nyit lehet kacagni. És a messziről ideszürődő muzsika 
újabb és újabb emlékeket juttatott az eszébe, vágyakkal 
forralta fiatal vérét és nyugtalan, álmatlan éjszakákat szer
zett neki.

Minden nyáron, szinte meghatározott időben, eljött a 
cirkuszos társulat a kis városba. A zöldre és sárgára má
zolt nagy kocsik, amelyeket négy, nem ritkán hat kényes, 
szép formájú paripa is húzott, ott vonultak el nem mesz- 
szire a régi kúria ablakától, a Strázsa-domb alatt. Aladin 
dobogó szívvel nézte az érkezésüket és fiatal lelkében cso
dálatos vágyódások tornyosultak.

Aladin körülbelül tíz esztendős volt és egész gyermek
korát itt élte le a Strázsa-dombon álló tágas udvarház
ban. Ebben az időben már sokféle és különös könyveket 
olvasgatott. Olvasmányai közül főleg azokat szerette, 
amelyekben rendkívüli lények szerepeltek, földöntúli, cso
dálatos erővel rendelkező szellemek, vagy maga az ördög. 
Az Ezeregyéjszaka meséit olvasta legtöbbször, de Cooper 
indián történeteiben, vagy Verne Gyula regényeiben is 
sok gyönyörűséget talált. Roppantul szerette Genovéva 
történetét, de A Xa-Xa barlangi lakat című história, sok 
más furcsa könyvvel együtt szintén kedves olvasmányai 
közé tartozott. Tulajdonképpen nem hitt a tündérekben, 
manókban, szellemekben, sem az ördögben. De szerette 
azt hinni, hogy hihetne bennök. Ilyenfo.rmán egész játékot 
űzött a létezésükkel és egyidőben az volt a leghőbb, leg
titkosabb vágya, hogy megismerkedjék az ördöggel.

Ebben a városkában, különösen nyár idején, mindig 
akadt valami rendkívüli látnivaló. A nagy panorámák, me- 
nazSériák soha ki nem hagyták útjukból, valamint az oláh 
medvetáncoltatók s a savoyard majmolok is sokszor meg
fordultak itten. Egyízben kötéltáncos is járt a városká
ban, aki a Nagy-utca fölött kihúzott dróton hátborzonga
tóan merész dolgokat művelt, míg a kengyelfutók, akik 
sokszínű selyemtrikójukban futották körül a Főteret, né
hány esztendő óta elmaradtak. Ezek a dolgok, bár na
gyon érdekesek voltak, korántsem okoztak olyan izgalmas 
vágyakozásokat, mint a cirkusz plakátja ezen a nyáron, 
amelyen a sok ígérgetés közt e következőt is olvashatta a 
járókelő:

A LEGHATÁSOSABB NÉMAJÁTÉK!
A HÁROM ÖRDÖG. SZENZÁCIÓS!

Aladin sokáig, szívdobogva bámulta a plakátot és maga 
elé próbálta képzelni mindazt, amit a cirkuszban látni fog. 
Az olvasmányaira gondolt és a jövőjére is — erről külö
nösen sokat szeretett ábrándozni — és már-már elhatá
rozta, hogy amennyiben „A három ördög" tetszeni fog 
neki, mégis inkább cirkuszos lesz, mint törzsfőnök az in
diánok között, mert ott bizonyosan csak „fehérarc“-nak 
csúfolnák.

Apa meg anya nem voltak nagy barátai az ilyen faj
tájú szórakozásoknak, annál inkább azonban „Grószi", a

nagyanyó, akivel a cirkuszbamenésre vonatkozó tárgyalá
sok mindig sikerre vezettek. Most is megbeszélték a nagy 
esetet, csak abban nem tudtak megegyezni, hogy lólábuk 
lesz-e az ördögöknek, vagy sem.

Egy délután, mielőtt még a nagy produkciót, láthatta 
volna, megismerkedett Aladin az egyik ördöggél. Sima- 
képű, fiatal ember volt, akin semmiféle rendkívüliséget 
fölfedezni nem lehetett. Ott állott a cirkusz körül egy póz
nához támaszkodva és nagy örömmel nézte, hogyan glik- 
kereznek a gyerekek. Tetszett neki a színes üveggolyók
kal való játék, amelyet alkalmasint nem ismert, mert min
dig megkérdezte: hányat ér ez, vagy amaz a nagyobb 
golyó. Aladin hamar megbarátkozott vele és érdeklődését 
látva, elhatározta, hogy hazaszalad s elhozza összes glik- 
kerjeit, amelyek közt „százas" is van. A nagyobbik Skála 
fiú ugyan megjegyezte:

— Az Aladin megint hencegni akar.
De Aladin rá se hederített és hamarosan két zacskó 

üveggolyóval jött meg otthonról. Nagy lelkesedéssel mu
togatta őket és m agyarázgatta, hogy melyik az ötös, a 
tizes, a harmincas. Válogatott szép ötvenesei voltak, ame
lyeket sokan irigyeltek. Kék és sárga zománcszín hullám
zott bennük és vadonatújak voltak. Úgyszintén a száza
sok is, amelyek fehérek, átlátszóak voltak és belsejükben 
ezüstszínű oroszlánt, elefántot vagy tigrist rejtegettek. 
Ilyen csak három volt. De rajta kivül csak Pádua P istá
nak volt még egy százasa, az is ütött-kopott volt és gaz
dájával együtt másfelé já rt most.

— Mondja csak, bácsi —- kérdezte az egyik Skála-fiú, 
hogy a figyelmet a glikkerekről elterelje — maga is ördö
göt játszik este?

— Én is — felelte a fiatal ember mosolyogva.
— Mi a neve? — szólt közbe Aladin.
— Volford, ha éppen tudni akarod.
— Volford? Olyan ördögöt nem ismerek — mondta 

gondolkozva Aladin.
— Persze, hogy nem, mert ez az én családi nevem. A 

játékban nincs nevünk, csak szerepünk van és ez néma
játék, ahol nem beszél senki. Te még nem láttad? Ugye?

— Csak holnap megyünk el a nagymamával. Ő is na
gyon szereti a cirkuszt. És mondja Volford úr, lólábakkal 
játszák?

És azon csodálkozott, hogy Volford milyen egyszerű, 
igénytelen ember, s hogy semmi diabolikusat sem lehet 
rajta fölfedezni, holott esténkint ördögként szerepel a cir
kuszban. Mindenesetre jobban tetszett volna neki, ha az 
ördög megszemélyesítője valami sötétarcú, torzonborz- 
hajú, bizonytalan tekintetű ember, akiről föl lehetne tenni, 
hogy a homloka fölött a sűrű hajban szarvacskák rej
tőznek, vagy legalább is varázsolni tud és valami Alad
din lámpája-félével titokzatos és mindenre képes szelle
mek fölött uralkodik...

Ahogy hazaért, el is mondta mindezt Grószinak, aki az 
öregek bölcs nyugalmával mosolyogta őt.

— Te már csak az én kis képzelődő Aladinkám ma
radsz — mondta —. Mindig szellemek, mindig csak az 
ördög. Pedig azok nincsenek kívülünk, hanem csak ben
nünk . . .

— Grószi édes, ezt már sokszor mondta, dehát én 
mégis szeretném, ha úgy volna, ahogy én gondolom . . .

És hizelegve bújt nagyanyóhoz, megcsókolta a kezét 
és úgy kérdezte aztán:

— De holnap este biztosan megyünk, úgy-e Grószi?
— Megyünk, fiam. Már ma a jegyeket is megváltottam.
— Igazán? — kiáltotta kitörő örömmel Aladin.
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— Igen. Csak aztán meg ne ijedj majd a három ör
dögtől! . . .

A cirkuszban aztán minden körülbelül úgy is volt, aho
gyan azt Aladin előre elképzelte. Pompás lovak, gyönyörű 
lovaglások, kacagtató bohócok váltották egymást a po
rondon.

Nagyanyó és Aladin kitünően mulattak.
Már a némajáték következett és nagy, fekete lepedőket 

terítgettek. Majd fáklyás legények szaladgáltak össze
vissza, valami érthetetlen táncot járva. A zene egy üte
mére megmerevedtek és lángoló alle-ét képeztek, amelyen 
egy ifjú szerelmespár indult 
sétára. A cirkuszi pantomin 
beszédes és olcsó gesztusai
val tárták fö‘l szerelmüket 
séta közben s a porond egy 
pontján, amelynek erdőt 
kellett ábrázolnia, lepihen
tek egy kis uzsonnára.

A zenekarban fájdalmas 
violák szóltak.

Mikor a szerelmespár ép
pen javában borozgatott, 
három hordóból, amelyeket 
eddig a nézők nem is igen 
vettek észre, kiugrott a há
rom ördög.

Aladinnak a szíve heve
sebben dobogott és erősen 
figyelte őket. De Volfordot 
nem ismerte föl, mert mind
hárman egyformán voltak 
öltözve, arcukat lárva ta
karta és a termetük is ha
sonló volit.

A három ördög vad 
táncba kezdett, aztán drót
köteleken kúsztak, ismét le
csúsztak, ugrottak és zava
ros gesztusokkal jelezték, 
hogy a mivel sem törődő 
szerelmespárt hatalmukba 
fogják keríteni.

Aladin kábultan, lélek- 
zetvisszafojtva nézte az 
egész játékot. Maga is 
megrettent, amikor a sze
relmespár fölismerte a ve
szedelmet, velük reszke
tett, amikor menekülni
akartak és keservesen, rémülten szorongatta Grószi kezét, 
amikor hiábavalónak bizonyult minden kísérletük.

A violák még fájdalmasabb melódiákkal szorongatták 
a szíveket.

Már a következő jeleneteknél csitítani kellett őt és nagy- 
anyónak nagy fáradságába került Aladint annyira meg
vigasztalni, hogy egyelőre sírva ne fakadjon.

Aztán egyszerre kigyúlt a pokol. Nagy bengáli tüzek 
jelezték ezt, amelyeket az újra megjelent fáklyás legé
nyek szítottak. A muzsika erősen harsogott. Az ördögök 
vihorogtak és táncoltak a szerelmespár körül, aztán meg
fogták a leányt és egy hosszú-hosszú pokrócba csavarták. 
Aladin azt hitte, hogy a leánynak meg kellett fulladnia 
és ez annyira megdöbbentette, hogy minden erejét elvesz
tette és elájult.

*

A folytatásról, nagyanyó rémületéről, szülei kétségbe
eséséről semmit sem tudott Aladin. Ájulatában boldog

Aladin nagy le lkesedésse l m u to g a tta  g likkerjeit.

volt. Roppant könnyűnek érezte magát és egészen nyu- 
godtnak, mert Volford ott állott mellette és egy kis cso
magra mutatva, amelyet a hóna alatt szorongatott, így 
szólt:

— Látod, itt van most a leány, de nincs semmi baja.
Minden rendben volt. És amikor Volford intett neki,

hogy kövesse őt, Aladin könnyűszerrel mászott föl utána 
a nagy templom oldalán. Mikor a csúcson, a kereszt alatt 
lévő aranyos gombra (amelyet földről mindig olyan kicsi
nek látott) leültek, észrevette, hogy ő is olyan ruhában 
van, mint Volford.

— Hol a harmadik ör
dög? — kérdezte.

Volford egy közelben úszó 
felhőre mutatott, amelyből 
Svidrony Jóska került le 
hozzájuk a toronygombra.

— Nagyszerű dolog ör
dögnek lenni! — gondolta 
Aladin. — Csak így maradna 
mindig.

És közben egyre azt a fáj
dalmas muzsikát hallotta, 
amely a cirkuszban zengett 
föl a violákból.

— Tudsz varázsolni is? 
kérdezte aztán Volfordot.

—- Hogyne. Mit akarsz 
például?

Aladin gondolkozott. És 
közben jobban megnézte 
Volfordot, akin már nem 
volt álarc és észrevette a 
homloka fölött a szarvacs
kákat.

— Tehát mégis igazi ör
dög — döntötte el magában. 
—• Szeretnék egy palotába 
menni — mondta aztán.

Rendben van. De ez a nő 
fölösleges.

És ezzel a hóna alatt 
levő kis skatulyát ledobta 
a toronyból. Aladin utána 
nézett és egy cseppet se 
csodálkozott. amikor az 
röptében kinyílt és a leány 
egész nagyságában repülve, 
szép símán ért a földre. Még 
szerette voüna megtudni, 

hogy hova megy, de Volford akkorára már egy ajtó nagy
ságú rést vágott a toronygombon és azon át egy gyönyörű 
palotába léptek.

Aladin szemkápráztató gyönyörűségeket látott. Azt kel
lett gondolnia, hogy az Ezeregy-éjszaka meséi váltak való

ssággá körülötte.
— Kinek a palotája ez? — kérdezte, de senkit se látott. 

Volford is, Svidrony is eltűnt. Egyedül állott egy óriási 
teremben és egy nagy fekete kandúr dörgölőzött a lá
baihoz.

— Hisz ez a szomszédék kandúrja! Ismersz-e még?
A kandúr elégedetten dorombolt és hívta őt maga után. 

Sok, sok termen és szobán vándoroltak végig, Aladin már 
csak fáradtan botorkált, míg végre halk muzsikát hallott. 
Jól odafigyelt. Egy verkli nyikorgóit s a „Fischerin du 
kleine“-t húzta. A szoba alig volt megvilágítva s a köze
pén a szegény cirkuszos leány feküdt holtan. Aladin leg
inkább sikítani szeretett volna, de nem tudott. Hát csak
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ment tovább, sokáig, már alig vonszolta a lábait, mikor 
a messzeségben egy ablakot pillantott meg. Sokáig nézte 
ezt s úgy tetszett neki, mintha ismerné. Később már tel
jesen föl is ismerte: a saját szobácskájának az ablaka volt.

Most már úgy tűnt föl előtte, mintha otthon volna a sa
ját kis ágyában és ismerős hangokat hallana. Próbálta 
kinyitni a szemét. Tekintete az ablakra esett, amelyen a 
fekete kandúr hivogatólag integetett neki.

__ Nem megyek — mondta neki és tlehúnyta újra a
szemét.

A vándorlások megint kezdődtek, de Aladinnak sehogy- 
sem volt ínyére ez a játék. Mikor újra meglátta kis szo
bája ablakát, elhatározta, hogy most már otthon marad. 
De alighogy kinyitotta a szemét, a kandúr megint csak 
integetni kezdett.

Ugyanekkor egy lágy kezet érzett a homlokán.
— Küldjék el Volfordot — mondta halkan.
— Ki az, édes fiam? — kérdezte az anyja aggodalom

mal.
— A fekete kandúr a szomszédból — suttogta és a tor

kát valami elszorította, úgy érezte, hogy sírnia kell hosz- 
szan, keservesen.

És sírni kezdett.
Az anyja boldog sírással borult reá és vigasztalni 

kezdte. Halk, suttogások verődtek össze a szobában; va
laki azt mondta, hogy „meg van mentve11.

*
Aladin még hónapokig feküdt és nagyon lesoványodott. 

Nem érezte, hogy beteg és délelőttönkint, ha megmosdat
ták, boldogan lapozgatta a „Hasznos M ulattatót11. Ebéd 
után azonban fáradt volt már 
és ilyenkor félálomban szun
dikált és fantasztikus álmo
kat látott.

Csöndes, jó beteg volt, csak 
nehezen tudott lábra állani.
Ha a verkli kint az utcán a 
„Fischerin du kleine“ elnyúj
tott melódiáját kezdte nyeker- 
getni, vagy a „Traviatát11,

úgy mindjárt rosszabbra fordult az állapota: lázas lett és 
félrebeszélt.

Egyébként igen szerette maga körül a társaságot és 
egy kis pihenés után, maga is szívesen beszélgetett. De 
nagy titkát senkinek sem árulta el még. Volforddal tett 
kirándulásáról a templom gombján még senkinek sem be
szélt. És bár lázálmaiban sokszor említette Volford nevét, 
a körülötte levők nem tudták, kiről van szó. *

Egyszer késő ősszel, amikor reggelenkint már vastag 
dér ült a kerekes kút alacsony léces házára és a kopasz 
fák fájdalmasan nyúlkáltak meztelen karjaikkal az ég felé, 
meglátogatta Aladint ebéd után Dóra, a szolgabíró kis 
leánya az Ezüst-utcából. Szép, büszke leány volt, Aladin 
egy kicsit, titokban szerette is. Neki hát elmondta féltett, 
nagy titkát Volfordról, a cirkuszosról, aki tulajdonképpen 
az ördög volt és egyszer őt is elvitte magával a templom 
gombjába, ahol a cirkuszos leány holtan feküdt. Akkor 
hütötte meg magát és azóta ilyen nagy beteg.

Dóra, csodálkozva hallgatta Aladint és azt kérdezte:
__ Nem az a cirkuszos volt a Volford, aki a nyáron

meghalt?
__Meghalt? Én nem tudok róla — mondta Aladin gon

dolkozva. — Ámbár — tette hozzá — az ördögök nem hal
nak meg.

De aztán nyugtalanul kérdezte még.
— Ki mesélte, hogy meghalt?
— Lizi, a dajkám. De még a nyáron.
Aladin ezen az éjszakán megint a nagy fekete kandúr

ról álmodott. De most már tudta, hogy Volford mint ember 
csakugyan meghalt és a kandúr képében látogat el hozza.

Szomorúan járkált sokáig.
Tavasszal aztán tanulni kez
dett és hosszú időre elfelej
tette Volfordot. De ha eszébe 
is jutott később megint, sen
kinek se beszélt róla többet 
és csak magában hordta a 
titkot: hogy megismerkedett 
egyszer az ördöggel.

Majthényi György.

Testvér, te örülsz, csillan a szemed 
És meg nem rettent az Élet szava; 
Nyújtsd nékem segítőn baráti kezed, 
Haladjunk együtt, kart-karban tova. 
Lelkedet füti sok-sok érzelem, 
Tettvágy duzzasztja ifjú kebeled; 
Ládd, ép ily telített az én szívem . . . 
Haladjak testvér én is teveled!
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CSERKÉSZJACHT A BALATONON.
éles orrával rá-rázuhanhat egy-egy gyanútlan hullámra 
és méterekre vághatja szét apró, millió vízcseppre. — 
Hogy mennyire szereti az öreg, ha dagadó vitorlázata

megnyujtóztatja zsibbadt 
árbocát, ha kedvére oldalára 
feküdhet, hogy megmártsa 
kiszáradt palánkjait és fe
délzetének mit sem sejtő 
korlátjait csalafintán a víz 
alá nyomhatja. Nagyon örül 
ilyenkor. Harsogva töri 
maga előtt a habokat, szö
kőkútként tajtékozva kétol
dalt a vizet, mögötte meg 
újra hullámokat húz. Csak 
azért, hogy a maga mögött 
vontatott és nagy sebességtől 
ágaskodó csónakfiát (bei 
bootját) pajkosan megtán
coltassa.

örömében úgy dorombol, 
mint valami hízelkedő házi
cica . . .

Aztán meg mi is jól bánunk vele. Ilyenkor tavasztájt, 
talán éppen akkor; amikorra ezek a sorok napvilágot lát
nak, sürgős cserkészkezek esnek neki a szárazföldön téli 
álmát alvó vitorlásóriásnak. Létrát támasztanak ménkű 
oldalának, kabinjának legeslegtetejétől egészen a gerin
céig (kb. 3 m), fütyörészve, énekelve ébresztgetik, vakar- 
gatják, majd a szomjas fát jóféle finom olajokkal, festék
kel és 'lakkal itatják bödönszámra. Hogyha meg már vízen 
van, akkor is folyton becézgetjük, nagy vödrökkel kapja 
nyakába a jó friss, tiszta Balatonvizet, hátát meg oldalát 
meg-megkapargatjuk keféinkkel, hadd ragyogjon. Mesz- 
szire fénylik minden rézveret és bak, a kötelek meg úgy 
állnak glédában, rendben, mint valami nyársot nyelt kato
nák. Ha kifut a hajó, mindenki vígan ugrik a helyére, vaj- 
simán fordulnak a csigák, futnak a kötelek, belekap a szél 
a vitorlákba, nekiindul, nekidül a hajó, aztán nincs boldo
gabb az egész Balatonon, mint a „Búvár" és mi.

Szeretjük a „Buvár“-t. Ő is hálás nekünk. Oly nagy
szerű és kellemes napokat adott ne
künk ez a hajó, amelyek örökké feled
hetetlenek és páratlanok maradnak 
egész életünkben.

A hajó gondozója, a 2/ö. budapesti 
piarista öregcsapat ezúton is félhívja 
az érdeklődő csapatok figyelmét a 
„Buvár“-ra, mely különösen idősebb, 
fegyelmezett cserkészeknek és öreg
cserkészeknek nyújt kiváló vizitábori 
alkalmat. Jöjjetek, legyetek Ti is ré
szesévé ennek a „vízi boldogságnak". 
A hajó a 2/ö. csapat szakszerű veze
tésével már husvéttól késő őszig a 
Szövetség által megállapított csekély 
önköltségi díj mellett igényelhető. T e 
kintettel a várható nagy érdeklődésre, 
az igényléseket lehetőleg azonnal jut
tassátok el a 2/ö . csapat parancsnok
sághoz: dr. Fináczy Ernő orvos cí
mére: Budapest, 1., Horthy Miklós-út 
29. (Telefon: Lágymányos 2— 14.), hol 
örömmel szolgálnak részletesebb fel
világosításokkal is.

„Buvár“,7alm agyar cserkészjach t.



Az angol szobai hadi játék.

— Jó munkát, Parancsnok úr!
— Szervusz, Laci!
— Parancsnok úr kérem, ma tessék külföldi játékokra 

megtanítani.
— Játékokra? Nem is rossz! Dehát mire gondolsz. Itt 

van például a fotball, ez külföldi, ismered a tenniszt, kül
földi, hallottál a golfról, az is külföldi. Nem véled, Laci, 
hogy magyar életünkben éppen elég külföldi vonatkozás 
van s talán felesleges a mai világban még szaporítani.

— Őszintén megvallva, nekem, Parancsnok úr, ezzel 
kapcsolatosan egészen más a véleményem.

— No és hogyan álakult ki ez a vélemény?
— A múltkor örsi-órán a fiúkkal éppen ezt a kérdést 

beszéltük meg.
— Érdekes téma, győzzél meg s én szívesen szállítok 

külföldi játékot többet is.
— Minden jó magyarnak arra kell törekedni, hogy jó 

gondolatból minél többet, anyagból pedig, — melyért pénzt 
visznek ki az országból, — minél kevesebbet hozzanak be 
az országba.

— Hm. Ebben meglehetősen sok igazság van. De hon
nan tudod, hogy mi a jó gondolat? ,

—- Először abból, hogy igyekszem megbírálni. Másod
szor pedig megnézem a gondolat eredményeit.

— Például?
— Ha sportról van szó, úgy ollyan nemzetet veszek pél

dának, melynél a testedzés magas fokra emelkedett és 
nagy eredményeket ért el. Így például sportban az ango
lokat és finneket. Cserkészetben természetesen szintén az 
angolok állnak első helyen.

— Ez igaz!
— Most azután, mikor az angliai tapasztalatokról tet

szik beszámolni, természetes, hogy jó 
játékokra is kíváncsiak vagyunk.

— Meggyőztél, Laci, hajlandó va
gyok egy érdekes játékra megtanítani.
Ez ugyan szobai, — legközelebb majd 
sorrakerítünk mást is, — de anná'l ér
dekesebb.

— Nagyszerű lesz! — örvendezett 
Laci.

— A „Challenge" (cselendcs)-játék 
— melyet érdemes megtanulni — 
pompás szórakozás. Hasonlít a 
sakkhoz, azonban több kockája és 
még több figurája van.

— Mennyi ezeknek a száma?
— A „csatatér" négyszögletes kar

ton, melyen kockák vannak. Kereszt- 
irányban kilenc-kilenc, hosszirányban 
pedig tíz-tíz. Összesen tehát 90 „állás"

van, azaz helyesebben csak nyolcvannégy, mert a tábla 
közepén két-két kocka „akadály", azaz hegyes vidék („Bog 
Land") és futóhomok (Quick Sand). Erre a 84 állásra 
kell minden félnek 36—36 „csatárt" elhelyezni. Mivel egy 
sorban kilenc sor van, a négy-négy hátsó sorban állítja 
fel mindenki csatárait, a két középső sor, ezekre esik a 
három kétkockás akadály, üresen marad.

— Éppen olyan szabályosan kell felállítani, mint a 
sakknál?

— Dehogy! Sőt éppen ez az érdekes. Mindenki olyan 
rendben, „harcrendben" állítja fel csatárait, amilyen mó
don ő a győzelmet legbiztosabban reményű.

— De hiszen az ellenfél látja, hogy mikepen állítom fel!
— Nem látja, mert a felállítás időtartam ára a középső 

két sorra „leplezőtáblát" állítunk, hogy így az ellenfél ne 
tekinthessen be saját állásaimba.

— S amikor kezdődik a játék és elvesszük a leplező
táblát, azonnal látja a felállításomat?

— Ez még nem lenne olyan nagy baj, mint ahogyan
gondolod. Azonban nincsen úgy, mert — ezt még nem 
mondottam, ez pedig talán a legfontosabb — a „csatá
rok" hátlappal vannak az ellenfél felé s így az ellenfél csu
pán 36 egytéle alakot lát s fogalma sincsen, melyik milyen 
„csatár". ^

— Dehát akkor az egész játék zsákbanmacska, ha az 
ember semmit sem tud az ellenségről!

— Dehogy is nem tud! Ugyanúgy van a dolog, mint az 
igazi háborúban: mindegyik fél igyekszik harcrendjét és 
hadállásait leplezni.

— Ha betartják, akkor véletleneken fordul meg a játék!
—■ Az már nem igaz! Mert a leplezéssel szemben fel

világosíthat bennünket a „jó hírszolgálat" és a kifogás
talan „felderítés".

— Hírszolgálat és felderítés?
— Igen. Ugyanis mindegyik fél

nek van bizonyos számú „csatára". 
Egyik kevesebbet ér, a másik többet. 
Kettő találkozása esetén, ha egyik a 
másikat „csatára kihívja", az alacso
nyabb számú a vesztes. Tehát ré
szemre felette nagy fontosságú azt 
tudnom, hol állnak a nagyértékű „csa
tárok", merre akar az ellenfél támadni?

— Vájjon hogyan tudhatom meg 
azt?

— A háborúban a légi felderítés az, 
melynek segítségével a vezér tudo
mást szerez, merre járnak igen gyak
ran a katonavonatok és mely utakon 
menetelnek állandóan oszlopok. Itt 
nem kell semmi mást tenni, mint fi
gyelni az ellenség harcrendjét. Látha
tod, melyik oldalon miképen mozog-„C selendcs“-iá ték  a H árshegyi C serk észp a rk b an  

három  táblán egyszerre .
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nak a csatárok, ebből azután levonhatod következteté
sedet.

— De én csak azt látom, hogy valami mozog. Azt már 
nem tudom, hogy micsoda.

— Erre való a felderítés! A háborúban sem lehet a re
pülőgépről látni, hogy a vonatban gyalogosok vannak!

— Miképen kell a felderítést végezni?
— Az olyan ellenséges csatár ellen, melynek valódi ki

létét fontos néked tudnod, alacsony harcértékű egységgel, 
így például egy kettes értékű „közcserkésszel“ támadást 
intézel. j

— De hiszen a kettes cserkészt minden nagyobb üti!
— Ez igaz, azonban ennek feláldozásával megtudod az 

ellenség esetleg igen magas értékű, mondjuk a tízet érő 
Országos Vezetőtiszt hollétét.

— Addig azonban, míg én egy nagyobb figurával oda
megyek, ő elmozdul.

— Bizony, az valószínű, azonban a sikeres felderítés 
után a te dolgod állandóan figyelemmel kísérni azt a fi
gurát. Bárhová lép, neked mindig tudnod kell: ez a tízes.

— Hány darab van egy-egy csatárból?
— Kettes cserkészből (scout), mivel ezek hullanak el 

leginkább, van a legtöbb, összesen nyolc darab. A hár
masból, „Utász*1 (Pioner) négy darab, a négyesből, „Kü- 
lönpróbás** (King’s Scout) négy, az ötösből, „Őrsvezető** 
(Patrdl Leader) ismét négy, hatosból, „Cserkésztiszt** 
(Scout-master) ismét négy, kettesből, „Parancsnok** (Dis- 
tricht Scout-master) már csak kettő. Ugyancsak kettő van 
a nyolcasból, „Vármegyei Vezetőtiszt** (District Comissio- 
ners). Egy van a kilencesből, „Kerületi V ezetőtiszf 
(County Comissioner) és a legtöbbet érő tízes értékű „Or
szágos Vezetőtiszt“-ből (Chief-Comissioner). Ez eddig 
összesen 30 csatár!

— Mi van még ezeken kívül?
— Először is van négy darab „Csapda** (M en-trap), 

melyek megfelelnek a háborúban használt „farkasverem**- 
nek. Aki ezeket kihívja, harcképtelen lesz. Egyedül a hár
masok, az „Utász“-cserkészek pusztíthatják el. Persze a 
csapdák nem mozoghatnak. Ahová az ember a felállítás
nál helyezte őket, ott is kell azokat hagyni. Van azonkívül 
egy rejtélyes alak: „Tabu“-nek hívják. Értéke csupán egy. 
Tehát minden figura üti, — kivéve a tízest. Ha csak össze
találkoznak — akármelyik hívja ki a másikat —, a tízes 
elpusztul.

— Parancsnok úr, melyik az utolsó?
— A harminchatodik alak, a „Tábor**.
— Minek kell ehhez tábor, aki kiütötte a másik összes 

csatárát, az nyert.
— Nincsen igazad, Laci! Éppen az teszi érdekessé, hogy 

a tábort kisebb erejű, de megfelelő ügyességgel rendel
kező csapatokkal is elfoglalhatjuk.

— Ez szinte hihetetlennek látszik!
— Majd próbáljátok ki, Lacikám, az Örsben!
— Dehát hogyan csináljunk ilyen játékot?
-— Nézd, azért mutatom meg e rajzot. Megadom az ada

tokat, melynek alapján már sokan, kik ezt a játékot a 
Hárshegyi Cserkészparkban megszerették, mindenfelé 
játsszák. Persze mindegyik alakon rajta van a „csatár** 
neve is. Tudni kell azonban még néhány adatot.

— Tessék diktálni, feljegyzem!
— A „harctér** 30 cm széles és 33 cm hosszú. Egy kocka 

tehát 30X33 milliméter nagy. Az alakok 55 mm magasak 
és 25 mm szélesek. Az egyik fél a szoknyás „skót“, a má
sik fél a nadrágos „angol**. A „csatárok** hátlapja kétféle 
színű: a skótoké zöld, az angoloké piros.

— Elkészítésénél kartonra vagy lombfűrészfára kell a 
megrajzolt alakokat felragasztani. Az alapjukat vagy a 
lerajzolt fémkapcsokkal, vagy lombfürészfából készített 
„alapfával** lehet megoldani. A felállításnál használt lep
lezőernyő 17 cm magas.

— Nagyszerű, Parancsnok úr, megcsináljuk — lelkende
zett Laci.

— Jó, jó, de a szabályokról még nem sokat tudtok.
-1— Tessék röviden elmondani.
— Figyelj jól.

1. A csatárokat a leplezőernyő fedezete alatt felállítjuk.
2. Az ernyőt elvesszük s felváltva kezdetét veszi a lé- 

pegetés.
3. Lépni előre, oldalt és hátra lehet, keresztirányban 

(mint sakknál a futó) nem.
4. Két csatár találkozásakor, ha azok egymással szem

ben vagy oldalt állnak, a lépő a másikat „kihívja**. Meg
mutatják csatáraikat, a kisebb értékű harcképtelen lesz s 
a pályáról lekerül.

5. Ha egyenlő számú csatárok hívják ki egymást, úgy 
mindkettő elpusztul, kivételt csupán a kettesek képeznek, 
kik a helyükön maradnak s többé nem mozdulhatnak.

6. Ha a lépő fél nem hívja ki a megtámadott csatárt, 
úgy annak joga van lépése előtt kihívni, de utána ezzel 
nem szabad lépnie.

7. Nyert az a fél, amelyik a másik táborát „kihívta**.
8. Hátulról megkerülő csatár is „kihívhat**.
9. A tábor és a csapdák nem mozoghatnak.

10. A tábort bármelyik csatár elfoglalhatja.
Mikor befejeztem a szabályok tollbamondását, Lacihoz 

fordultam:
— Megértetted a szabályokat?
— Meg, Parancsnok úr!'
— Hát akkor jó játékot!
— Jó munkát, Parancsnok úr! Hegymászó.
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F É N Y K É PE Z É S A C SER K ÉSZTÁ BO R BA N .
A cserkész a természet legőszintébb megértője. S az a 

cserkész, aki a fényképezéssel nemcsak ötletszerűen fog
lalkozik, még többet lát meg a természet szépségeiből, 
mint a többiek, mert szeme állandóan kutatáshoz szokott 
és művészi érzéke öntudatlanul is észreveszi a természet 
elrejtett művészetét.

Mikor tavasszal az erdőt s mezőt járja, még csak le sem 
kell tépnie a virágokat, hogy odahaza is gyönyörködhes
sék bennük, hiszen készüléke eltesz számára híven min-t 
dent, a kis virágokat és a tavasz hangulatát is.

A fényképező cserkész tudja, hogy az ilyen virággyüj- 
tés sokkal értékesebb, mintha letépné őket. Hiszen a fény- 
érzékeny lemezen megörökített virágot mindig úgy látja, 
amint az a természet ölén illatozott, a természetes környe
zet minden hangulatával együtt. S ez 
a hangulat soha el nem hervadó ér
tékként marad meg számára. A nap
sütést, a fényt és árnyékot nem gyüjt- 
heti össze senki, de a fényképező ob- 
jektívje ezt is meg tudja örökíteni.

Aligha lehet a virággyüjtésnek 
szebb és nemesebb módja — ilyen 
előnyök mellett —, mint a fényképe
zés. S a virágok fényképezése nem
csak sok örömet okoz, hanem nagy 
mértékben fejleszti is a fényképező 
művészi készségét és technikai tudá
sát. A természet tavaszi üdeségében 
soha sincsen témahiány. Fent a ragyo
góan tiszta felhők, lent a napfényben 
fürdőző virágok: mind ezernyi új téma 
forrásai, amelynek varázsát máris érez
zük, mihelyt látjuk.

A cserkész-fényképezés igazi ideje 
azonban mégisanyári táborozás. Sehol 
sincs alkalom annyi témában válo
gatni s a ritkán adódó témákat ki
várni, mint a cserkésztáborban, hol 
minden napnak megvan a maga él
ménye. Már maga a tábor belső élete 
is számtalan megörökítésreméltó té
mát nyújt úgy a komoly munkájában, 
mint vidám játékaiban. S azután a 
környezet. Az erdők és mezők, a lege-' 
lésző nyájak, vihar dühöngése, nap
nyugta és kelte: mindmegannyi értékes és változatos 
téma a természet rajongóinak. Behatolni az erdők csend
jébe, megfigyelni állatainak életét, keresni a sűrű lombok 
között beszűrődő napsugár fény- és árnyékhatásait s az 
ellesett titkokat visszaadni a fényérzékeny lemezzel: első 
út a művészet felé.

Igaz, hogy a csöndes patakok beláthatatlan titkait s a 
zúgó vízesések melódiáit nem örökíthetjük meg a fényér
zékeny lemezen, de felvétel közben megrögzítődnek ezek 
úgyis lelkűnkben s ha egy-egy téli estén elővesszük a foto
gráfiákat, átérezünk újra minden hatást, újra halljuk a 
régi dallamot. — Hát nem érdemes-e fényképezni már 
egyedül ezért is?

A cserkésztábor lakója kedvezőbb helyzetben van, mint 
a vándorló turista, mert módjában van minden témánál 
kivárni a megvilágításra és a várt hatásra legkedvezőbb 
időpontot, ami esetleg napokon keresztül sem következik 
be. A cserkészfotografus tehát könnyebben jut ritkább té
mához, amelyek közül éppen csak megemlítem a nap
nyugtai felhős hangulatokat, valamint a vihar előtti és 
utáni felhőalakulatokat, vagy a fákat korbácsoló vihar

munkáját, amely komor felhőivel percről-percre egészen új 
képet nyújt s így lehetőséget a művészi ambíciók kielé
gítésére.

Ezek után igazán csodálni való, hogy a cserkészfoto- 
grafusok nem keltenek külön feltűnést a fotótárlatokon. 
Méginkább az, hogy nincsen külön művészi cserkészfotó
kiállítás úgy hazai, mint nemzetközi viszonylatokban. Nem 
kell külön m agyarázat ahhoz, hogy mit jelentene úgy a 
magyar cserkészet, mint a propaganda szempontjából pl. 
egy magyar művészi cserkészfotókiállítás Londonban, mely 
nemcsak a magyar cserkészéletet szemléltetné, hanem he
lyet és módot adna a magyar cserkészlelkek művészi te
hetségének a megnyilatkozására is. Sajnos azonban nagyon 
messze vagyunk még attól, hogy ilyesmire gondoljunk.

Mert cserkészfényképezésünk még 
gyenge lábon jár ahhoz, hogy felve
hessük a versenyt, sőt elhagyjuk a 
külföld cserkészfotografusainak mű
vészgárdáját.

Mi az oka ennek? Legelsősorban a 
fiatal fényképezőink nagyrészének fe
lületessége s a technikai felkészület
lenség.

Hiszen technikailag jó eredmény 
elérése a legelső feltétele annak, hogy 
a felvételek egyáltalán komolyan ve
hetők legyenek.

Tudom, hogy nagyon sok technikai
lag képzett cserkészfényképezőnk is 
van, akik minden táborozásból egész 
sereg kitünően sikerült felvétellel 
megrakodva térnek haza. Láttam több 
olyan fényképgyüjteményt, amelyben 
a szerző művészi érzéke már öntudat
lanul is megnyilvánult. Sajnos azon
ban szerzőjük nem tudta maga sem, 
hogy voltaképen milyen kincsek birto
kában van. Nem látta meg képeiben 
azokat a hangulatos részleteket, ame
lyek kellő feldolgozásban alkotásokká 
válhatnak.

S éppen ez a jelenség az, amire fel 
akarom hívni a fényképező s különö
sen pedig a már most is jól fényké
pező cserkészeink figyelmét. Igaz, 

hogy a riportszerű fényképekre is szükség van. Hisz ezek 
örökítik meg a tábor minden mozzanatát, amelyre később 
olyan kellemes a visszaemlékezés. Mennyivel szebb és ér
tékesebbek azonban azok a képek, amelyekben amellett 
még művészi hangulat is van! Az ilyen nagyított művészi 
képek nemcsak a cserkészotthonnak, hanem a fényképező 
cserkész lakásának is értékes díszéül szolgálnak.

Az amatőr-fényképezőnek is kell, hogy legyenek ambí
ciói. A kezdőnek az a törekvése, hogy minél tökéletesebb 
legyen a fényképezés technikájában. A haladónak pedig a 
művészi fényképezésre való törekvés. Biztos vagyok ab
ban, hogy a magyar amatőrökből sem hiányzik a művészi 
készség, csak az a baj, hogy ez a tehetség a legtöbbekben 
csupán szunnyadó parázsként él. S csak azért nem alkot
nak művészit is, mert erre nem is törekszenek, vagy mert 
nem tudják, nem találják az utat és a módot, amely a mű
vészi fényképezéshez vezet.

Jelen sorokkal kezdődő cikksorozat célja a magyar cser- 
készfényképezőket fölébreszteni az eddigi nemtörődömség
ből és felkelteni az érdeklődésüket a művészi fényképezés 
szépségeire és értékére. S megmutatni azokat az irányel-

Vihar közeled ik  !
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veket, amelyek a művészi fényképezés alapját képezik. 
Ha egy átlagamatőrnek (s fényképezőink 90%-a az) 
művészi fényképet mutatunk, egészen bizonyos, hogy első 
kérdése az lesz: „Milyen géppel? Milyen lencsével ké
szült?" S meg van győződve arról, hogy művészi képet 
csakis a méregdrága készülékkel és objektívvei lehet ké
szíteni. Pedig ez a felfogás teljesen téves. Éppen a művé
szi fényképezésnél nem kívánatos az úgynevezett kitünően 
rajzoló, drága objektív, legfeljebb a nagy fényerő. Mert 
a művészi fényképezőnek az ábrázolásban is el kell térnie 
a megszokott sablontól. A mindenütt hajszálékosan kiraj
zolt kép bántó részletessége nem kelthet harmonikus be
nyomást s nyugtalanítólag hat, mert a figyelmet a kép 
számtalan apró részletére s nem az összhatásra tereli.

Minderről későbben részletesebben is lesz még szó. Most 
csak azért jegyzem meg előre, mert sok fényképező, ami
kor művészi képet lát, így sóhajt fel: „Ja, én nem tudok 
ilyesmit alkotni, mert csak olcsó gépem van“. Sokan — 
méltán — megcsodálják a lágyrajzú objektívek varázs
latos működését, de egy újabb sóhaj kíséretében: „Ja, én 
nem csinálhatok ilyesmit, mert nincsen 2—300 pengőm 
ilyen különleges objektívre". Pedig ha tudná, hogy a 3—4 
pengős megfelelő szemüveglencsével is elérhet hasonló ha
tást, jobban meggondolná magát, hogy sóhajtson-e vagy 
cselekedjék.

A harmadik amatőr viszont a szép felhőfelvételeket cso
dálja meg s azt hiszi, hogy valami ördöngösség van a fel

hők szép viszaadásában. Pedig csak megfelelő lemezanyag 
és színszűrő helyes használatán múlik az egész.

Ne gondolkozzék tehát senki se így: „No, majd ha jobb 
fényképezőgépet veszek, akkor én is megpróbálok szeb
ben, művésziesebben fényképezni." Mert a legegyszerűbb 
dobozos készülékkel is lehet jó, szép és művészi felvétele
ket készíteni. S aki tisztában van a lényeggel, az a legol
csóbb objektívvei, sőt anélkül is művészi képeket alkothat.

Egy körülmény azonban mindenesetre fontos: Akármi
lyen is a készülékünk, minden alkatrésze kifogástalanul 
teljesítse feladatát. Így a kazetták tényleg fénymentesen 
zárjanak, az objektívzár pedig mindig biztosan és megbíz
hatóan működjék. A legdrágább zárak pontosságát sem 
garantálja a gyár. S az nem is olyan fontos, hogyha 1/50 
másodperc helyett a zár például 1/60 másodperccel expo
nál. Fontosabb az, hogy a tényleges megvilágítási idők a 
skálán jelölt értékeknek megfelelően arányosak legyenek, 
így például a skálán jelzett „ 1/ 100“ mp valódi időtartama 
fele legyen az „1/50“ mp valódi időtartamánakés így tovább.

Újból összefoglalva a hangsúlyozott tudnivalót: Bármi
lyen készülékkel lehet jó, szép, sőt művészi fényképeket is 
készíteni, ha a beállítás és megvilágítás helyes volt és 
megfelelő negatívanyagra dolgozunk. A művészi fényké
pezés alapját a technikailag kifogástalan felvétel képezi. 
Ennek elérését és a művészi szempontok figyelembevételét 
következő cikkeinkben fogjuk megismerni.

Nemoda Sándor.

Meszelés.
A felület letisztítása.

Első teendőnk, hogy a mennyezetet, vagy falat, amelyet me
szelni akarunk, jó alaposan megtisztítsuk. Ehhez tiszta vizet 
kell használni, ami azt jelenti, hogy a vizesdézsát állandóan u] 
vízzel kell megtölteni. A mosáshoz egy kb. 10 cm szeles lapos 
ecsetet használjunk. . . . .  , ,

Ezután az összes érdes részeket simara vakarjuk, es a lyuka
kat és repedéseket gipsszel be
tömjük. Gipsz minden festéküz
letben kapható és olcsó, belőle 
kevés víz segítségével pépet csi
nálunk és a pépet egy régi kés
sel felhordjuk. A repedésekbe, 
vagy lyukakba jól bele kell 
nyomkodni és végül teljesen le- 
símítani.

A mész elkészítése.
A meszet különböző módon 

készíthetjük el. A legegyszerűbb 
és leghelyesebb eljárás, ha a 
mer.zet éjszakán át vízben állva 
hagyjuk és reggel egy bottal 
addig kavarjuk, amíg teljesen 
símaj azaz csomóktól mentes 
lesz. A vastagsága olyan Jegyen, 
mint a tejszíné. Ha túl sűrű, ke
vés vizet adunk hozzá, ha pedig 

híg, hozzáteszünk egy kevés meszet.
Ha a mész megszárad, úgy a meszelés egyes részei könnyen 

lejönnek, már akkor is, ha pl. az ember kabátjával nekidol. En
nek elkerülése céljából a mészhez valamely ragadós anyagot, 
enyvet keverünk.

A meszelés.
A me&elés elvégzéséhez egy kis gyakorlat és ügyesség szük-

^Mindenekelőtt el akarjuk kerülni, hogy a fal csíkos maradjon. 
Ez nem nehéz mindaddig, amíg elkerülhetjük a legkevesebb pi
szoknak is a mésszel való keveredését.

A munkának helyes elvégzése egyáltalán nem lesz nehez, 
ha munkánkat tiszta felületen, tiszta ecsettel es dézsával, tehat 
általában a legnagyobb tisztasággal végezzük

A legközelebbi kérdés, hogy a mész csak oda jusson, ahova 
mi kívánjuk, nem pedig oda, ahol nem kívánatos, így a ruhán,

A  C S E R K É S Z , A H O L  T U D , SE G ÍT .
a szembe, a tapétán stb. Az eredmény mindenekelőtt abban 
rejlik, hogy az ecsetre nem szabad túl sok meszet venni. Ha ezt 
viszont nem tartjátok be, akkor ne csodálkozzatok, hogy min
den meszes lesz.

A következő, amire ügyelni kell, hogy az ecsetet a húzások 
végén ne nyomjuk meg. Minden egyes húzást enyhén kell be
végezni, úgy, mintha az ecsetet a tárgyról lassanként elemel- 
nők nehogy a sörték hirtelen egyenesedjenek ki, mert a húzások 
végén a sörtéknek hirtelen kiegyenesedése okozza azt hogy a 
pecsétek szerte röpködnek, oda, ahová azt nem kívánjuk.

Ha a festésnél nem vigyáztok, utálatosnak fogjátok ezt a mun
kát találni, mert a falak felső részénél való meszelés alkalmá
val, a mész lecsurog a meszelő rúdján a karotokra, miáltal igen 
sok munka és kellemetlenség támad.

Ezen kellemetlenség elkerülése céljából szerezzetek be egy 
bőrkorongot, melynek közepén egy lyuk van. (L. ábrát.) Ezt a 
korongot húzzátok rá a meszelő rúdjára, hogy szorosan álljon, 
miáltal elkerülitek azt, hogy a víz, illetve a mész a rúdon le-
csepegjen. FaHestés.

A meszelést könnyen színes festéssé változtathatjuk, ha hoz
záteszünk valamely száraz festéket.

Ezen festékeket, valamint minden ezzel kapcsolatos anyagot 
festéküzletben kaphatunk. Ugyanitt kaphatunk különböző tem
pera festékeket is, melyeknek kezelése különleges eljárásokat 
igényel. A kereskedő mindig meg fogja mondani, hogy mikép
pen kell ezeket kezelni. Az itt megadott leírás csak alapvona
lakban foglalkozik ezzel. .......

Midőn már ismerjük a meszelés módját és azt eredményesen 
alkalmazni is tudjuk, úgy biztosan hamar meg fogjatok tanulni 
azt a módszert is, mellyel a temperát kell kezeim.

Padlófestés.
A padlót mindenekelőtt szappannal és vízzel jól felmossuk. 

Ezután alaposan kiszárítjuk, majd 
enyvvel áthúzzuk. Ha megszáradt, 
a padlót az erezet irányában be
festjük forróvízben oldott hyper- 
mangános hamuzsírral.

Lehet, hogy az első befestés al
kalmával a padló nem lesz elég sö
tét és ilyen esetben második festést 
kell alkalmazni.

Ha festés után a padló egeszen 
száraz, akkor viasszal és terpentin
nel kifényesítjük.
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„Aztán vigyázz magadra, fiacskám! . .

Pistikét még gimnazista korában is elkísérte minden reg
gel a nővére az iskolába, pedig alig egy kőhajításnyira 
laktak a gimnáziumtól. A nyáron se engedték táborba a 
szülei, mert gyenge és a háromnapos próbatábor előtt is 
sokáig beszélt az édesanyja a parancsnok úrral, kérte, 
hogy különöskép vigyázzon Pistire. Mert könnyen elrontja 
a gyomrát, könnyen megfázik, hamar lázas lesz . . .

itt a tavasz, a kirándulások . . .  te, mint őrsvezető, 
mit kezdj az ilyen gyenge Pistikkel? S aztán: majd min
den fiú után, mikor kirándulni-megy, utánakiáltja az édes
anyja: „Aztán vigyázz magadra, fiam! . . .“, amit a fiuk 
szeretnek a fülük mellett elereszteni és meg nem fogadni. 
(Mert hiszen „már nem vagyok kisgyerek"). Neked, az 
Őrsvezetőnek ugyan mi legyen a véleményed ezekről a fi
gyelmeztetésekről, füledbe csengjenek-e?

Lássuk először a Pisti esetét. ,
A többi fiú persze nagyon hamar észreveszi szegényké

nek penészvirág voltát és nagyon könnyen ő lesz a tréfák 
céltáblája, minduntalan cuclit emlegetnek előtte, piskótát 
ajánlanak neki és biztatják, hogy okvetlenül tegyen ólmot 
a zsebébe, nehogy a szél elfújja. Mindezek persze nagyon 
kedélyesen hangzanak és nagyszerűen lehet rajtuk mu
latni, ha az ember túl tudja magát tenni azon, hogy sze
gény Pistire nézve ez igen kínos és fájdalmas mulatság.

„De hiszen végeredményben csak jót teszünk vele, így 
majd megváltozik; megjavítjuk" — mentegetőznek a fiúk. 
Dehogy is változtatjátok meg! Csak fáj neki, hogy mindig 
őt húzzák és talán még annál makacsabbul fog magára 
vigyázni, fogja magát félteni minden kis szellőtől. A gú
nyolódás, durva tréfák sohasem fogj’ák megváltoztatni, 
nem fogják rávezetni arra az útra, amelyen megerősödhe
tik. Lehet, hogy talán elkeserítik, sértik az önérzetét és 
hősködni akar, bebizonyítani, hogy tud ő is erős lenni — 
ez pedig egyáltalán nem neki való. Mert akármennyire is 
nevetségesnek tartják a többiek, hogy Pistit otthon any- 
nyira féltik, neki bizonyos fokig szükségé van erre a gon
doskodásra. Éppen ezért neked meg kell könnyítened szá
mára azt, amire tényleg szüksége van. S ha ő maga meg
feledkeznék valamiről, szeretettel figyelmezteted. („Ne ülj 
le a földre" . . . „Ne igyál még vizet.") Nagyon meg
szokta, hogy mindig gondoskodnak róla, vigyáznod kell 
hát rá. De ennek a gondoskodásnak mindig igen tapinta
tosnak kell Hennie. Amennyire lehet, észrevétlenül figyel
mezteted és ügyes tapintattal sohase éreztesd vele, hogy 
nyápicabb a többinél. (Pihenésnél, vízivásnál, ha látod, 
hogy Pisti még nagyon ki van melegedve: „Pisti, nagyon 
szomjas vagy? No lássuk, tudsz-e uralkodni szomjúságo
don?!") Sohasem mondod így: „Pista, hegynek fölfelé me
gyünk, vesd le a kabátodat és ti, többiek is", mert akkor 
a többiek mind úgy érzik, hogy az egy gyenge miatt őket 
is úgy kezelik, mintha gyengék lennének. A fiúk sohase ve
gyék észre és semmiesetre se éreztessék az egy gyengével, 
hogy most miatta nem tehetnek meg valamit a többiek, 
miatta szenved az egész őrs.

Sokszor bizony nagy ügyesség, nagy szeretet kell eh
hez. De valami segítségedre lehet: ha megpróbálod a 
gyenge fiút édesanyja szemével nézni. Mindig el fogod 
találni, hogy mire van szüksége! Gondolj arra, hogy ha az

édesanyja most látná, mit gondolna, mit szólna és tudni 
fogod, mit kell tenned!

Édesanyja helyett gondoskodói róla, megadod neki azt 
a támaszt, amelyre szüksége van, vigyázol rá és megköny- 
nyíted helyzetét, hogy ne fájjon neki az, amiről nem te
het. Meglátod, ez a szeretet megnyitja szívét, hallgat majd 
rád és könnyen meg tudod neki magyarázni, könnyen rá 
tudod venni, hogy megtegye azt, ami tőle telik’. Lassan 
átülteted leikébe a gondolatot, hogy neki nem kell gyen
gének, nyápicnak vagy ügyetlennek lenni. Mert az, hogy 
valaki gyengébb szervezetű, hajlamosabb a betegségre, 
az jelentheti ugyan azt, hogy jobban kell magára vigyáz
nia, hogy több gondot okoz neki az egészség, de semmi
esetre sem jelenti azt, hogy gyengének és betegnek kell 
lennie. Mert egészséges életmóddal, okos és kitartó ed
zéssel, gyakorlással nagyon sok olyan gyengeséget is le 
lehet győzni, amelyet már megmásíthatatlan végzetnek 
hittünk. És pláne le lehet vetkőznünk sok olyan ügyetlen
séget, esetlenséget, bátortalanságot, melyet már szinte má
sodik énünknek éreztünk. Csak kitartó akarat kell hozzá 
és okos, tervszerű gyakorlat. Ezt különben minden cser
késznek vallania kellene, úgy, hogy érdemes örsi gyűlésen 
is beszélgetni erről és egy-egy megjegyzéssel, példáddal 
lassankint az egész Örs gondolkozásmódjába átvinned ezt 
a gondolatot.

Az a helyes, ha a fiúk egészségesek, erősek, ügyesek 
akarnak lenni, ha minden fiú ügyesebb, erősebb akar lenni, 
mint amilyen. Még a penészvirágok, az ügyetlenek is; eze
ket is hozzá kell szoktatnod a nekik megfelelő edzéshez, 
ügyesedéshez. Ezért az örsi felszerelésből kiránduláson, 
ha egy könnyebb darabot is, de ők is kapnak; mikor az 
Örs a táborban rozsét gyűjt, ők se vonhatják ki magukat. 
Őket is rá kell szoktatnod, hogy a maguk módján erő
södjenek.

De a többieknél is ez a fontos, hogy a maguk módján 
akarjanak erősödni, ki-ki úgy, amint neki megfelel. Mert 
hiszen, ami az egyiknél észszerű edzés lehet, az a másik
nál talán kész veszedelem. Alig van fiú, aki ne szeretne 
erős lenni, de a legtöbb fiú -egyszerre és meggondolatlanul 
akar erősnek látszani. Azt hiszi, hogy mert erős szeretne 
lenni és talán elhatározta, hogy edzi magát, azt hiszi, hogy 
ezzel már tényleg erős is lett. Szegény mamuskának min
den hajaszála az égnek meredne, ha látná, hogy fiacskája 
mint szalad fel kiizzadtán az Erzsébet-kilátóba (lehetőleg 
még a kabátját is lent hagyva), mint ül le a puszta földre 
márciusban azzal, hogy „nekem úgysem árt", vagy „ed
zett akarok lenni". Azért vagy te ott, mint őrsvezető, hogy 
ilyeneket ne engedj. Hogy megértesd a fiúkkal: az edzett
ség és erő nem egy nap dolga, hanem ahhoz okos és ki
tartó, fokozatos gyakorlás kell. Hogy szeretettel és hatá
rozottsággal mellettük állj, tapintatosan vigyázz rájuk és 
lassankint ráneveld őket, hogy ahol kdll, tudjanak vigyázni 
magukra és ahol lehet, ott edzzék magukat. Gyerekes meg
gondolatlanságból, hősködésből ne vessék el a szükséges 
vigyázatot és lustaságból ne maradjon el a fokozatos ed
zés. Neked, ha őrsvezető vagy, úgy kell ügyelned a fiúkra, 
hogy az édesanyjuk, ha látná, örülne, hogy így vigyázol 
a fiára, hogy ilyen szerető, gondos jóbarátja van a fiának. 
És viszont annyira neveld őket és szoktasd, hogy akarja
nak egészségesek, edzettek, ügyesek, erősek 'lenni, tegye
nek meg mindent, ami tőlük függ, hogy mindegyiknek az 
édesanyja büszke lehessen a fiára, örülhessen, hogy nap- 
ról-napra erősödik, derekasodik a cserkészfia. Só.

Első segély.
1. Hozz be az örsi gyűlésre újságokból kivágott híreket, 

melyek egy-egy balesetről szólnak. Az egyik fiú lesz a
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paciens, a többit kérdezd meg, hogy az adott esetben mit 
tennének.

2. Használd gyakorlás közben a „páros-rendszert“. Az 
egyik fiú a páciens, a másik a segélynyujtó, aztán cseréld 
fel őket.

3. Oszd fel kisebb csoportokra az őrsöt. Mindegyik 
csoportra jut egy páciens. Rendezz versenyt az egyes cso
portok között, hogy melyik tud gyorsabban és biztosab
ban elsősegélyt nyújtani.

4. Szerezz be, vagy készíts rendes mentő-táskát, amit 
a kirándulásokra, táborba elvisztek.

5. Állíts össze a kiképzés idejére egy gyakorló mentő- 
ládát. Tartalma kötözőszer (csupán a gyakorlásra), or- 
vosságos üvegek színes vízzel, amelyek a különböző or

vosságokat (jód, alkohol stb.) imitálják, ezeken kívül a 
rendes felszerelés.

6. Tarts versenyt a többi őrsökkel, hogy melyik tudja 
jobban az elsősegélyt (lásd a 4. pontot).

7. Tégy fel kérdéseket, melyekre írásban kell válaszolni.
8. Rendezz versenyt a fiúk közt, hogy melyik tudja leg

jobban kezelni sajátmagát baleset alkalmával.
9. Minél több alkalmazási módját tanuljátok meg a 

cserkésznyakkendőnek. (Lásd Magyar Cserkész 1930 már
cius 15-i szám).

10. Tanítsd meg a fiúkat arra, hogy rövid és világos 
értesítést tudjanak leadni az orvosnak telefon útján.

11. Rendezz bemutatásokat az elsősegély különböző 
hasznáról.

A TISZAFA.
Alaposan elcsodálkozna az az örsvezetőjelölt, akinek 

a húsvéti őrsvezetői tábor alatt azt mondanák a természet
ismeret gyakorlása közben, hogy mutasson a park terüle

tén egy tiszafát. 
Lehet,hogy viccre 
gondolna az ille
tő, már pedig 
csakugyan van a 
parknak egy ti
szafája. Ha pedig 
van, akkor már 
illik vele köze
lebbről is megis
merkedni.

A tiszafa adja 
az összes fenyők 
közül a legtömö
rebb, legkemé
nyebb, legke- 
vésbbé korhadó 
faanyagot. Épp 
ezen tulajdonsá
ga vezetett pusz
tulására az egy
kor európaszerte 
nagy területeket 
elborító fenyőfaj
tának. Kemény 
fájáért, amelyet 
mindenre lehetett 

használni, döntögette le az ember a hatalmas tiszafaerdő
ket. Mert ma már nagyon ritka a tiszafa s ami van is, az 
sem igazi fa már, hanem inkább a régi tönkök sarjából 
nőtt cserje.

A mai tiszafa alacsony ágas-bogas fa, melynek vastag
sága legfeljebb 15—20 cm. Fája vörösszínű, tűlevelei sötét
zöldek s laposan, fésüalakban helyezkednek el az ágon. 
Termésének magburka élénk piros. A tengerszínfeletti 90 
métertől 1500-ig mindenféle magasságban előfordul, csak 
az a lényeges, hogy hűvös, nyirkos legyen termőhelye.

Az európai tiszafából már csak néhány ezer tőről van 
tudomásunk. Legtöbb van együtt a poroszországi Zies- 
busch-nál, ahol 5533 tövet számoltak meg. Csonkamagyar- 
országon egyetlen számbajövő termőhelye a Bakony, ahol 
Veszprémtől nem messze 3—400 méter magasságban több 
mint 1000 tövet találunk bükk-, gyertyán- és egyéb erdők 
árnyékában elrejtőzve. Ezek az erdők már csak a múlt 
emlékei. Még ma is sokhelyütt találhatók Európában 1 mé
ter vastag tiszafatörzsek maradványai, melyek világosan 
bizonyítják, hogy mielőtt az ember nem kezdte meg pusz

tító működését, óriási törzsekből álló tiszafaerdők díszí
tették Európa hegyvidékeit.

Az ember azután kidöntötte a tiszafát. Gyönyörű daj- 
zöld lombját leszakította és kalapdísznek használta, vagy 
karácsonykor betlehemet díszített vele. Kemény, vörös fá
jából — bár a tiszafa minden része mérges, kivéve termé
szetesen ehető piros burkát — fésűt, kést faragott s abból 
csinálta a sírkeresztet is, mert legtovább bírta a napot, 
szelet, esőt és fagyot. Azonkívül nagyon sok értékes mű
emléknek anyagát adta a tiszafa. Tiszafából csinálták, és 
ez érdekel talán legjobban minket, a legruganyosabb, leg
erősebb íjjakat.

Különösen az angol íjjászok szerették a tiszafát. A XII, 
századtól fogva sok angol íjjász harcolt Európában. Ki- 
sebb-nagyobb csapatokba verődve, hol ennek, hol annak 
az európai fejedelemnek a zsoldjában harcoltak, az akkori 
világ legjobb, legvitézebb íjjászai. Hatalmas, kétméteres 
íjjaik ma is tiszteletet parancsolnak az angol múzeumok 
látogatóinak. És ezeknek az íjjaknak a tiszafa adta a fát, 
melyet viselői nemzeti fának tiszteltek.

Mintha a feszülő húr pengene, zúgja az ősi angol 
íjjász-dal:
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(Tizenegyedik közlemény.)
Kedves Fiúk!
Legutóbbi két felhívásunk eredményeképpen ma, március 

24-én kétszázhatvan bejelentett levelezőnk van. Ez felháborí
tóan kevés!

Ismételten felszólítunk minden cserkészt,
aki levelez külföldiekkel: jelentse be magát március elsejei 
közleményünkben leírt módon. Több levelezőnk felkutatta isme
rősei közt a még be nem jelentett levelezőket: ezáltal olyan 
hathatós támogatást nyújtottak akciónknak, hogy követésre 
méltó példájukat nem győzzük eléggé figyelmetekbe ajánlani. 
Főleg a budapesti fiúkat nélkülözzük eddig sorainkból: mind
össze huszonhármán küldtek eddig magukról jelentkező-lapot.

Következő közleményünkben legalább ezer bejelentett levele
zőről szeretnénk beszámolni. Bízunk abban a soha hivatalosan 
meg nem fogalmazott, de köztudomású cserkésztörvényben, 
mely szerint

a cserkész nem lusta!
*

Több oldalról érkezett felszólításnak engedve, itt közöljük 
németül a legfontosabb cserkészkifejezéseket. Különböző német 
szövetségek különféle elnevezéseket használnak. Mi a legáltalá
nosabban érthetőket írtuk össze.

Cserkész: dér Pfadfinder. — Jelvény: das Abzeichen. — 
Csapat: die Gruppé. — Örs: die Patrulle. — Őrsvezető: dér 
Patrulleführer. — S. ö. v.: dér Hilfspatrulleführer. — Parancs
nok: dér Feldmeister. — Tiszt, segédtiszt: dér Hifsfeldmeister.
— Próba: die Prüfung. — Különpróba: die Spezialprüfung. — 
Különpróbajelvény: das Spezialabzeichen. — Tábor: das Láger.
— Mozgótábor: die Fahrt. — I. oszt. cserkész: Pfadfinder I. 
Klasse. — Kiscserkész: dér Kleinpfadfinder. — Farkaskölyök: 
dér Wölfling. — Vezető: dér Führer. — Leánycserkész: die 
Pfadfinderin. — Vízicserkész (folyami): dér Flusspfadfinder.

*

Eddig sok olyan levelezőnk vette igénybe a fordítási segélyt, 
aki, bár kevésbbé jól, maga is ki tudná fejezni mondanivalóját 
idegen nyelven. így nézve a dolgot, arra *a meglepő következ
tetésre jutnánk, hogy a levelezési akció nem elősegíti, hanem 
fölöslegessé teszi a nyelvtanulást.

Ezért a fordításokat beszüntetjük. Helyette a következő ked
vezményt léptetjük életbe:

Minden bejelentett levelezőnk beküldheti hozzánk idegen 
nyelvű leveleinek első fogalmazását kijjavítás, helyesbítés cél
jából. Kérjük, hogy az ilyen próbálkozásokat jó ritka sorokkal 
írjátok, hogy javítások számára bőven maradjon hely. Mi a 
szöveget gondosan kijavítva, illetőleg átsimítva küldjük vissza 
írójának.

Meggyőződésünk, hogy így jobban fogjuk szolgaim levele
zőink érdekét, mint tettük azt a fordításokkal. S ha hibás leve
let írtok is külföldi barátotoknak, emlékezzetek vissza titokzatos 
Harry barátunk magyar nyelvű próbálkozására. Ugy-e, mi sem 
haragudtunk érte?

Magyarra való fordításaitoknak szintén csak az etlenprzesére 
vállalkozunk ezután.

Végül még egyet: Ha idegen nyelvű, pl. angol levelet akartok 
írni, soha ne fogalmazzátok azt meg először magyarul. Szóval 
ne fordítsatok! A helyes eljárás ilyenkor azt képzelni: Én most 
skót vagyok és leülök levelet írni. Meglátjátok, könnyebben fog
nak toliatok alá jönni a skót, akartuk mondani angol szavak, 
mint amikor megköt benneteket a magyar szöveg.

*
Egyéb híreink: Amerikai levél még mindig tucatszámra kap

ható. Olasz, dán, svájci cimek 2—3 héten belül érkeznek.
Most pedig folytatjuk a francia mondatokat.

Veuillez excuser ma réponse tardive, mais j’étais -trés 
Bocsásson meg késedelmes válaszomért, de nagyon el voltam 
affairé pendant les semaines passées. 
foglalva a múlt hetekben.
Le printemps venu, il fallait réparer, repeindre nos canots. 
Tavasz lévén kellett javítani, átfesteni csónakj unkát.

Bien que, depuis la grande guerre, nous soyons privés d’accés 
Bár a háború óta el vagyunk vágva
á la mer, les Scouts Marins sont nombreux en Hongrie. 
a tengertől, számos vízicserkész van Magyarországon.
Nos fleuves principaux, le Danube et le Tisza peuvent satisfaire 
Főfolyóink, a Duna és a Tisza kielégítik
a tous les désirs des rameurs, pendant que le lac Balaton 
az evezősök összes igényeit, míg a Balaton
offre des conditions trés favorables aux voiliers. •* 
nyújt kitűnő alkalmat a vitorlásoknak.
Les Scout Marins de Budapest ont un petit port en propre dans 
A budapesti vizeseknek van saját kis kikötőjük
un détroit abrité d’un ílot, auprés de la vilié, 
egy sziget védett öblében, a város felett.

Budapest est divisée en deux parties: Buda et Pest. 
Budapest feloszlik két részre: Budára és Pestre. 

C’ est le Danube qui les sépare.
A Duna választja el őket.

La rive droite du fleuve est appelée Buda.
A folyó jobbpartja neveztetik Budának.

Le Chateau Royal est á Buda, bien plus ancienne que Pest qui 
A királyi vár van Budán, mely sokkal régibb, mint Pest 

située á la rive gauche, est siége du commerce et des 
a balparton, mely székhelye a kereskedelemnek és

industries.
iparnak.

Buda et Pest étaient villes séparées jusqu’á 1872.
Buda és Pest külön városok voltak 1872-ig.

La largeur du Danube est 300—400 métres entre les 
A Duna szélessége 300—400 m

quais de Budapest mais, hors de la vilié, elle surpasse 1 km* 
a budapesti rakpartok közt, de 1 km-nél is több á városon kívül- 
Le Danube est franchi pár six ponts métalliques a Budapest.

A Dunát áthidalja hat vashíd Budapesten.
L’un est l’oeuvre du célébre constructeur franqais Eiffel. 

Egyik műve a híres francia tervezőnek, Eiffelnek.
Ce qui me piait le plus c’est un pont suspendu avec deux piliers 
Nekem legjobban tetszik egy lánchíd két impozáns
en pierre taillée; il date de 1848. 
faragottkő pillérrel; 1848 ból való.
Unautre pont suspendu réunit les deux quaispar uneseule travée 
Egy másik függőhíd összeköti a két partot egyetlen nyílás- 

de 290 métres. ■*-
sál, mely 290 méter.
J’ai ajouté á ma lettre quelques photographies de ces ponts- 
Csatoltam levelemhez néhány fényképet e hidakról.

Le trafic sur le Danube est bien vif.
A forgalom a Dunán nagyon élénk.

Des bateaux, navigant sous des pavillons allemands, anglais> 
Hajók, haladva német, angol,
franqais, autrichiens, belges, grecs, hollandais, hongrois,
francia, osztrák, belga, görög, holland, magyar,
roumains, tchécoslovaques et yougoslaves passent pár
román, cseh és szerb zászlók alatt érintik
Budapest presque tous les jours.
Budapestet csaknem naponkint.
A cause des glaces flottantes, la navigation cesse pour deux 
Az úszó jég miatt a hajózás megszűnik két

mois pendant les hivers plus rigoureux. 
hónapra hidegebb tél esetén.
Pourtant cette année les glaces n’y offrirent point d’obstacle.
De az idén a jég nem okozott akadályt.
Pendant les vacances de Púques, un Camp de Chefs de Patrouille 
A húsvéti vakáció alatt őrsvezetői tábor
aura lieu au parc de Hárshegy (le Gilwell hongrois), 
lesz a Hárshegyi Parkban (a magyar Gilwellben)
prés de Budapest.
Bpest közelében.
Environs 400 C. P.-s en feraient partié, pour perfectionner 
Kb. 400 ö. v. résztvevője lesz, akik tökéletesíteni
leur technique scoute.
akarják cserkészismereteiket.

Je crois d’y assister moi-meme.
Én is részt szeretnék venni benne.
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Depuis maderniére lettre á vous,j’ai gagné un nouveau brevet de 
Utolsó önhöz írt levelem óta szereztem egy új külön- 
capacité, célúi d’éléctricien. 
próbát, az elektrotechnikusét.
C’est mon dóuziéme: mes autres badges sont: secouriste 
Ez 12-ik kiilönpróbám : a többi különpróbám : elsősegély
campeur, nageur, cuisinier, interprete, cycliste, signaleur, 
táb. műnk., úszó, szakács, tolmács, kerékpáros, jeladó, 
tailleur, musicien, photographe, athléte. 
szabó, zenész, fényképész, atléta.

Quels sont vos badges ?
Melyek az ön kiilönpróbái ?

J’ai lu dans les journaux avec compassion des terribles ravages 
Olvastam az újságokban részvéttel a szörnyű pusztításokat, 
causés par les inondations dans le Midi de France, 
melyeket az árvíz okozott Délfraciaországban.
Avez vousvu notrecomunication publiéedans votre revue scoute 
Olvasta közleményünket cserkészújságjukban,
á propos d’un systéme d’échanges de visites ? 

a cserecserkészetről ?

Qu’y-a-t-il de nouveau chez vous?
Mi újság nálatok?

Nous préoarons nos badges avec beaucoup d’application. 
Mi készülünk a próbákra nagy szorgalommal.

Pendant les réunions au local nous jouons á divers jeux scouts et 
Az Otthonban tartott összejöveteleken játszunk cserkész- 

nous chantons des chansons aussi bien. 
játékokat és éneklünk is.
Voudrier vous m’envoyer un chansonnier pour que je puisse 

Küldene ön nekem egy daloskönyvet, hogy megismér-
connaitre vos chansons favoris ? 
hessem az önök kedvenc nótáit ?
Jeserais bien content de vous procurer quelque-chose enéchange. 
Szívesen megszerzek Önnek valamit cserébe.

Átányi István.
U. I.
Elvégezted már a napi jótetted?
Jelentsd be külföldi levelezésedet: szegénysorsú levelező tár

saidon segítesz vele!

A  S Á R K Á N Y .
Alábbi soraimban nem az őskori szörnyekről szándékozom 

értekezni, nem természettudományi szakcikket akarok írni, ha
nem az egyszerű, ártatlan, de rendkívül érdekes és olcsó játék

szerről, a magasan úszó papiros-sárkányról fogok elmesélni 
egyet-mást.

A sárkány kínaiak által feltalált játékszer, mely a levegőbe 
szállásával örömet okoz a gyermeknek, egyszersmind azonban 
régebben tudományos kísérleteknél is nagy szolgálatot teljesí
tett. Alakja lehet egyenlőszárú háromszög, melynek alapjához 
egy félkör vagy egy tompaszögű háromszög van csatolva (1. 1. 
ábra a, b), utóbbi esetben tehát deltoid alakú. Gyakoribb azon
ban a hat- és nyolcszögletű sárkány 100—120 cm-es átmérővel 
(1. 1. ábra c, d). A vázat legcélszerűbb nádból (könnyű!), vagy 
fenyőfalécecskékből készíteni latin kereszt, illetve körsugarak 
alakjában (1. 1. ábra). Ha ez megvan, a pálcák végét vékony 
spárgával összekötjük és az egész vázat seíyempapirossal, vagy 
sűrű szövésű vászonnal leragasztjuk. A deltoid alakú sárkánynál 
a két háromszög súlypontjába, a hat- és nyolcszögletűnél az 
egyes sugarak feléhez kb. 50 cm-es spárgát kötünk („ernyő”). 
Tekintettel arra, hogy a faváz van felül és hogy a borítást át

kell lyukasztani, hogy a spárgát áthúzhassuk, tanácsos e helyre 
keményebb papírból foltot ragasztani, hogy a vékony papír 
könnyen tovább ne szakadjon. Ezután a fonalak szabad végeit 
egybekötjük a sárkányt vezető spárgánk végével, mely gom
bolyag több száz méteres is lehet. A nagyobb süllyedések meg- 
gátlására szolgál a sárkány fontos része, a „farok”, melyet az 
alsó sarokra erősítünk. A sárkány lebegését stabilizálhatjuk 
azzal is, hogy kétágú farkat erősítünk rá, melynek „gatya” a 
neve. A sárkány farka körülbelül hatszor olyan hosszú, mint a 
sárkánytest. Vékony zsinegből áll, reákötözött színes selyem- 
papírszallagokkal. Ha a sárkányt mérsékelt szélnél a levegőbe 
dobjuk, szél ellen húzzuk és a spárgát utána engedjük, úgy az 
a szél nyomása következtében a levegőbe emelkedik. A felszál
lás lényege abban van, hogy a hosszú farok a szél fújásától 
vízszintesen áll, a sárkány „farát" tehát emeli s a sárkánynak 
a széllel szemben merev 
helyzetet biztosít; a szél 
a teljes felület alá kap, a 
spárgát megfeszíti és min- 
dig feljebb nyomja. Ha a 
fonalat mérsékelten en
gedjük, a sárkányunk jó
val 100 méter fölé is emel
kedik.

Miután megismerked
tünk a tanyai gyermek 
játékával, annak elkészí
tésével és technikájával, 
csináljatok ti magatok is
sárkányt, mert ezzel öcséiteknek, cserkésztestvérkéi
teknek örömet szerezhettek. Esetleg nagyobb tere
pen, táborban, hadijátéknál, előre megállapodván a 
sárkány színének vagy színeinek és számának (tit
kos) jelentőségében, jelzésként is felhasználhatjá
tok (1. füstjelzés!); de kitűnő versenyszám is lehet: 
bizonyos időn belül magassági rekordot elérni.

Pataki János, Szeged.

F Ö L  N E M  F O G O M .

Mások lángolnak,
Égnek, lelkesülnek,
S nagy harcba fognak 
Apró konc felett.
Én meg csak nézem, nézem egyre 
E tarka-barka életet.

Föl nem fogom, hogy 
Mért vagyok közöttük?
Nincs is hozzájuk 
Cseppnyi kis közöm . . .
Hisz én ez esztelen csapongást,
Miként a bűnöm, gyűlölöm. Téchy Olivér.
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Fél napi keresgélés után a völgy másik végén, közel 
a tóparthoz áttörhetetlen sűrűségben építette fel az iszti- 
nát, vagyis faragatlan fenyőszálakból összerótt, z s in d e l
lyel fedett házikót, amelyben fából volt minden: az ablak
rács, az ajtó kilincse és kulcsa is. (Ilyen kinyithatatlan 
fakulcsokat és fazárakat régi-régi székely házakon itt-ott 
látni ma már csak, pedig jobban védik a házat a 
Wertheim-zárnál is, mert nincs kulcs, amely a furfangos 
szerkezeten kifogna.)

Három héttel a megérkezésük után, egy izomfeszítő, ne
héz munkanap estéjén végre azt mondhatta Lurkónak a 
vadász: , _

— No, kis pajtás, készen vagyunk!
Aznap este vacsora után egy-egy szelet csokoládét et

tek. És másnap — vasárnap volt éppen — hallgatott a 
balta és pihent a csákány meg a faragó kés. A Hallgató
völgy urai első ünnepnapjukat ülték.

És következő reggel fehér volt kinf minden: friss hó fe
küdt földön, fákon, sziklán. A Hallgató-völgybe megérke
zett a tél.

IV.

Lurkót megnevelik.

„Ha ez a kis ember ilyen gyenge, széltől is óvott, ké
nyes baba marad, akkor az első hideg ágyba dönti s az 
első veszedelem elviszi. Át kell őt gyúrnom erdei fiúvá!" 
— Ezek a gondolatok jártak a vadász fejében, amíg egy
mással szemben ülve első reggelijüket fogyasztották a 
Hallgató-völgyben.

Lurkó ott ült vele szemben, hátával Bodrira támasz
kodva, amely gubancos testét karikába görbítve a puha 
pamlagnál kényelmesebb támaszt nyújtott kis urának. A 
gyerek csillogó szemmel mesélt; anyukáról mesélt vala
mit, aki őt mindig csókkal ébresztette reggel s egész na
pon át mindig a legjobb barátja volt. Mesélt, mesélt ned
vesen csillogó szemekkel és nem is sejtette, hogy az a nagy 
darab ember éppen most határozta ól magában: „Megha
gyom a lelkét ilyen gyerekszépnek, de a testét ezer fájdal

mon és erőfeszítésen hajtom át, hogy kemény legyen, 
mint a legkeményebb acél és ne árthasson neki többé 
semmi. Azt hiszem, kibírja, hiszen nemes faj és nem lát
szik benne gyengeség."

— Tudod, Tund báci, anyutával mindid imádtoztunt. 
Tudod te isz a anyuta imádszádát? Olyan szép!

— Nem tudom, kis pajtás. Taníts meg rá, és aztán majd 
együtt imádkozzuk.

így történt, hogy a Hallgató-völgyben tartott legelső 
leckeórán Lurkó volt a mester és Bodri figyelő, komoly 
szemekkel nézte, amint a vadász őszinte igyekezettel ta
nulgatta, ismételte újra meg újra a kis gyerekimádság 
egyszerű versben gördülő sorait mindaddig, míg a kis fiú 
ujjongva, tapsolva ki nem jelentette:

— Tund báci, moszt mái te is tudod, mint én.
Reggeli után a szerepek megcserélődtek. Kund felállt,

elővette a nagy vadászkését, a kisebbik kést pedig Lurkó 
kezébe adta.

— Gyere, kis pajtás, lenyúzzuk a mackó bundáját!
Hát ez nehéz munka volt. A vadász gyakorlott kézzel

vágott, nyesett vagy másfél órán keresztül és közben 
egyre mutogatta, magyarázta a kis fiúnak, mit hogyan 
fogjon meg, hol vágjon bele, hogyan húzza át a bőrt egy- 
egy nehezebb helyen. A kihűlt hatalmas test megnyúzása 
a vadász ügyességét is erősen próbára tette, a kis gyerek- 
kacsokban meg eleinte egyre félre járt a kés és mindjárt 
a legelső vágás bizony nem a mackó testébe, hanem a 
Lurkó ujjába szaladt bele.

Amint a kisfiú az előgyöngyöző vércseppeket meglátta, 
egyszerre pityergősre görbült le a két szája széle és bi
zony sírva fakad, ha a vadász csendesen rá nem teszi ha
talmas kezét a vérző kis kézre és nagyon csendesen, de 
nagyon komolyan nem mondja:

— Kis pajtás, a férfi nem sír!
— Félfi nem szil.
S a vadász megmelegedő szívvel figyelte, amint a ki

törni készülő sírás egy-két hüppögés után visszafojtódott 
és a gyerek könnytelen szemmel tudta nézni, amint a vére 
keskeny erecskében csurgadozik végig a parányi ujjon.
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— Férfi lesz, mint az apja! — állapította meg magában 
Kund. Aztán felállt, a kis fiút a fák közé vezette és együtt 
keresték meg a gyógyító füvet, amelyet szétmorzsolva, be
kenték vele a vérző ujjat s a széles levelű gyógynövényt 
erős fűszálakkal reákötözték. Aztán folytatták a munkát 
és a mackó bőre hamarosan ott feküdt kiterítve az egyik 
sziklatömbön.

Ők akkor már messze jártak. A vadász karja könyökig 
véres; a kis fiú testén is hatalmas vérfoltok bizonyítják, 
hogy egy mackó megnyúzása utálatos, piszkos munka. Még 
szerencse, hogy Lurkót is pőrére vetkőztette a vadász, mi
előtt hozzá kezdtek volna, mert a ruhájából semmi sem 
hozta volna ki többé a megalvadt vér okozta nagy fol
tokat.

Ott ballagtak most már a völgy másik végén, a tó irá
nyában. Elöl a vadász, kezében súlyos tölgyfa dorongjá
val; mögötte az apró emberke ugyancsak igyekezett, hogy 
Kund utasításai szerint mindig az ő nyomában lépjen és 
bár eleinte el-elbillent oldalt, de a völgy közepe tájától 
már valóban csak egyetlen nyom vezetett tovább. Lurkó 
jó tanítványnak bizonyult.

Megérkeztek a tó partjához. Szemben velük a merede
ken égbeszökő sziklafalról dübörögve, ezer kristály
cseppecskére törve zúgott alá a vízesés, de itt, ahol ők áll
tak, selymes füvű rét ölelte körül a vizet s olyan csendes, 
hívogató volt az a tiszta víztükör!

Kund lassan besétált a tóba. Borzongatóan hűvös volt! 
Itt, ezen a helyen enyhe lejtőben mélyült a tó vize; a part
tól tíz-tizenkét méternyire azonban egyszerre élesre for
dult a lejtő s néhány lépéssel beljebb már a mélység kez
dődött.

A vadász néhány gyors tempóval keringésbe hozta a 
vérét, s amikor elmúlt a hideg borzongás érzése, újból ki
felé gázolt, közel a parthoz.

— Gyere fürödni, kis pajtás!
Lurkó megindult, belépett a vízbe, de rögtön riadtan 

kapta ki a lábát.
— Nadon hided! Jujjuj!
— Nem baj, no! A férfi nem fél a hideg víztől!
— Félfi nem . . . Jujjuj! . . . Félfi nem féhéhéhél . . . 

Juuujj, de hided! . . . Félfi nem fél . . . — És bár a foga 
vacogott s egész teste remegett a hidegtől, a nagyszerű 
kis kölyök máris nyakig állt a vízben és úgy nézett fel a 
vadászra diadallal.

— Jól van, kis pajtás! Kemény gyerek vagy! — di
csérte a férfi. — De most gyere, mozogjunk egy kissé, 
mindjárt nem lesz hideg.

És kezdetét vette az ő vízi játékuk, amelyet százszor és 
ezerszer játszottak újra később, s amelynek köszönhette 
Lurkó, hogy hamarosan versenyt úszott a leggyorsabb ha
lakkal. A vadász hatalmas karja a víz alatt derékon kapta 
a kis fiút, m agasra kiemelte és mint egy kődarabot, messze 
bedobta a tó közepe felé. Kapálódzó kis kezek és lábak 
nagy loccsanással tűntek el a vízben; a dobás erejétől 
mélyre merült le a gyerek, de néhány önkéntelen görcsös 
rúgás csakhamar újra felszínre dobta. A vadász akkor 
már ott volt mellette s kacagva nézett az eltorzult kis 
arcba.

— Jó volt, kis pajtás?
— Jó volt! — hörögte a gyerek, s a következő pillanat

ban újból repült és újból alámerült, de most már akarat
lanul is feje fölé tarto tta a két karját és a lábait össze
szorította. És amint az első percek didergése és félelme el
múlt, már maga is élvezte a játékot s csakhamar a tó vize 
is hallotta a vadon számára egészen új, bájos muzsikát: 
a messze csengő gyerekkacagást.

(Folytatása következik.)

Kicseréljük
elavult 

készülékét új 
típusú rádióra!

STANDARD
VILLAM OSSÁGI
RÉSZV.-TÁRS.

Forduljon
rá dió kereskedőjéhez!

____________________________________________

PÁLYÁZAT.
Cserkésztisztek pályázatát mindig szívesen vesszük, sőt kér

jük, hogy pályázzanak, de csak versenyen kívül vehetnek részt. 
Pályázataikat tehát versenyen kívül fogadjuk el és nem a cser
készfiúk írásai közt, de a főlapban közöljük.

Rajzo'ók, művészek, itt a tavasz, előre!
Pályázatot hirdetünk bármilyen szép tájképre, alakra, akár 

rajzban, akár festményben. Művészek, lássuk a munkákat 1 Raj
zoljatok, fessetek; csípjétek el az érdekes jeleneteket és szép 
tájakat. Beküldési határidő: április 20. Díjak: könyvek vagy 
pénz.

Rejtvény megfejtők, pályázók figyelmébe!
Felhívjuk a pályázók, rejtvénybeküldök figyelmét arra, hogy 

necsak a borítékra írják rá a lakcímüket, hanem a pályázatra, 
rejtvényre is. A borítékok a papírkosárba kerülnek s a címet 
nem találjuk meg. Tehát: pontos címet a pályázatra, rejtvényre 
is tessék ráírni.

Rejtvényt és pályázatot nem a kiadóhivatal, hanem a szer
kesztőség címére kell küldeni. Azonkívül a borítékon kívül is 
rá kell írni, hogy rejtvény vagy pályázat. Nagy időmegtakarí
tást jelent, ha rendben külditek be.

*
Március 1-i számunkban hirdetett pályázatunk eredménye 

szebb eredményt hozott, mint a múltkori, alaposabb és jobb 
pályamunkák érkeztek be s ha van is egy-kettő, amelyik egyál
talában nem üti meg a mértéket, azok, amelyeknek a díjat ki
adtuk, igazán elsők és minden dicséretet megérdemelnek. Arról 
kellett írni, mit találsz lakóhelyed körül, ami legjobban meg
kapott. Lássuk a feleleteket.

Első lett Szabó Lajos cs.-tiszt, 763. Sztáray cs.-cs. Sáros
patak. Pályázata szép munka, stílusa megkapó s kiválasztott 
témája őszinte. A választás szerencsés és megállapításai, ha ki
csit túlzottak is, ifjú magyar lélekre vallanak. A díjat azonban 
neki nem adhatjuk ki, mert cserkésztisztek pályázatát szívesen 
vesszük mindig, azonban a pályázat eldöntésénél nem vehetjük 
figyelembe.
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Második díjat Fehér Kálmán kapja (183. Kinizsi, Szeged). 
Pályázata — Szeged nevezetességeiről szól — mulatságos, 
talpraesett és jó megfigyelőre vall. Humora pedig eredeti.

Harmadik lett Sudár Dezső (Pécs), aki érdekes és szép dol
gokat irt a Mecsekről. Pályázata kedves, a természet dicsőítése.

Negyediknek ifj. Kuchárik Józsefet, 202. Örvénykő, Miskolc, 
állapította meg a szigorú bíráló. Pályázatában sok az után
érzés, de nagyon sok okos gondolata van és stílusa erőteljes.

Ötödik Lám Károly. Érzelmes, szép történet és igaz. Van szí
ved, pajtás.

Első csoportba soroltuk Grézló János (82. Szeged) és Barna

István (196. Damjanich, Szolnok) pályázatait. Mindkettő figyel
mes munka s megérdemli a dicséretet.

Második csoportba kerülnek: Jager Pál, 70. Széchenyi, Ma
gyaróvár, Oravecz Lajos 928. Erő, Ócsa, Juhász Endre, Mis
kolc 202., Szabó József 80. sz. Csányi, Zalaegerszeg, Szentiványi 
Jenő, Szentendre-Izbég, Darvas Elek, 794. Horthy, Kenderes.

Harmadik csoportba jutottak: Draxler József 24. Akarat, Bu
dapest, Erdős Tamás 653. Somssich, Kaposvár (érdekes munka, 
de . . .), Heppner Sándor 42. Győr, Opitz László, 105, Duna- 
földvár (fényképei közül az egyik jó). Surányi Lajos pályázata 
a negyedik csoportba került.

A  M A G Y A R  C S E R K É S Z S Z Ö V E T S É G  1 9 3 0  S Z E P T E M B E R  6 ~ 8  N A P J A IN  
R E N D E Z E N D Ő  O R SZ Á G O S V IZ IC S E R K É S Z V E R S E N Y É N E K  T E R V E Z E T E .

Korhatár és beosztás.

A versenyek két főcsoportba osztandók, fiatalok és öregek 
versenyére. A fiatalok versenyében olyan cserkészek vehetnek 
részt, akik 1911 december 31-e után születtek (őrsvezetők is 
csak azok lehetnek, akik 1910 december 31-e után születtek). 
Az öregek versenyében kormegkötés nincs. A versenyre 8 tagú 
Őrsöket kell benevezni (az Örs vezetőjét beleértve). A verseny- 
örs 7 tagjának átlagos életkora a fiataloknál nem lehet több, 
mint 17 esztendő. Tehát az Örs tagjai éveinek összege legfeljebb 
119-|-19=138 év. Az öregeknél megszorítás nincs.

Az őrsök tetszés szerinti számban nevezhetők. Megjegyzendő, 
hogy nagyszámú nevezés esetén a versenyrendezőség az egy 
csapatból másod-, harmad- stb. sorban nevezett őrsök indí
tását megtagadhatja.

Külön bonyolítjuk le a kajak-versenyt, melyben két-két részt
vevőt kell benevezni kajakonkint. Átlagos életkor a fiataloknál 
17 esztendő (1911 dec. 31-e után születtek). Öregeknél korha
tár nincs. Indítás tetszés szerinti számban.

A verseny keretében kerül eldöntésre a fiatalok vándordíja 
(a főcserkész úr ezüst pajzsa), a legjobb vízicserkészcsapat cí
méért, az öregek vándordíja (a M. Cs. Sz. történelmi serlege), 
a legjobb vízi-öregcserkészcsapat címéért és külön két kajak 
vándordíj. E díjakat az illető versenyben legjobban szereplő 
Örs nyeri csapata számára, tekintet nélkül arra, hogy csapatá
ból más Örs versenyzett-e vagy sem.

Ezenkívül az egyes nyertes és helyezett őrsök a versenyben 
résztvevők arányszámához képest megfelelő emléktárgyat kap
nak.

Nevezési díj.

A nevezési díj örsenkint 2 P. A kajakvérsenyben kajakonkint 
1 P. A nevezésre külön nyomtatványokat küldünk szét mindazon 
csapatoknak, melyek azt kérik.

I. A föcserkész úr vándordíja és a történelmi serleg vándor
díja iránt folyó küzdelem a versenyszámok együttes eredmé
nyéből tevődik össze, melyek alkalmasint a következők lesznek:

1. Kirándulás.
Az őrsök tetszés szerinti alakú saját sajkáikon a kapott uta

sítás értelmében vízi kirándulásra indulnak", az egyes őrsök 
feladatot kapnak, azokat egymástól függetlenül oldják meg. Út
közben (közvetlen veszélyben való segítés esetét kivéve) nem 
törődnek egymással, s ezekről írásban számolnak be. (Ilyen 
feladatok lehetnek egy-egy folyamszakasz felkutatása, adatok 
gyűjtése, megfigyelések (rajzok, fényképek).

2. Csónak-akadályverseny.
A versenyző őrsök különböző mesterséges és természetes 

akadályokkal találkoznak az adandó útvonalon. Ilyen akadályok 
lehetnek a csónak valamely részének használhatatlanná válása, 
a csónak egyes személyeinek elvonása, a csónak felborulása, zá
tonyra futása, fuldokló kimentése; kötéldobás, mentőöv dobás, 
odaevezés stb. által, csáklyázás, vontatás, kiemelés, vízre-tétel

stb. Elbírálásra kerül az egyes akadályok helyes és gyors le
küzdése, az őrsök leleményessége.

A versenyen az egész Örs résztvesz. Csónakot minden Örs 
kap. Előreláthatóan örsi csónakokon kerül lebonyolításra.

3. Úszás.
Az Örs hét tagja 7X50 m-es stafétában tetszésszerinti úszás

sal vesz részt. (Vezető kizárva.)
4. A fiatalok részére jeladóverseny, az öregek részére térkép- 

verseny.
Jeladóverseny. Az őrsvezető Örséből négy állomást létesít. A 

leadó szöveg kb. 30 betűből álló összefüggő, magyar nyelvű szö
veg, melyet az első állomás a nemzetközi Kódéval, a második 
semafor jelzéssel, a harmadik egy zászlós morséval ad tovább a 
negyedik állomásnak, mely a táviratot írásba foglalva a ver
senybíróságnak adja át.

A sorrendtől és a jeladási módoktól való eltérés meg van 
engedve, de megfelelő számú büntetőpontot von maga után.

Térképverseny. Az Örs olyan feladatot kap, melynél az egész 
Örs részvétele szükséges (pl.: térképjavítás, km2 területről váz- 
rajzkészítés).

5. Egyéni versenyek.
Az alábbi versenyszámoknál sorsolás dönti el, hogy a ver- 

senyörs 8 tagja melyikben indul.
a) Csáklyázás és molnár-evezés.
b) Kormányzás (kormányevezés, csónakkormányzás).
c) Elsősegélynyújtás, különös tekintettel a vízicserkész élet

ben elgondolható balesetekre. Fürdési óvszabályok. Vízitábor 
higéniája (1. „Vízicserkészet”).

d) Csónakjavítás, kirándulás közben előforduló sérülések, 
törések javítása gyakorlatilag (pl. kormánykerék-, evező-törés, 
palánkrepedés stb.).

e) Kötél- és vitorla- (ponyva) munkák. A hajóséletben fontos 
csomók ismerete (a III. o. próba csomója, rövidfonás, hosszú
fonás, szemfonás, babázás). Pótvitorlakészítés, vitorlafoltozás. 
(L. Vizicserkészet.)

f) Vizirendészeti és hajózási ismeretek. Közlekedési jelzések. 
Kitérési szabályok. Fontosabb vízitérkép-jelek (L. I. kér Alma
nach.) Továbbá csónakok különböző formáinak, építési módok
nak, a csónakok gondozásának ismerete.

g) Vízből mentes; a kisorsolt cserkésznek 10 m-t kell úsznia 
a fuldokló megmentésére, aki ellentállást nem fejthet ki, azon
ban segítséget sem nyújthat. Távolság 20 m. A mentő ruházata 
cserkészing, nadrág, harisnya.

Pontozás.

A legjobb vizicserkészcsapat és a legjobb öregcserkészcsa
pat vándordíjas versenyén az összetett verseny pontszámainak 
összege az irányadó, de úgy, hogy összeadásuknál a vízikirán
dulás pontszámai háromszorosan, a csónakakadályversenyé, a 
stafétaúszásé és a jeladásé egyszeresen, az 5. egyéni versenyek 
átlagáé kétszeresen számítanak. (Az egyéni versenyeknél az 
a)-tól g) számig külön kerülnek elbírálásra. Eredmény: a 8 
egyéni versenyben elért pontszámok összege osztva a verse
nyek számával.)

//. Kajakverseny. Tervszerint a verseny részei a következők 
lesznek:

1. Összerakás, szétszedés (nemcsak a gyorsaság számít).
2. Akadályok legyőzése.
3. Elmerülés.
5. 500 m-es gyorsasági verseny —- közben felfordulás és 

visszaállás.
Dr. Zsembery Gyula s. k.,

az o rszág o s V izicserkész A lbizottság 
elnöke.
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Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság
Osztálysorsjáték-osztály

Budapest, VI. kerület, Andrássy-út 5. szám.
Telefon: Aut. 150—86.

A  közeledő új osztálysorsjáték alkalmával felhív
juk nagybecsű figyelmét ez osztálysorsjátékra. Az osztály
sorsjáték legnagyobb nyereménye kedvező esetben

P 500.000.—
Kisorsolásra kerülnek:

P 300.000,200.000,100.000,50.000,40.000
stb. stb.

összesen több mint

P 7,700.000 -
azáz

Hétmillióhétszázezer készpénznyeremények

Felajánljuk szolgálatainkat és kérjük, hogy meg
rendeléseit lehetőleg postafordultával hozzánk beküldeni 
szíveskedjék, amelynek vétele után a megrendelt sors
jegyet, a játéktervet, továbbá az ellenérték átutalásához 
szükséges postabefizetési űrlapot megküldjük.

Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság
Osztálysorsjáték-osztály

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 5. — T e le fo n :  A ut. iso-8s.

Kivágandó és rendelés esetén kitöltve beküldendő.

uuvn/ux/tn/vuuv/Mt/t/t/tnn/mnnn/Muuwtfwt/tn/v/t/vn/m/tn/tnn/vftmv/n/ux/vwm/tnnn/vnnn/m/innnn/vn/vmnnft/wvn/i C 5

\ A XXIV. M. Kir. Osztálysorsjáték I. osztályára szíveskedjenek í 

\ db. egész sorsjegyet á P 24.— -

Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság
Osztálysorsjáték-osztály

Budapest, VI. kerület, Andrássy-út 5. szám.
Telefon: Aut. 150—86.
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Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság
Osztálysorsjáték-osztály

Budapest, VI. kerület, Andrássy-út 5. szám.
Telefon: Aut. 150 -86 .

XXIV. Magyar Királyi Osztálysorsjáték.

84.000|É| 42.000
sorsjegy nyeremény

M in d e n  m á s o d i k  s o r s je g y  n y e r !

A sorsolásra kerülő 42.000 nyeremény táb lázata:

1 jutalom P 300-000
1 nyerem. P 200-000

P 100-000
----- II t vágandó le!

LEVELEZŐLAP. - i j .

T. j

I Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság
Andrássy-úti fiókja

1 ?

| B U D A P E S T ,  j
i
* VI., Andrássy-út 5.
r 1t-     l

Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság
Osztálysorsjáték-osztály

Budapest, VI. kerület, Andrássy-út 5. szám.
Telefon: Aut. 150—86.

és 41.977 nyeremény á P 5000, 4000, 3000, 
2000, 1000, 800, 600 stb. összegben.

E lső  h ú z á s  1 9 3 0 .  á p r i l i s  16-án .
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Kálmán bácsi házasodik. Lapunk fele
lős szerkesztője, Vidovszky Kálmán, ápr. 
hó 8-án, déli 12 órakor vezeti oltárhoz 
Szarvasi Olga tanárnőt a budapesti Deák
téri ev. templomban.

A „Hitel” centennáriuma. Ebben az esz
tendőben van száz éve annak, hogy Szé
chenyi István gróf, a legnagyobb magyar 
kiadta korszakalkotó nagy munkáját: a 
Hitelt. A már akkor nagy feltűnést kel
tett mű, sajnos, megnemértés átka 
következtében a legtöbbek részéről csak 
gúnyt és lekicsinylést váltott ki. Éveknek, 
évtizedeknek kellett elmúlni, hogy meg
érthessék ennek a műnek a nagyszerűsé
gét, amely megmutatta a magyar köz- 
gazdasági élet eredendő hibáit és hosszú 
időkre kijelölte célkitűzéseinek az útját. 
Az idők igazolták Széchenyi meglátásait 
s a Hitel közkézen forgó értéke lett egy
szerre a nemzet vezetőinek. Nincs még 
egy magyar ember, aki oly sokoldalúan, 
annyit alkotott volna és nagy szellemének 
annyi értékét adta volna a magyarság
nak, mint Széchenyi s az ő munkái között 
is éppen a Hitel egyike a legnagyobbak
nak. — A Tudományos Akadémia ünnepi 
ülés keretében áldozott a legnagyobb ma
gyar e nagy müve emlékének. Mi se feled
kezzünk meg róla s ha tehetitek, olvassá
tok el legalább a befejező részét, amely
ben Széchenyi hirdeti először azt, hogy 
Magyarország nem volt, hanem lesz. Szé
chenyi alakjának ott kell lebegnie minden 
magyar ifjú előtt, őt megismerni pedig 
csak alkotásain és munkáin keresztül le
het.

A Természettudományi Társulat jubi
leumi kiállítása. A Kir. Magyar Természet- 
tudományi Társulat most ünnepli fennállá
sának 90, s a Természettudományi Köz
löny alapításának 60-ik évfordulóját. An
nak idején ez az egyesület volt az egyet
len magyar tudományos egyesület, mely 
a hazánkban akkoriban annyira elmaradt 
természettudományokkal foglalkozott. Ala
pítása nem fejedelmi adomány következ
ménye, hanem egy egyszerű, lelkes, tudós 
embernek: Bugáth Pálnak az érdeme. 
Most nagy emlék-kiállítást rendezett a 
Társulat, amely felöleli az elmúlt kilencven 
év gazdag gyűjteményét.

Ady Endre síremlékének a leleplezése.
Március 23-án leplezték le Ady Endrének, 
az immár tizenegy éve elpihent nagy köl
tőnknek a síremlékét a Kerepesi-temtőben. 
A síremléket, mely Csorba Géza szobrász
művésznek az alkotása, a főváros közön
sége adományozta. Az ünnepélyen meg
jelent a költő ősz édesanyja is, aki előtt 
aznap este a pesti Vigadóban a magyar 
ifjúság hódolt a nagy költő szellemének.

Budapest környékének cserkésztérképe.
Az a nagy sikert aratott térkép, amelyet 
az Állami Térképészet 1:37.500 mérték
ben bocsátott közre, most új kiadásban 
jelenik meg cserkészek részére. Azelőtt a 
75.000-es katonai térképet használtuk, de 
az túlkicsi méretűnek bizonyult. Aztán, a 
háború előtt is, meg utána is, a 25.000-es 
nem katonai kiadásúval kísérleteztünk, de 
annak sem tereprajza, sem módszere és

mérete nem volt könnyű, úgyhogy a fiúk 
számára a használata éppen ezért mini
mális volt. Talán két éve, hogy a térké
pészeti intézet a 37.500-as mérettel pró
bálkozott és sikert ért el.

Azóta megjelent már egy turista rá- 
nyomású kiadása, egy sítérképe és most 
kiadásra kerül a cserkésztérkép is. Ezen 
a lapon egy cm a természetben 375 mé
terrel egyenlő, vagyis a gyufaszál (5 cm) 
durván számítva, 2 km, pontosan 1875 
m-el egyenlő. A cserkésztérkép úgy ké
szült, hogy a meglevő teljes, 8 színű lapra 
külön cinóber színlemezt nyomtak. Ez a 
rányomás foglalja magában az összes 
cserkészjeleket.

Ennek a térképnek a mi számunkra két 
különös előnye van: az egyik, hogy meg
találhatjuk rajta a következő cserkészér- 
dekességű adatokat: játszóhely (félnapos 
kirándulás), egésznapos kirándulás, tá
borozóhely (éjjelre), táborhely (több 
napra), menedékház (épület), ünnepély
hely, természeti érdekesség, tűzgyújtás 
helye. A másik, hogy megkapja az ember 
a forgalomban lévő és a turista útak jel-_ 
zésével ellátott térképet a cserkészada
tokkal együtt — olcsóbb áron, mert ezt a 
térképet csak a Cserkészbolt árúsítja és 
olcsóbb lesz. A táborozási, kirándulási 
idény elején ez a legjobb útravaló. Te
kintve az olcsóságát, valószínű, hogy a 
budai hegyekben forgolódó csapataink 
cserkészei egyénileg is megszerzik, mert* 
próbázások és különpróbák számára 
szükséges. A térkép ismertetését megjele
nése után adjuk. Megjelenése áprilisban 
várható.

Természetes, hogy mint első próbálko
zás, ez a kísérlet még hiányos lesz. Talán 
a megállapított jel kulcsa is módosításra 
szorul. Arra kérjük csapatainkat, hogy 
javítsák ki hibáit, egészítsék ki hiányait, 
bírálják meg jelkulcsának használhatósá
gát. A későbbi kiadásokban ezeket a ja
vításokat szívesen felhasználjuk.

A magyar rádiónak 260.000 előfizetője 
van jelenleg s a statisztikák becslése sze
rint a 2.500-as hónaponkénti emelkedéssel 
rövid időn belül eléri a 450.000-t, amelynél 
több előfizetőre Magyarországon számí
tani nem lehet.

A Cserkészszövetség tervbe vette, hogy 
a Cserkész-daloskönyvet (nem a 101 ma
gyar népdalt) új kiadásban fogja a csa
patok rendelkezésére bocsátani. Felkérjük 
azért a csapatokat, hogy azokat a dalo: 
kát, amelyeket, véleményük szerint, az új 
kiadásnál fel lehetne használni, lekottázva 
küldjék el legkésőbb ápr. 10-ig a követ
kező címre: hadusfalvi dr. Spilenberg 
György, Budaörs.

Az ollerupi dán testnevelési főiskola be
mutató gimasztikája a Zeneakadémián.
Niels Bukli, a dán testnevelés világhírű 
reformátora április hó 12-én (szombaton) 
d u. 6 órai kezdettel és 13-án (vasárnap) 
d. u. 3 órai kezdettel a Zeneművészeti 
Akadémia nagy hangversenytermében első 
bemutatóját fogja tartani a magyar közön
ség és testnevelők előtt.

Sportkörökben ez a bemutató a legna
gyobb hatású élménynek ígérkezik, ha 
meggondoljuk, hogy Niels Bukh a maga 
úttörő testnevelési rendszerével — csont- 
és izomanatómiai alapon fölépített mód
szerével — a maga hazájában már is egy 
csodálatosan szép növésű, hajlékony, ru
galmas és harmonikus testű ifjúságot ne
velt ki, amelyet majd az ő válogatott csa
patának bemutatkozásában fogunk cso
dálni, hatását és tanulságait pedig a ma
gyar új nemzedék javára értékesíteni.

500.000

Hálával tartozunk a budapesti Testne
velési Főiskola igazgatótanácsának, hogy 
Niels Bukh igazgatót, aki eddig már Ame
rikában is tett csapatjával körútat, végre 
Budapestre is sikerült elhoznia.

A Cserkészbolt bizonyára élénk vissz
hangra fog találni azzal az újítással, 
amellyel a legközelebbi napokban lép a 
nyilvánosság elé. Figyelembevéve azt az 
elvitathatatlan körülményt, hogy a térkép- 
olvasás megtanulásának leghasznosabb 
segédeszköze az ügyes és könnyen kezel
hető térképjelkulcs, az összes csapatok 
címére a legutóbbi évi jelentésben szereplő 
létszám 20%-ának megfelelő mennyiség
ben tartós kivitelű, ügyesen összehajto
gatott, zsebben hordozható térképjelkulcs- 
füzetet juttat el, amely az 1:75.000-es tér
képjeleken kívül a legújabban megállapí
tott vázlatjeleket is tartalmazza. Ezek a 
térképjelkulcsok a tisztikar, valamint örs- 
és segédörsvezetők részére vannak 
szánva és teljesen díjmentesek. Bizonyára 
érdeklődésre fog számot tarthatni az a 
körülmény is, hogy a jelkulcs belső olda
lán a Cserkészbolt felszerelési cikkeinek 
és a főbb cserkésztárgyú kiadványoknak 
teljes árjegyzéke is szerepel.

Mindenki nyerhet. Rendkívül érdekes, a 
maga nemében páratlan országos versenyt 
rendez a kerékpárosok részére a gyártmá
nyai kiválóságáról legelőnyösebben ismert 
Emerge Kaucsuk Rt. Harminc jelenté
keny összegű díjat tűzött ki a társaság. 
A feladat egyszerűen az, hogy felelni kell 
arra a kérdésre: mi az Emerge-pneu leg
főbb előnye? A versenyszabályok lapunk 
mai számában megjelent hirdetésben ol
vashatók s tekintve a nagy díjakat, mele
gen ajánljuk a kerékpárosoknak, olvassák 
el figyelemmel a hirdetést és minél töb
ben vegyenek részt a versenyen.

Az Országos Mezőgazdasági Kiállításon
az Uj Barázda, a Magyar Földmívelők és 
kisgazdák Budapesten megjelenő napi
lapja is felállította pavillonját, ahol a lap
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szerkesztői, munkatársai és tisztviselői a 
kiállítást látogató gazdaközönség rendel
kezésére állottak.

Weis István dr. miniszteri tanácsos, a 
Faluszövetség igazgatója, március 21-én 
előadást tartott Az ifjúság és a falu címen. 
A nagyérdekességű előadásban Weis Ist
ván dr. megkapó képét festette a magyar 
társadalom és a fiatalság érdeklődésének 
a falu iránt és azt hangoztatta, hogy csak 
a faluba kimenő intellektuális ifjúság tá
maszthatja fel az elhanyatló középosz
tályt. Akiket bővebben érdekelnek azok a 
kérdések, amelyeket Weis István dr. érin
tett előadásában, ajánljuk, olvassa el a 
Magyar Szemle kiadásában megjelent A 
mai magyar társadalom c. ' könyvet, 
amelyre még visszatérünk.

Március 20-án volt 15 esztendeje, hogy 
przemysli várból utolsó kitörést kísérelt 
meg Tamássy altábornagy. És 23-án, 15 
esztendeje elesett a przemysli vár . . . 
Przemysl . . . vájjon tudjátok-e fiúk, mit 
jelent ez a név?

Fényképezés a gyomor belsejében« Bé
csi orvosok és fényképészek egy együttes 
találmánya az új gyomor-fényképezőgép, 
amelytől az orvostudomány jelentős ered
ményeket vár. Az új készülék úgy műkö
dik, hogy az embernek a nyeldeklőjén le- 
bocsátanak egy vaskos csövet, amelyben 
teljes fényképezőgép van. Kellemes érzés. 
Tessék mosolygós arcot vágni, amikor a 
madár kirepül . . .

A világ leggyorsabb hajója a Norddeut- 
scher Lloyd új hajóóriása, az Európa, 
amely óránkint harminc csomót is képes 
megtenni.

A rochesteri egyetem másfélmillió dol
lár költséggel felépítteti a világ legna- 
gyob könyvtárpalotáját, amely 19 emele
tes lesz s amelyben összesen egymillió kö
tet könyvet fognak elhelyezni. A könyve
ket automatikus emelőgép szállítja egyik 
emeletről a másikra.

Az Iparművészeti társulat állandó kiál
lítására (VI., Andrássy-út 71.) külön fel
hívjuk mindenkinek a figyelmét. A Tár
sulat cserkészek számára rendkívül elő
nyös beléptidíjakat szabott (fejenkint 20 
fillér). A kiállításon a magyar népművé
szet kincseitől kezdve, nagyhírű művészek 
s magyar iparművészeti tárgyak gyárainak 
munkájáig mindent megtalálhatni. Aki 
nemcsak gyönyörködni, de tanulni is akar, 
okvetlenül nézze meg ezt a páratlan kiál
lítást.

A General Electric egyik mérnöke azzal 
a problémával foglalkozott, hogyan le
hetne a rádió segítségével hangosfilmeket 
továbbítani. Próbálkozása sikerrel is járt. 
A leadó állomás a General Electric telepén 
volt s ettől 12 km távolságban helyezték 
el a felvevő készüléket. A szobában a ki
feszített vásznon teljes élethűséggel jelen
tek meg az alakok és ugyanakkor felhang
zott a tökéletesen természetes párbeszéd 
is . Ezzel a kísérlettel úgylátszik sikerült a 
mozgó- és beszélőképek távolbavitelének 
problémáját megoldani.

Magyarországon a személyszállító vona
tok utasforgalma az 1928/29. évben 125.4 
millió volt.

Nemzetközi Alpin képkiállítás nyílt meg 
a Nemzeti-Szalonban. A gazdag kiállításra, 
ahol a Himalájától a Tátráig minden nagy 
alpin hegysége képei szerepelnek, felhív
juk olvasóink figyelmét.

Magyarok helyzete Erdélyben. Káli Já
nos munkást Aradon négy héttel ezelőtt a 
románok elleni izgatás vádja miatt letar
tóztatták. A munkás ügyében a szabályok 
ellenére négy hétig nem történt semmi,

mire éhségsztrájkba kezdett. A szerencsét
len ember halála ennek folytán mindennap 
várható s a hatóságok csak nagy küldött
ségjárás után hajlandók sorsát enyhíteni.

Nagyüvöltés a Kristály-barlangban. — 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, 
szép tavaszi napon nagy vándorlás indult 
meg a kissvábhegyi Kristály-barlang felé. 
Farkasfalkák törtettek fel a hegyre, élükön 
vezérfarkasaikkal és egy vígan zenélő ban
dával. Az idő, amely reggel még szeme
telni akart, délutánra egészen kitisztult, a 
kicsinyek kedvéért és amikor ifj. Geritzen 
Vilmos, a vezérfarkaS felállt a tanácsszik
lára, igen erős nagyüvöltés üdvözölte az 
ünnepet. Egy szónak is száz a vége: 500 
farkaskölyök vonult ki, velük rengeteg sok 
papa, mama és testvér, s 12 falkából tet
tek ígéretet. Utána zenekarral élükön be
vonultak az országzászlóhoz s több mint 
100 boldog kis emberke hajtotta le még 
boldogabban álomra a fejét.
................................... Imliill......milil....Ilii.... .

K Ö N Y V IS M E R T E T É Simmmummmuimimmmim̂

A betű. (Rovó Aladár könyve a nyom
dai műiparról.) A betűnek, ennek a kis 
karcsú ólomkatonának az életéről szól ez 
a gyönyörű kiállítású könyv. Elmondja 
azt, hogy hogyan készül a könyv, milyen 
utat tesz meg az ólombetű, amíg az em
beri gondolat közvetítésének eszközévé 
válik. Látjuk Gutenberg első mozgatható 
betűit s a legmodernebb szerkezetű sze- 
dögépet; megismerjük belőle a mai leg
tökéletesebb nyomtatásmód minden tech
nikai fogását, szól a könyvek művészi ki
állításáról, a könyvillusztrálásról, a külön
féle grafikai technikák felhasználásáról 
(fametszet, cinkografia, többszín-nyomás). 
Bepillantást nyújt a könyvkötő műhe
lyébe, részletesen ismerteti a különféle be
tűformákat, papír-fajtákat stb. A nyom
da-technika fejlettségéről szól ez a munka, 
de maga a könyv kiállítása a legjobb 
példa arra, hogy mit tud alkotni a modern 
nyomdatechnika.
. Mindnyájan rengeteg újságot, folyóira

tot* könyvet olvastok el, s gondoltok-e 
olyankor arra is, hogy milyen módon, 
mennyi munka árán születik meg az a mű? 
Ha hozzájuthattok ehhez a könyvhöz, ol
vassátok el figyelmesen, mert hivatott 
tollú ember könnyed, élvezetes írása ez, 

^amelyből megtudhatjátok azt, hogy ho
gyan készül a betűből leghűségesebb ba
rátunk, a könyv. (Kiadja a Fővárosi 
könyvkiadó.) F. K.

A katolikus cserkész praktikus vallási 
ismeretei. Irta: Olasz Péter S. J. 2. o. 
A „Mária-Kongregáció” kiadása.

Régen érzett hiányt óhajt pótolni ez az 
ügyesen összeállított kis füzet akkor, ami
kor az I. oszt. próba 11. pontját próbálja 
a katolikus cserkész számára részletesen 
megfogalmazni. Szerző a cserkészt végig
vezeti a mindennapos élet minden vonat
kozásán — ahol a vallás határozott uta
sítást ad a magatartást illetőleg — és rö
vid, egyszerűen, minden felesleges sal
lang nélkül megfogalmazott mondatokban 
tárja eléje azokat a tudnivalókat, melyek 
nélkül jó katolikus cserkész nem lehet 
meg. Érdekes gondolata, hogy e tudni
valókat — ellentétben a kiképzési sza
bályzattal — mind a három próba anya
gába osztja el.

A mű úttörő és értékét a gyakorlat 
fogja megszabni. Nincs azonban senki, aki 
haszon nélkül ne forgatná kezeiben, ezért 
megszerzését mindenkinek ajánljuk. Ára 
példányonkint 20 fill., 10 példányos ren
delésnél a szerző engedményt is nyújthat.

A Cserkészboltban is kapható. — Witz 
Béla szép előszót írt hozzá. Mö.

Almanach az I. (budapesti) cserkész
kerület munkájáról. Czoch József és Pi- 
rovszky Lajos cserkésztisztek szerkeszté
sében most hagyta el a sajtót ez a vas
kos, könyvnek is beillő mű, mely méltó 
emléket állít annak a lázas munkának, 
amelyet az I. cserkészkerület az ■'utolsó 
tíz évben kifejtett. A kötet, melyet a bu
dapesti cserkészek dr. Zsitvay Tibor igaz
ságügyminiszternek, a kerület védnökének 
ajánlottak, első felében novellákat és köl
teményeket tartalmaz, cserkészíróink és 
költőink legjobbjainak tollából.-A máso
dik rész a kerület és csapatainak történe
tét foglalja össze. Külön figyelmet érde
mel a kötet végén található grafikon és 
Budapest térképe a csapatotthonok meg
jelölésével. Hasznos tudnivalók és cser- 
kész-munkanaptár egészítik ki még a gaz
dag anyagot. A címlapot Németh N. jól
sikerült rajza díszíti. Az ilyen évkönyvek 
összeállítását figyelmébe ajánljuk minden 
kerület vezetőségének.

I. KERÜLET.
A 7. sz. Verbőczy reálgimnáziumi cser

készcsapat Magyarország leggyorsabb 
cserkész sí-járőrje részére vándordíját ala
pított. A vándordíj elnyerése nincs korosz
tályhoz kötve. A vándordíj síelő cserkészt 
ábrázol, kb. 30 centiméter magas bronz
szobor. Készítője csapatunk cserkésze, 
Arányi István VI. oszt. tanuló. — Április 
6-án, vasárnap d. u. 5 órai kezdettel cser
készcsapatunk ünnepélyt rendez. A műso
ron művészi zenei számok szerepelnek. Ez 
alkalommal nyújtjuk át Patatics Imrének, 
csapatunk életmentő cserkészének az élet
mentő kitüntetést.

A 183. sz. Kinizsi cs.-cs. I. és II. raja 
márc. hó 19-én egésznapos kirándulást 
rendezett a vedresházai erdőbe. A kora 
reggeli órákban hadijátékot tartottak.

A 90/Ö. SZIK. szociális Örsének meg
hívására dr. Németh Péter, a fiatalkorúak 
bíróságának tanácselnöke, a cserkészet 
nagy barátja, csapatunk jóismerőse tartott 
előadást márc. 19-én, a fiatalkorúak szo
ciális helyzetéről, védelméről s a fiatal
korú bíróság feladatairól. Az előadáson 
— a csapat tagjain kívül is — igen szá
mosán jelentek meg és élvezték a kiváló 
előadást.

A 329-es pesti „Lehel” cserkészek na
gyon jól sikerült előadást rendeztek már
cius 16-án. A nagyszámmal megjelent kö
zönség a termet zsúfolásig megtöltötte és 
szűnni nem akaró tapsviharokkal fejezte 
ki elismerését és megelégedését a szerep
lők és rendezők iránt.

A 321-es Szent Család cserkészcsapat 
Szent Imre farkaskölykei március 9-én 
tartották ezévi műsoros tea-estélyüket az 
egyházközség Vilma királynő-út 8. szám 
alatti kultúr-házában. Az angliai jambo- 
ree emlékszallagot ft. Sármány Ferenc, a 
szervező testület elnöke tűzte fel a falka 
zászlajára. Az ünnepi beszédet pedig 
egyik leghíresebb szónokunk, P. Bőle 
Kornél, a Szent Domonkos-rend priorja
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KERÉKPÁROSOK
O R S Z Á G O S  (Sowí V E R S E N Y E
Kezdődött 1930 március 2. Résztvehet rajta minden magyar kerékpáros
F e l a d a t :  válaszolni kell erre a kérdésre, hogy
MI AZ (SíEseé-PNEU LEGFŐBB ELŐNYE?

tartotta. Műsoron szerepeltek Biaskó Má
ria „A pápa gárdája” című vallásos és 
Radványi Kálmán „Teljesült vágyak or
szága” című kacagtató színdarabja. A mű
sort nagysikerű tábortűz fejezte be.

Cserkészkiállítást rendez a nagyhéten 
(ápr. 13—20-ig) a 3. sz. Regnum Maria- 
num Pacsirta csapata. A kiállítás sok régi 
emléket fog feleleveníteni a magyar cser
készet őskorából is, de különösen érdekes
nek ígérkezik az a része, mely az arrowe- 
parki Jamboree boldog és büszke napjait 
fogja visszavarázsolni a Damjanich-utca 
50. 1. emeletére, ahol a kiállítás naponta 
d. e. 9—1 és d. u. 3—7-ig tekinthető meg, 
cserkészeknek 10, másoknak 20 fillérért.

Március 8-án tartották meg a 13. számú 
államgépgyári „Ezermester” cserkészek 
idei előadásukat, melyen a Magyar Cser
kész Szövetség nevében Witz Béla elnök 
urunk és Faragó Ede bátyánk jelent meg.

Szépszámú közönség előtt folyt le az 
előadás, melynek keretében két színdarab, 
szavalatok, zene, énekkar, jamboree dal
gyűjtemény, diapozitív-sorozat stb. szere
pelt, szóval humor, mélység, cserkészet, 
eredetiség mutatta a tizenhármasok fel
készülését és komoly munkáját.

Az előadás nagy örömöt hozott az 
„Ezermestereknek”, mert itt adta át meg
lepetésként Witz elnök úr a csapatnak a 
dr. Papp Dezső által „a magyar dal kul
tuszának ápolására” vándordíjként ado
mányozott hatalmas ezüstserlegét nagyon 
közvetlen és kedves szavak kíséretében.

Az elnök úr közönséghez intézett szavai 
után Faragó Ede bátyánk szólt a fiúkhoz 
néhány szót arról, hogy milyen kötelessé
gei vannak a magyar cserkészeknek a ma
gyar dallal szemben.

Az elsőízben védő Ezermestereket lelke
sen ünnepelte a közönség és ők bizonyára 
iparkodni fognak a kitüntetéshez még mél
tóbbak lenni.

A Nemzeti Színház művészei — cser- 
készszínpadon. Március 18-án, kedden d. 
u. i/24 órakor érdekes cserkészünnepélyt 
tartott a 20. sz. „Br. Wesselényi Miklós” 
cserkészcsapat (Wesselényi-utcai községi

polgári iskola) az iskola tornatermében. 
A csapat 25 tagja a Nemzeti Színház 
„Légy jó mindhalálig” c. darabjának gyer
mekszerepeit játssza. A színház tagjai 
nagy szeretettel veszik körül a kis cser
készfiúkat, akik ezt a szeretetet akarták 
meghálálni, amikor a Nemzeti Színház 
tagjainak tiszteletére 18-án cserkészünne
pélyt tartottak, amelyen a Nemzeti Szín
ház művészei közül is többen szerepeltek.

Hosszú Zoltán székely paraszttörténe
teket, Pataky József virágénekeket, Gye- 
nis Ede vidám jelenetet, Juhász István 
verseket adott elő. A cserkészek műsorá
nak keretében fellépett az iskola külföldi 
körútra készülő énekkara is.

A 2. sz. B. K. D. cs.-cs. nagysikerű ün
nepséget rendezett március hó 25-én a 
piarista gimnázium tornatermében. A mű
sort életmentő kitüntetések átadása ve
zette be, amelyet maga a csapat pa
rancsnoka, dr. Degré Miklós nyújtotta át. 
Majd Sík Sándor tartott rendkívül érde
kes és aktuális beszédet. Egy tökéletesen 
előadott Beethoven szonáta után Sík Sán
dor „Zrínyi” c. drámájának harmadik fel
vonását adták elő az öregcserkészek nagy 
sikerrel. Az öregcserkészek előadása a 
megjelentek nagy tömegére a legjobb ha
tást gyakorolta.

A 16. E. G. cserkészcsapat márc. 23-án 
tartotta a gimnázium dísztermében újonc
avató ünnepélyét, melyen 19 újoncot avat
tak fel. Az avatást vit^z dr. Réz Henrik 
parancsnok végezte. Mikola Sándor gimn. 
igazgató, mint a szervező testület elnöke, 
szólt az újonnan avatottakhoz, örömmel 
üdvözöltük ünnepélyünkön Czoch József 
kerületi vezető-tisztet.

II. KERÜLET.

A 234. sz. II. Rákóczi Ferenc cserkész- 
csapat és a csapat „Apród”-örse 1930 
március 1-én este 8 órai kezdettel műso
ros teaestélyt rendezett szépszámú cser
készszülő és cserkészbarát előtt. A műsor 
kiemelkedő számai: Kovács Dezső taní- 
tóképzö-intézeti igazgató, szervezőtestü

leti elnök úr megnyitó beszéde, Novák 
Icuka tündérke ének- és zeneszáma és 
Radványi K. „Tüske doktor” című tá
bori jelenete. Teázásnál cserkészfiaink 
szolgálták ki a vendégeket. A jól sikerült 
est 11 óra után ért véget. Ezzel a kis ösz- 
szejövetellel sikerült a közönség érdeklő
dését fölkelteni a cserkészet iránt. Márc. 
15-én fogadalom és apród-ígérettétel volt 
Zsupán László kér. ü. v. elnök úr vezeté
sével.

A 234. sz. II. Rákóczi Ferenc cs.-cs.
1930. márc. 15-én fogadalomtételi ünnep
séget tartott. Zsupán László kér. ügyv. 
elnök urat a sárospataki cserkésztisztek 
és a csapat 1-sö raja fogadta. Fogadtatás 
után az elnök úr és kísérete kiment a 
Bodrog-partra, hogy ott a létesítendő ke
rületi vízitelepnek alkalmas helyet nézzen. 
Reméljük, hogy sikerül az illetékeseket 
megnyerni és a vizitelepet itt, Sárospata
kon megépíteni.

Márciusi ünnepély Egerben. Az egri 212. 
Bornemissza, 760. Pyrker és 765. Bolyki 
cserkészcsapatok közös márciusi ünne
pélyt rendeztek a Katii. Legényegylet he
lyiségeiben. Az ünnepi beszédet vitéz dr. 
Jávor Ernő 212. cs.-tiszt mondotta, a cser
készek pedig szavalatokkal, ének- és ze
neszámokkal szerepeltek. Különösen ki
tűnt a Bornemisszák fúvós-, a Pyrkerek 
vonószenekara, míg a Bolykiak a züm- 
mögö-kórus kísérettel előadott melodrá
mával arattak sikert.

III. KERÜLET.

Soproni cserkészek a legnagyobb ma
gyar sírjánál. Ebben a hónapban lesz 
hetven esztendeje annak, hogy a leg
nagyobb magyar, gr. Széchenyi István a 
döblingi elmegyógyintézetben véget vetett 
életének. Azóta a cenki sírban alussza 
örök álmát, de azóta ez a hely zarándok- 
helyévé lett a magyarságnak. Most, halála 
hetvenedik évfordulóján a cserkészek is 
felkeresik a sírját, hogy koszorújukkal le- 
rójják kegyeletüket a legnagyobb magyar
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emlékének. Az évforduló napján a soproni 
cserkészcsapatok együttesen fognak ki
menni a cenki sírbolthoz, elvíve magukkal 
az összes magyar cserkész nevében a ke
gyelet áldozati-koszorúját.

Meghívó a Magyar Cserkészszövetség
III. kerületének 1930. éüi április hó 13-án 
Szombathelyen, a Vármegyeház nagyter
mében, fél 11 órakor tartandó tisztújító 
közgyűlésére.Tárgysorozat: 1.Elnöki meg
nyitó. 2. A kér. ügyv.-elnök jelentése. 3.
A kér. föpénztáros jelentése és az 1929. 
évi zárszámadás bemutatása. 4. A szám- 
vizsgáló bizottság jelentése. 5. Az 1930. 
évi költségvetés előterjesztése. 6. A ke
rületi tisztviselők és I. B. tagok válasz
tása. 7. Indítványok. —- Az esetleges in
dítványok a közgyűlés előtt két héttel 
írásban nyújtandók be a kér. elnökségé
nél. A csapatok az alapszabályok 7. §. 13. 
és 15. pontjai szerint küldik megbízottai
kat. Közgyűlés után társasebéd a Sabá- 
riában étlap szerint. Délután tisztiértekez
let.

Folyó hó 9-én a 80. sz. Csányi cs.-cs.
tagjai közül a következők tették le siker
rel a tiszti, ill. a segédtiszti vizsgát Szom
bathelyen: dr. Kozma Ferenc cs.-parancs- 
nok, Schuller Géza, Bizony Rezső, Lóránt 
László cs.-tisztek a tiszti, míg Gondy Kál
mán a segédtiszti vizsgát.

A 79. sz. Festetics cs.-cs. e hó 14-én
délután tartotta első idei nagyobb aka
dályversenyét Keszthelyen. Az akadály- 
verseny tárgya inkább elméleti volt a 11. 
és 111. osztályú próba köréből. Március 
22-én pedig egész napra kiterjedő akadály- 
versenyt rendezett a Keszthely körüli 
hegyekben. Május elején cserkész ünne
pélyt rendez a csapat, a cserkészgondolat 
terjesztése érdekében.

A 379. sz. Feltámadás cs.-cs. március 
elsején és másodikén tartotta szokásos 
farsangi ünnepélyét, amely alkalommal 
előadták Pelle László: A Garaboncok című 
zenés cserkész-bohózatát szép erkölcsi és 
anyagi sikerrel.

A szombathelyi reáliskola 51. sz. „Fi
gyelő” cs.-cs. élénk csapatösszejöveteleket 
tart, amelyeken a fiúk 111, 11. és I. osztályú 
próbákból vizsgáznak. Jólsikerült tábor
tűzi szórakoztató színdarabokat, monoló
gokat és tréfákat adnak elő az egyes őr
sök. Az új iskolában a csapat négy termet
kap és azoknak a díszítéséről már most 
kell gondoskodni.

Beszámoló a 64. szt. Asztrik cs.-cs. 
márc. 19—20-i jubileumi ünnepségeiről.
Zsúfolt teremben kezdtük meg az ünne
pélyt a cserkészindulóval. Utána dr. Hor
váth Detre, a csapat alapító, első parancs
noka mondotta el szívbemarkoló vissza
emlékezését a csapat múltjára. Beszédje 
végeztével egy irredenta melodrámát ad
tunk elő. Az intézet énekkara által elő
adott számok után Koszter atya —- a csa
pat 10 éves jubileumára írt ■— remekszép 
színdarabját adták elő a csapat tagjai. Á 
közönség — melynek soraiban láttuk: 
Dsida Ottó tan. kér. kir. főigazgatót, Lan- 
ger min. tan., Martini vm. elnököt, a tiszti
kar előkelőségeit és az összes cs.-cs kép
viseleteit, végül a tanári kart, élén Sziklai 
J. igazgatóval — egy felejthetetlen ünne
pély emlékével távozott.

Az ünnepségek másnap folytatódtak, 
amikor is a csapat ünnepélyes hálaadó is
tentiszteleten vett részt. Ezen a szülők és 
a fiúk közös szentáldozáshoz járultak. Te 
Deum után megkoszorúztuk a hősi halot
tak emléktábláját, majd felvonultunk a 
tornaterembe, ahol zászlóanyánk: Gaup-

mann M. által adományozott jubileumi 
szalaggal ékesítettük fel a zászlót. Leg- 
meghatóbb az volt, mikor volt parancs
nokunk felolvasta Rákosi Jenő üzenetét. A 
nagyszerű író intézetünk tanítványa volt 
és nagyon szerette csapatunkat. Utolsó 
üzenete is cserkészeinek szólt és a cser
készerényekre buzdított bennünket.

A jubileum emlékére 12 szegény gyer
meket ajándékoztunk meg, akik boldogan 
vitték csomagjaikat haza. Befejezésül zu
hogó esőben, de annál keményebb lépé
sekkel köszönte meg a 64. sz. szt. Asztrik 
a megjelent közönség kedvességét.

A nagykanizsai 374. számú Kisfaludy 
Károly öregcserkészcsapat február 22-én 
kedves műsoros táncestét rendezett a 
Kath. Legényegyletben. A műsor Gaz- 
dagh Ferenc parancsnok úr beszédével 
kezdődött, majd különböző jelenetek és 
színdarabok élénkítették a műsort.

IV. KERÜLET.
Vizicserkészet. A tavasz első rügyfaka- 

dásával Győrött, a „három folyó városá
ban”, a Győri Kát. Legényegylet 450. sz. 
Pálffy-öregcserkészcsapatban is megindult 
a vizicserkészmunka. Győr szab. kir. vá
ros tanácsa által a csapat részére a Duna 
mellett sporttelep céljaira adott vizitelepen 
a pákászok új színbe öltöztetik a már sok 
vizet bejárt karcsú cserkészcsónakokat, 
hogy mielőbb kievezhessenek a szőke Du
nára, az olajzöld Rábára.

V. KERÜLET.
Az 552. sz. Petneházy cs.-cs. folyó hó 

2-án szerepelt a K. L. O. Sz. által rende
zett Bohókás est-en, melyen csapatunk az 
„Izgalmas kaland” című színdarabot adta 
elő és a műszaki munkákat végezte el. 
Megkezdte a csapat tavaszi kirándulásait 
is. Ezen kirándulások hivatottak előkészí
teni a csapat szilvásvárad! nyári táborát. 
A külföldi levelezés csapatunkban is fel
lendült, ugyanis most már hét levelezője 
van a csapatnak, akik angol, német, fran
cia nyelveken írnak.

A bácsalmási 579. sz. Tomori Pál érsek
cserkészcsapat november 15-én kezdett 
két továbbképző tanfolyamát március 
19-én ünnepélyes záróvizsgával fejezte be. 
A „legszorgalmasabb tanfolyamlátogató” 
díszoklevelet Matkovics János rajvezető 
-kapta meg. — A csapat vetítőgépével he- 
tenkint oktató diapozitív előadásokat ren
dez, amelyeken rengeteg látogató van. — 
A március 2-i és 9-i előadások jövedelmé
ből sok könyvet vásároltak, március 12-én 
pedig liziői Szent Terézke filmjét mu
tatták be a Corso-mozgóban. Ennek jö
vedelméből pedig hatalmas könyvtár-, 
irattár- és örsi-szekrényt készíttettek. — 
Az öregraj „Bácskáért” elnevezést nyert, 
a fiatalrajt pedig a jubileumi év emléke
zetére „Szent Imre-raj” névvel látták el.

A 183. sz. Kinizsi cs.-cs. rendezte Sze
geden az idei tavasz első kirándulását. -— 
Márc. hó 6-án a jelölt őrsök egésznapos 
kirándulásra mentek Porgányra, ahol a je
löltek igen nagy ügyességről és lelkese
désről tettek tanúságot. — Márc. hó 12-én 
a csapat viziörsei rándultak ki a denki er
dőbe.

Az V. cserkészkerület elnöksége az
1930. évi január hó 12-én tartott vándor- 
tisztigyülés határozatából kifolyólag üd
vözölte lord Rothermeret és megköszönte 
az V. cserkészkerület cserkészeivel szem
ben tanúsított jóindulatát. Erre az üdvözlő 
és köszönő levélre a nemes lord prof. dr. 
Győrffy István kér. elnökhöz a következő

levélben válaszolt. „1930. február 1. Prof. 
István Győrffy elnök, V. cserkészkerület, 
Szeged. Uram! Megkaptam az 5. cser
készkerület nevében tolmácsolt üdvözle
tét. örömömre szolgált tapasztalnom, 
hogy a fiúk londoni látogatásuknak tartó- 
sabb emlékét vitték haza. Én magam gyö
nyörködtem a magyar cserkészekben és 
remélem, hogy jövő alkalommal ^viszont
látom őket. Kérem, adja át köszönetemet 
az önök üdvözletéért tisztjeiknek és a 
fiúknak. Önnek igen hív Rothermere-je.”

VI—VII. KERÜLET.
A 665. sz. Túrán csapatot márc. 13-án 

meglátogatta Mátrai Rudolf, a Magyar
Cserkészszövetség társelnöke.

Apródcserkészetről tartott előadást vitéz 
Faragó Ede országos vezetőtiszt február 
21-én Pakson, 22-én pedig Bonyhádon, a 
tolnamegyei tanítók részére a pedagógiai 
szeminárium előadássorozata keretében.

Bátaszék. Wosinszky Mór néven apród- 
csapat kezdte meg munkáját Tóth Nán
dor .és Földes László vezetése mellett 
25-ös létszámmal.

Szekszárd. 104 kötetes könyvtárt ado
mányozott a földmívelésügyi minisztérium 
a 40. sz. szekszárdi cserkészek csapatá
nak. A nagy értéket képviselő könyveket 
a magyar motívumokkal díszített szép 
könyvszekrény egészíti ki.

Somogybán is alakult földmíves cser
készcsapat. A nagybajomi önálló gazda
sági iskola kebelében, a földmíves ifjakból 
toborzott Huba nevű cserkészcsapat ala
kult. A csapat parancsnoka Mezey Imre 
igazgató, tisztje Győrfi János tanító, a 
csurgói tanítóintézet volt cserkésze. Nagy
bajom közönsége lelkes szeretettel fogadta 
a kis csapatot.

Uj csapat Kaposvárott. A kaposvári áll. 
siketnéma intézet növendékeinek régi vá
gyát teljesítette az intézet igazgatósága, 
amikor az intézet kebelében cserkészcsa
patot alakított. Az intézeti cserkészcsapat 
parancsnoka Blázsik László intézeti ta
nár. Ezen új csapattal a kaposvári csapa
tok száma tízre emelkedett.

Március 15-én a kaposvári csapatok 
nagy felvonulást rendeztek a Kossuth- 
térre Schippert Ferenc vm. főtitkár veze
tése alatt, ahol kilenc csapatban 14 tiszt, 
15 segédtiszt és 497 cserkész vett részt. 
Az ünnepély után a csapatok az állomásra 
vonultak gróf Klebelsberg Kunó közokta
tásügyi miniszter őexcellenciájának fo
gadtatására, aki látható örömmel szemlélte 
a nagyszámban megjelent cserkészeket.

őrsvezetői tábort rendez a somogyvár- 
megyei 1. B. A somogyvármegyei I. B. 
ezen évet az általános kiképzésre fordítja 
és megrendezi a központi táboron kívül 
pünkösdkor az őrsvezetői tábort. A jelent
kezések már folynak és előreláthatólag 
30—40 jelentkezés lesz. A tábor parancs
noka valószínűleg Szuhovszky Bertalan 
653. sz. csapat parancsnoka lesz.

A kenderes! 974. sz. „Horthy István” 
cs.-cs. fogadalomtétele. A kenderesi 974. 
sz. „Horthy István” cs.-cs. márc. 15-én 
ünnepélyes fogadalomtételt rendezett, me
lyet dr. Jausz Béla parancsnok, gimn. ta
nár, végzett. A fogadalomtétel után a Kul- 
túrház dísztermében úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg szépen sikerült műsoros dél
utánt rendeztünk.

Stephaich Pál, Somogyvármegye alis
pánja, a somogyi cserkészek lelkes veze
tője, a somogyvármegyei I. B. elnöke a
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Á k  <31 F Ő d  hogy hős jféursidsággiúll
m eg keresd  a  nyári tábor kölliségeiil ?
VEGYÉL RÉSZT AZ ODOL-GYÁR 
5000  PENGŐS PÁLYÁZATÁN!
A 1. Az alant elhelyezett keretben közöljük az Odol-gyár hirde

tését, amelyben fel van sorolva az Odol-készítmények kiváló 
volta, használatuk szükségessége. Ebben a hirdetésben található szavakból, esetleges kiegészítő szavak 
felhasználásával, kell egy olyan 10—20 szóból álló jelmondatot, „vagy verset készíteni, amely 
érthetően, világosan kifejezi, hogy a tökéletes száj- és fogápolás az Odől-szájvíz és az Odol-fogpép 
használatával érhető el.

2. Az Odol-gyár pályázatán részt vehet mindenki, aki pályázatával együtt beküldi az Odol- 
fogpép tubusának burkolatát: a közismert kékszínű dobozt.

3. A pályázaton a pályázó nevét és pontos címét olvashatóan kell feltüntetni.
A pályázat lehetőleg az Odol-gyár által kiadott és minden .gyógyszertárban, drogériában 

és illatszertárban kapható kékszinű megcímzett borítékban küldendő az Odol-gyár városi irodá
jának, Budapest, IV., Múzeum-kőrút 31. — A pályázat beküldésének határnapja 1930 április 30.

A beküldött és díjazott ötletek, mondatok és versek szövege az Odol Compagnie Rt. tulaj
donába mennek át és azokat — minthogy díjazásban részesültek — tetszés szerint felhasználhatja.

A beküldött pályázatok közül a legjobbakat a zsűri választja ki, amelynek tagjai: gróf Teleki 
Sándorné (Szikra); dr. Balassa József, a Magyar Nyelvőr szerkesztője; Farkas Imre író, min. tan.; 
Incze Sándor, a Színházi Élet főszerkesztője; Szőllősi Sándor vezérig., az Odol gyár képviseletében.

A zsűri a pályázatokat a megállapítandó sorrendben a következő díjakkal jutalmazza:

1 -ső  d í j  1 0 0 0  p e n g ő ,  2 - ik  d í j  5 0 0  p e n g ő ,  3 - ik  d í j ,  k e t tő  d  2 0 0  p e n g ő ,  
4 - ik  d í j ,  h á r o m  n 1 0 0  p e n g ő ,  és  o - ik  d í j ,  ö t á  5 0  p e n g ő .

A pénzdíjakon kívül 300 vegyes díjat is szétoszt a zsűri, úgyhogy az összes díjak értéke 
5000 pengő. Reméljük, hogy — mint takarékos és ötletes cserkész — nem szalajtod el a kedvező 
alkalmat és résztveszel a pályázaton!

Ez a hirdetés, amelyből a Jelmondat, vagy a vers összeállítható:

A száj és a fogak ápolása kihat az egész test egészségére, mert a száj a test kapuja. Rendkívül 
fontos tehát ennek a kapunak leggondosabb tisztántartása. Egészséges száj, ép fogak és tiszta lehellet 
alapfeltételei a jó egészségnek.

A száj és a fogak ápolásának, az egészséges fogak megtartásának titka az egész világon ismeretes 
azóta, amióta a tudomány úttörője, a kultúra vívmánya, az Odol, ez az erős antiszeptikus hatású és 
kellemes ízű, világszerte ismert szájvíz diadalútját megkezdte.

Az Odol-szájvíz fertőtlenítő hatása felülmúlhatatlan, mert behatol a nyálkahártyának redőibe; 
használata után még órákig hat és ezáltal — ha reggel, délben, este rendszeresen használjuk — sikeres 
védelmet nyújt az erjedést és rothadást okozó baktériumok ellen. Erős szájöblítés Odollal nemcsak meg
őrzi a fogak épségét, hanem frissé és üdévé teszi a lehelletet. Későbbi szemrehányásoknak veszi elejét, 
aki gyermekeit idejekorán hozzászoktatja az Odollal való rendszeres száj- és fogápoláshoz. Az Odol a 
gyermekek életében az egészség és az örömök forrása.

Mindezeken felül az Odol olyan kiadós a használatban ! Nem kell belőle sok, csak egypár csepp, 
mert minden cseppje csupa erő.

A fogápolás tökéletességéhez feltétlenül szükségés azonban a fogak mechanikus tisztítása is, hogy 
a fogak szépek maradjanak és fehérségüket megtartsák. Ezt a hatást legbiztosabban az Odol-fogpép 
használata által érhetjük el. Az Odol-fogpép is nélkülözhetetlen feltétele a szép és egészséges fogaknak, 
mert tudományos kutatások és 30 éves tapasztalat alapján, a legkiválóbb anyagokból készül. Az Odol- 
fogpép segít megőrizni a fogak anyagát, megtisztítja s hófehérré teszi a fogakat, kitűnő hygienikus szer, 
feloldja a fogkövet és fertőtlenítő hatású. Minősége a legjobb, nem keménvedik meg, nem esik szét, meg
felelően habzik, íze összhangban van az Odol-szájvízével és csakis tiszta óntubusokban kerül forgalomba.

Tehát az egész világ szájvízének, az Odóinak együttes használata az Odol-fogpéppel a fogápolás 
koronája !
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somogyvármegyei cserkész főtitkárság ré
szére a vármegyeházán szép helyiséget 
adott. A somogyi csapatok elhatározták, 
hogy saját erejükből fogják berendezni és 
máris elhalmozták a főtitkárságot min
denféle hivatali felszereléssel, képekkel stb. 
Ezen helyiségben közös otthonra talált 
minden somogymegyei cserkész.

Vili. KERÜLET.
Leventeügy. Több csapat kéri a lét

számkeret felemelését. Vegyék tudomásul, 
hogy leventekötelesek kiadása csak szep
tembertől decemberig van. Létszámkeret 
rendes kérvényben a Cserkészszövetség 
elnökségétől a kerületen keresztül csak 
szeptember l-ével kapható.

IX. KERÜLET.
A karcagi ref. reálgimnázium 176. sz. 

„Nagykun” cserkészcsapata márc. 18-án 
avató-ünnepélyt tartott, mely alkalommal 
dr. Csinády Gerő parancsnok előtt 15 je
lölt fogadalmat, 15 apród pedig ígéretet 
tett. A csapat kisebb tagjai előadták a 
„Csillagszemű fiúk”-at; a nagyobb cser
ikészek „A két arabus”-t.

X. KERÜLET.
Mészáros György, a monori 931. sz. 

„Pósa Lajos” cs.-cs. kiváló őrsvezetője 
egy évig húzódó nehéz betegsége után 
február hó 28-án elköltözött az élők sorá
ból. Kicsiny virágoskertünk legszebbjei 
közül törött le egy viruló liliomszál. Utolsó 
útjára elkísérték cserkésztestvérei.

A 169. sz. Magor cserkészcsapat ezidei 
első jólsikerült tavaszi kirándulását már
cius 8-án tartotta meg Nagykevélyre. ■— 
Most készül a csapat az április 6-i foga
dalomtételre.

Jancsika. Pályázatod egészen kedves 
volt, az első csoportba került. Máskor is 
szorgalmasan végy részt ezekben a mun
kákban. — S. D. Pécs. Dolgozatod a har
madik lett. Bizony kedvesebb lett vöTna~ 
képekkel. Ezért jó, hogyha a cserkész 
vagy fényképezni, vagy legalább rajzolni 
tud. — D. D. 264. Hunyadi János. Ha a 
versed olyan jó volna, mint amilyen gon
dosan és szépen leírtad, akkor kitörő 
örömmel fogadnám. így azonban csak azt 
mondhatom róla, hogy nagyon elkopta
tott témát, nagyon is megszokott formá
ban dolgoz fel. Olyan ez a vers, amilyet 
megrendelésre minden jóravaló VI-os 
gimnazista kell, hogy tudjon írni. Hanem 
a szép, gondos kiállításért megdicsérlek. 
Ritkán lát az ember még cserkészeknél is 
ennyi gondosságot. Ölellek. — Zajay Béla. 
örömmel köszöntőm új írásodat. A Ta
vaszi dal kedves, hangulatos s ha nem is 
egészen eredeti, látszik, hogy szívből jött 
s ez ad olyan értéket, hogy méltó a leköz- 
lésre. Ha „úgy magától” jön, akkor ez
után is csak írj és küldd be versedet. Va
lóban bosszantó sajtóhiba csúszott a fran
cia levélbe. Szólok a francia munkatárs
nak, hogy javítsa ki. B. K. F. 15. Bethlen. 
Csak rajta, lássuk azt a sok ügyességet, 
„amit még nem ismerünk”. Nagyon szí
vesen közlök minden új ötletet. Jó volna,

ha mindjárt rajzot is küldenétek az ügyes
ségek leírásához. — 329. Lehel. Ne hara
gudjatok, de nagyon nagy mostanában az 
elfoglaltságom. Azonban ígérem, hogy 
legközelebb ott leszek ünnepségteken, 
csak jólelőre szóljatok és figyelmeztesse
tek erre a szerkesztői üzenetre. — Daloló. 
Köszönöm kedves, szép leveledet, örülök, 
hogy így ismertelek meg. Boldog az az 
ember, aki ilyen elhivatásban részesül és 
el tud indulni a hívó szóra. Legyen sok 
áldás szép hivatásodon! — P. K. 32. Le
vente. Rendkívül sajnálom, hogy nem ta
láltál me'g. Akkor éppen a Wesselényi- 
cserkészek nagyon érdekes előadásán vol
tam. Remélem, máskor több szerencsével 
jársz. — B. I. 14. Holló. Valami félreér
tés lehet a dologban, mert külön bélyeg
csereakció nincsen, csak levelezési akció. 
Természetesen a levelezők erőteljesen 
folytatják a bélyeg „csencselést”. — B.
D. 334. Köszönöm leveledet. Koszter Atya 
bizonyára örülni fog dolgozatodnak. —
E. H. 668. Gyóni Géza. A versíráshoz ki

váltképpen három dolog szükséges, úgy
mint: tehetség, tehetség és tehetség. Aki
nek ez a „három” tulajdonsága megvan, 
az bizonyára jó verseket fog írni s ma
gától tanulja meg a stilisztika minden fon
tos szabályát. Viszont hiába ismered az 
„eszmemenetet, méretet és a rímet”, sőt 
akár a ritmust is, anélkül az isteni ihlet 
nélkül költő sohasem lehetsz. Ezt az ihle
tet semmiképpen sem látom a Te verseid
ben. De azért, amennyiben érdekel a do
log, nagyon okosan teszed, ha előveszed 
a stilisztika könyvet és tanulmányozod a 
verstant, nem azért, hogy magad költő 
légy, hanem, hogy a költők írásait annál 
jobban élvezd. Prózai leírásod sem üti 
meg a M. Cs. kívánta színvonalat, de igen 
alkalmas arra, hogy otthon egy csapat- 
összejövetel alkalmával felolvasd. — Ezer
mester. Sajnálom, de ezúttal sem tudok 
jó kritikát mondani. Azt nem merem mon
dani, hogy semmi érzéket nem árul el ver
sed. Csillan ki abból valami biztatás, de 
csak olyan mértékben, mint mikor az ál
landóan borús, felhős égből egy-egy pilla
natra kibukkan halványan a nap, hogy 
azután ismét elbújjék. — Szent Ferenc 
fiúinternátus, Esztergom. Szíves üdvöz
lésieket hálás szívvel köszönöm. — Ifj. 
K. J. 202. örvénykö. örülök, hogy tetszik 
Neked a M. Cs. pályázat „sorozata”. Való
ban arra törekszünk, hogy az minél válto
zatosabb, minél sokoldalúbb legyen. A 
kérdezett számok a kiadóhivatalban meg
kaphatok. —- E. T. Bp. Köszönöm újabb 
írásodat. Ne ütközz meg azon, ha néme
lyik dolgozatod sokáig várja megjelené
sét, de hála Istennek, nagyon sok a köz

lésre váró anyag. Ha elég sokszor közlöm 
a Te írásodat, az mindenesetre azt iga
zolja, hogy azok jók. — T. A„ a 25-ösök 
barátja. Nagyon kedves vagy, hogy lélek
ben hozzánk tartozol. Hidd el, ez fonto
sabb, mintha cserkészkalapot viselnél. Le
veledet áttettem Frioi bácsihoz, bizonyo
san fogsz kapni megfelelő címeket. — 
D. E. 974. Horthy István. A tudósítás egy 
kissé elkésett, úgy, hogy a fétjyképet már 
nem hozhatjuk. Egyébként sem szoktunk 
csoportképeket közölni, mert az csak az 
illető csapatot érdekli. Magam részéről 
őszintén örülök, hogy legalább képen lát
lak Benneteket. — J. A. 64. Valami hiba 
történt a megrövidítés körül, arról a jo
gunkról azonban semmiképpen sem mon
dunk le, hogy a beküldött cikkeket a ma
gunk legjobb belátása szerint rövidítsük. 
Ezt a jogot még írókkal szemben is fenn
tartjuk, hát még a csapat-tudósítókkal 
szemben! Hidd el, azt mi jobban tudjuk, 
hogy mi általános érdekű, mint Ti. A da
lokat nagyon jókor küldöd, mert éppen 
most készül a Daloskönyv új kiadása. 
Sajnos, velem nem találkozhatsz, mert én 
abban az időben külföldön leszek. — B. 
G. 44. Rákóczi. A kérdezett számokat 
4.50 P-ért megkaphatod a kiadóhivatal
ban. — G. J. ö. cs. Sejtelmed nem csalt. 
Versed sorsa valóban a: papírkosár. ■— 
F. I. 183. Kinizsi. Köszönöm leveleidet. 
Mindjárt megállapítom, hogy észrevéte
led helyes, valóban az 1-i számba a tudó
sítások beküldésének határideje 25-e. Ami 
pedig a másik ügyet illeti, arra vonatko
zólag a következőket: Olvastam dolgoza
todat. Nagyon érdekes, kedves írás, rajta 
van mind az a hamvasság, amely kell, 
hogy jellemezze a 16—18 éves ifjút. Ha 
volna időm és helyem hozzá, készséggel 
mélyednék bele dolgozatod tárgyalásába, 
így azonban csak annyit, hogy — bár nem 
értek egyet minden sorával — mégis 
őszintén gyönyörködtem benne. Kérdé
seidre pedig ez a válaszom: A cserkész
nek természetesen meg kell mondania 
mindig a maga véleményét, még akkor is, 
ha a tömeg nem merne mellé állani. Hi
szen nincs nagyobb erő, mint igazunk tu
data, s az az erkölcsi alap, amelyen min
dig állnunk kell. A személyeskedést a leg
végsőkig kerülnünk kell, mert az minden 
harc szépségét és komolyságát veszélyez
teti. A továbbiakra is csak azt ajánlom, 
hogy mindig légy egyeneslelkü, határo
zott, s ha ezt egyesek modortalanságnak 
vennék, még az sem olyan baj, mint 
hogyha a népszerűség kedvéért csak a 
legkisebb mértékben is alakoskodnánk. 
Végre még egyet. Miért írod te a nevedet 
kétféleképpen alá? Ki vagy tulajdonkép
pen, Pista, vagy Kálmán? Ha egyszer rá
érsz, számolj be erről is s mutatkozzál be 
rövid önéletrajzod közlésével. — T. Artur, 
Budapest. Sajnos, sem török, sem afgán 
címmel nem szolgálhatunk. Ha valami 
másfélére van szükséged, írd meg bátran 
és mi szívesen küldünk címet számodra is. 
— K. Gergely. Legáldottabb böjti olvas
mány maga az evangélium. Ajánlom azo
kat a könyveket is, amelyek a cserkész
könyvismertető hiterősítő sorozatában 
vannak.

F ele lős sz e rk e sz tő  : VIDOVSZKY KÁLMÁN 
F ele lős kiadó : KO SCH  BÉLA.

Kiadja a  M agyar C serkészszövetség . 

S zerk esz tő ség  és kiadóhivatal : 

Budapest, V., Hajnal-utca 6. sz . (Cserkészház. 1 
M egjelenik minden hó 1-én és 15-én.

„É let" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. —  Igazgató: Laiszky Jenő.



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

Jól cukrozva üdítő és egészséges ital, 
mely különösen hosszabb  túráknál 
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

^  $

Kizárólagosan honi nyersanyagok
ból gyártja

o F R A N C K .  H E N R I K  F I A I  RT.
nagykanizsai és mosonszenljánosl hazai gyáraiban.

Turul-Magyar Országos Biztosító Intézet Részvénytársaság
Életbiztosítási állomány 1928 év végén 35,817.000 P. Díjbevétel 1928-ban 2,574.000 P. Biztonsági alapok a T. évben 3,386.865 P.

Elet- és j á r a d é k b i z to s í t á s .  —  T a k a r é k -  és n é p b i z to s í tá s .  —  

G y e r m e k n e v e lé s i - ,  k i h á z a s í t á s i - ,  t a n u l m á n y i  s e g é ly -b i z to s í tá s .
C sa lá d i  b i z to s í tá s , r o k k a n t s á g i  és b a le s e t i  b iz to s í tá s .  —  T ű z- ,  
j é g - ,  s z á l l í t m á n y - ,  be tö rés  e l le n i ,  ü v e g b iz to s í tá s .  — E ső b iz to s í tá s .
Mindennemű felvilágosítással készséggel és díjtalanul szolgál az igazgatóság:

BUDAPEST,  V., KERÜLET,  N Á DO R- UTC A  9.
V e z é r ü g y n ö k s é g e k  a z  o r s z á g  m i n d e n  v á r o s á b a n  és n a g y o b b  k ö z s é g é b e n .

A M a g y a r  C serk észszö ve tség  
összes k ö z p o n t i  h i v a ta la in a k  

h iv a  ta lo s  ó r á i :

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- 

tisztviselcjk fogadó ideje:
Witz Béla országos elnök fogad: hétfőn 

d. u. 6—'/28-ig, pénteken 5—7-ig. 
vitéz Faragó Ede országos vezetötiszt

és ellenőrző szerdán és csütörtökön d. e. 
S—1-ig és d. u. 4—6-ig.

Major Dezső dr. országos ügyvezető fő
titkár mindennap 9—1-ig és szerda és 
szombat kivételével d. tk'4—7-ig.

Borsiczky Sándor dr. országos ügyész 
hosszabb szabadságra ment. Helyettese, 
dr. Zsembery Gyula orsz. társelnök, fogad 
szerdán és pénteken 6—8-ig.

Kosch Béla országos gazdasági főtit
kár mindennap 10—1-ig, szerda és szom
bat kivételével d. u. 4—6-ig.

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

Vidovszky Kálmán a Magyar Cserkész 
szerkesztője kedd és szerda d. u. 5—7-ig, 
csütörtök és péntek d. e. 11—1-ig.

Éri Emil országos vezetőtiszt helyettes 
kedd, csütörtök, szombat 5—7-ig.

Sztrilich Pál országos vezetőtiszt-he
lyettes hétfő, csütörtök, péntek '/,4— 
/27-ig (Cserkészház), szombat, vasárnap 
Cserkészpark.

T elefo n : C s e rk é szh á z : 1 8 4 —8 4 , 1 7 5 —0 5 ;  C se rk é szp a rk :  0 4 3 - 1 3 ;  V ízite lep : 0 2 8 —3 0 .  
V igyázat! A telefonszám  decem ber 15-től v á llo zo lt! Már au tom ata!



Mhiű kérjek  Husoétra  . . .

a Cserkészbolt húsvéti (ápr. 1—30-ig tartó) 
„Talpig cserkész" akciójával kapcsolatban:
Ú jon c /  e l s z e r e l  é s : Kalap, I.a laneling, nyak
kendő, gyűrű, boglár,' árv£lár,yhaj, jelvény, 
számok. Jamboree-harisnya,' La lodennadrág, 
liliomos derékszíj, igazolványtok,mindentudó kés 

kedvezményes átlagárban 30.— P.
„ J a m b o r e e “ f e l s z e r e l é s : Kalap, bőr kalapszíj, Jamboree-ipg, gyapjú 
nyakkendő, gépszíj gyűrű, boglár, árvalányhaj, jelvény,számok, síp,sípzsi
nór, Jamboree-harisnya, I.a lodennadrág, liliomos derékszíj, agancsnyelű 
amerikai mintájú cserkészkés kedvezményes átlagárban 40.— P. 
A p r ó d fe l s z e r e l é s : Újmintájú zsinóros sapka, I.a flaneling, I.a loden
nadrág, Jamboree-harisnya, nyakkendő, derékszíj, jelvény, számok

kedvezményes átlagárban 22 — P.
F a r k a s k ö l y ö k  f e l s z e r e l é s : Sapka, gyapjú ujjas, ördögbőrnadrág, 
nyakkendő, gyűrű, Jamboree-harisnya, vállszalag, detékszíj, jelvény, 
számok ° ... ... kedvezményes átlagárban 25.— P.

4X6'5 cm nagyságú ideálisan megszerkesz
tett, laposra összecsukható és olivzöld szín
ben készített könnyű kamara, a világhírű 
„Kodak"-gyár különleges cserkészgépe, mely 
a kinyitáskor már felvételre kész és melynek 
objektivlencséje finoman rajzolt, kiválóan 
nagyiiható képeket ad, övre/űzhető pompás
zöldes-barna bőrtokban .............  d-5. -  V.
8 felvételes Kodak-fUmtckercs hozzá 1.75 IX

c  s e r  k  é  s z k e  r é  k  p  á r t  m,° z " ó! á b? r------------  —------ r =  felszereléssel . . ,
A világhírű „Automoto" márkájú olivzöld színű különleges 
cserkészgép. Automata kerékvillával és hidas pedálokkal 
ékes hajtószerkezettel, „ Tecalemit“ olajozással, első keréken 
peremfékkel, hátsón torpedó szabadonfutó konj tafékes 
arrayal, lógómgós sárga nyereg, komplett szerszámtáská■ 
val Michelin-gtimmikkal, lábputnpci, kakuk-csengö, felszerelt, 
torpedó alakú karbid ámpa. állványos csomagtartó, erős, 

széles sárvédők, kerékpá'lakat.
K e d v e z ő ié  n y e s  h ú s v é t i  a k c i ó á r b a n  2 0 0 . — P  
l-jjij jó tenn iszrakette t. . .. Triumph .'18 P. Champion 14 4 .

C s e r k é s z t e s t v é r e in k ,  akiknek a fentiek_ Űö7ül egyikre sem futja, írjanak nekünk egy levelezőlapot és mi 
teljesen költségmentesen elküldjük címükre húsvéti ajándékul az újonnan megjelent „ T e tk ep je lln h  ot.

ci tr  
nak,
Csak .
„amit 
vesen


