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E N R I L O n . k
a kitűnő szomjcsillapítónak, egyetlen 
kulacsból sem szabad hiányoznia.

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

Kizárólagosan honi nyersanyagok
ból gyártja
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Az egész világon ismerik és elismerik a

Rem ington P ortab le
í r ó g é p  f ö l é n y é t .

Nem játék! Nem miniatűr!
Hanem komoly, hordozható gép a

R E M I N G T O N
P O R T A B L E
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

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

hitelre is.

Remington írógép Rt.
Budapest,  VI., Andrássy-út 12.
a Magyar Cserkészszövetség szállítója.
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KI A LEG ÉN Y  A GÁTON?
árjatok egy kicsit türelemmel, én is vártam, amíg 

a legizgalmasabb, illetve a legérdekesebb for
dulatot vette a beszélgetés.

Tehát csak beszélgetés! Azért ne hüljetek le, 
ha nem is két acélizmú ellenfél küzdelméről lesz szó. Tu
dom, az izgatóbb lenne, hogy pl.: ott lapult a dombte
tőn, lélekzetvisszafojtva s amint közel ért veszélyt nem 
sejtő ellenfele —  felpattant, mint a tigris s a következő 
pillanatban földrengető birkózásba kezdtek. Tekintetük 
úgy csattant össze szikrázva, mint két haragos villám s 
átkuk mennydörgésként reszkettette meg a levegőt . . .

Ugy-e, jól hangzik?
De ne haragudjatok fiúk, most én nem folytathatom 

ezt az izgalmas leírást, mert ahol a két legény termetét 
mérték, az egy villanyoskocsi vezetőfülkéjében történt 
— egypár nappal ezelőtt — , ahol még hozzá zsúfoltan 
is álltunk. Tehát sem dühöngés, sem birkózás nem tör
ténhetett, csak két idősebb úr beszélgetett gyermekkori 
emlékeiről.

— Szervusz, szervusz, de régen láttalak! —  És sokáig 
rázták egymás kezét a késői viszontlátás örömére.

— Az egyetemi években alig találkoztunk — mondta 
az egyik —, de annál többet gyerek-diákkorunkban — 
és felragyogott a szeme.

— Hej, más világ volt az! — mondta lelkesen, aztán 
lejebb szállt a hangja s majdnem lemondó lett: —  most 
a fiam, cserkész.

Erre hegyezni kezdtem a fülemet. Közben megállóhoz 
értünk és szerencsére a perronról is akadt egy leszálló 
és ezt az alkalmat felhasználva egészen közel nyomultam 
a beszélőkhöz, hogy egy szavukat se veszítsem el. A 
jelvényem miatt háttal fordultam feléjük, mert biztosra 
vettem, hogy feszélyezné őket a cserkészetről való őszinte 
véleménynyilvánításukban.

Sok apró diákköri emléket újítottak fel, jóízű beszél
getésben, úgyhogy a többi utas is velük mulatott.

— Akkor jártunk, keltünk szabadon, s az inasvereke
désekben kemény legények lettünk. Most nem lehet ilyet, 
most cserkészet van!

— Emlékszel? — folytatta a másik — amikor beléd 
kötött az a nagy mafla pékinas? Te csak a válláig értél, 
de mégis úgy nyakonvágtad, hogy csak úgy zengett! 
A nagy pofonra ugyan nem számított, de azt akarta, 
hogy beléköss, mert a Kisék kapuja alatt másik három 
társa lesett és egyszerre kirohantak! Mi meg a hátunkat 
a falnak vetve, ütöttük, rúgtuk őket és nem is vettük 
észre, hogy a látóhatáron megjelent a gimnázium réme, 
diáknevén Putyi Ferkó. A bitang inasok látták, de nem

tágítottak, csak amikor a nyakuk közé csördített a bot
jával. Mi meg a nagy harc hevében nem is vettük észre, 
hogy újabb vendég is érkezett és hogy már nekünk is 
osztott, -—- hiszen eleget kaptunk, sok volt az ellenség!

Az elbeszélő nagyot nevetett:
•— Te háttal álltái Putyi Ferkó felé és már csak egy 

inast láttál magad előtt menekülőben és nagy csatakiál
tással rávetetted magad. De éppen akkor ért a Putyi 
botja a hátad közepére —  ha, ha, ha, ha — és alig tudta 
az elbeszélő a nevetéstől továbbfolytatni — . Azt mond
tad: gyáva bitangok, hát bottal jöttetek vissza? És meg
fordultál, mint egy mérges hörcsög, —  és a követ
kező pillanatban olyan jámbor lettél, mint egy bamba 
kis borjú!

Nevetett az egész villamos utazóközönsége. Láttam, 
olyan is akadt közöttük, aki már korábban akart leszállni, 
de egy megállóval megtoldotta az útját, hogy többet 
halljon. Én is nevettem a jóízű előadáson.

És tovább folytatták emlékeik elmondását.
— Legények voltunk a gáton, de nem is ijedtünk meg 

a magunk árnyékától! Az akkori diák más volt bizony, 
mint a mai —  lemondóan intett a kezével — , ez már 
nem mer verekedni —  most már cserkészet van.

Megállt a villanyos, hirtelen leszálltak. Pedig szeret
tem volna bemutatkozni nekik, azután röviden elmon
dani, hogy az én kisdiák koromban sem volt még cser
készet és mi tagadás, én is verekedtem egypárszor. De 
amint cserkész lettem, elmaradt a verekedés és még sok 
minden más rossz szokás is, azért mégsem lettünk gyá
vák, hiszen egypáran közülünk a világháborúban életük 
feláldozásával tettek erről tanúbizonyságot. S akik élet
ben maradtak, azok közül is sokan hullatták a vérüket.

Elmondtam volna nekik, hogy az éjszakai őrtálláshoz 
is kell egy kicsi bátorság. Hiszen, ha pl. a hadijátékban 
szabadna, de elpüfölnétek egymást!

A régi diák nem törődött annyit a belső ellenséggel: 
önhibáival, mint ma a cserkész. Pedig a széthúzó magyar 
fajtának szüksége van arra és ehhez a küzdelemhez is 
legény kell a gátra. A tíz törvényt élni, fiúk, és hibáitok
ban, meg jótulajdonságaitokban őszintének, nyíltnak 
lenni, még a tanár előtt is, a cserkészparancsnok előtt 
is, ehhez is legény kell a gátra, —  illetve csak cserkész
nek kell lenni.

Ismertem egy fiút, aki itthon csendes, majdnem sze
líd természetű volt és odakint a harcmezőn kigyulladtak 
a szemei és úgy állt, mint a szikla az ágyúk, puskák po- 
koltüzében. De viszont olyat is ismertem, aki itthon bá
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tor, nagy legény volt és odakint reszketve lapult meg 
mindig.

A háború és csonkaságunk szomorú, nagy intelmet 
adtak és a cserkészet megtanított békében, egyetértésben 
hasznosabb életet élni. Kibékítette az inast a diákkal 
és egymásba tette a kezüket a n-agy, közös összefogásra. 
Ifjú szívekbe pedig belevéste a kötelességteljesítést és 
munkaszeretetei, mert ma erre van szüksége a hazának.

A cserkészet a táborozás küzdelmeiben bátrakká ed

zett s hogy ha úgy kell, hát fegyverrel is visszavesszük 
ősi jussunkat. És addig is és azért is kibékültünk, hogy 
megszeressük egymást, hogy egy erő- és akarat-lavina 
legyünk, ha kell. Az ősdiák előtt nem álltak ilyen felada
tok! Fiúk! Tűzön, poklon keresztül és még akkor is, ha 
összevesztek, béküljetek meg, tartsatok össze, mert ide, 
ennek a nagy feladatnak a keresztülvitelére nem az ős
diák, hanem új legény, cserkész kell a gátra!

vitéz Faragó Ede.

M Á S F É L  N A P  A Z  Ú J P E S T I  V IZ IT E L E P E N .

A verőfényes májuseleji napok minden valamirevaló 
vízicserkészt evező mellé szólítottak. Sok csapat ugyan 
már márciusban megkezdte 
a vízi életet, sőt voltak, akik 
még a majdnem zajló Du
nára is kimerészkedtek, 
mégis azt mondhatjuk, hogy 
a külső munka csak az 
utolsó hetekben vette kez
detét.

Szombaton már kora dél
után szokatlanul nagy ké
szülődés folyik a telepen.
A telep büszkeségei a ter
metes, de mégis gyorsjárású 
örsi-hajók egymás után víz
re kerülnek. A legénység 
teljes vízicserkészdíszben, 
csónakok fellobogózva. Ke
mény parancsszavak hang
zanak, feszülnek az izmok, 
hajtanak az evezők s már 
indul a kis flotta, hogy az 
Evezős Szövetségnek a Kor
mányzó úr előtti tisztelgő 
díszfelvonulásán a magyar 
vízicserkészetet képviselje.

Közben már javában gyülekeznek az I. kerületi víziörs- 
vezető-képző-tanfolyam tagjai, kik előtt Bátori József dr. 
parancsnok fedi fel a víziélet sok 
csínját-bínját. Este a telep öreg fái 
alatt tábortűz gyullad és az édes
bús nóták között a tapasztalt ve
zető komoly szava hallatszik.

Másnap reggel még mélyen al
szik az egész környék, mikor itt 
már nyüzsgő életet látunk. Kinyíl
nak a hangárok hatalmas ajtai és 
egymás nyomában a legkülönbö
zőbb csónakfajták kerülnek először 
az izmos cserkészvállakra, azután 
nagy loccsanással a tükörsima 
vízre, melyet ma még idegen csó
nak nem fodrozott fel. A vígan 
cikkázó „nudli“-tól kezdve az ele
gáns, komoly örsihajóig (már 20 
darab van belőle), látni itt vitor
lásokat, kajakot, párevezőst, ver
senynégyest, sőt még balatoni csó
nakot, meg ladikot is.

Gyula bácsi, a telep igazgatója 
hajnal óta talpon van, ügyel a víz- 
rebocsátásra és minden csónak

kap tőle egy-egy hasznos útbaigazítást, jó tanácsot. Sze- 
' rétik is őt nagyon a fiúk.

És délfelé már csaknem 
üresen ásítoznak a hangá
rok, pedig több mint 200 
csónak talál bennük elhe
lyezést.

A „kasztli“-ban is szor
galmasan folyik a munka. 
Bizony beleizzadnak az egy
helyben való húzásokba az 
evezősjelöltek.

Az egyik csapat most ja
vítja kiszolgált, hűséges csó
nakját, odébb egy pompás 
kajakon végzi utolsó simítá
sát cserkészmestere.

A „kaszinódban — mely
nek ügyesen összeállított 
kiállítási anyaga különös 
figyelemre érdemes — is 
mindig találni érdeklődőt.

Az óriási lombkoronák 
árnyékában egy kis csapat 
a szemafor abc-t tanulja. 
Úgy látszik, hogy az őszi or
szágos vízicserkészverse- 

nyekre való készülést kezdik már.
Délben ünnepélyes aktusra gyűlnek össze az otthon- 

maradtak. A 90. sz. Sz. I. K. csa
pat remekbekészült párevezősét 
avatják fel szép szertartással. Ott 
van a pesti Szent Imre-kollégium 
cserkészcsapata teljes számmal. A 
beszentelést néhány meleg szó után 
Gacs János parancsnok végzi. Az 
első úton a csónak-keresztmamák 
is résztvesznek. Megint 3 csónak
kal lett nagyobb a magyar cser
készek hajóparkja! Pedig a han
gárok már teli vannak, de majd 
szorítunk nekik egy kis helyet.

És mikor alkonyaikor a vezetők 
Gyula bácsi vezetésével összegyűl
nek, hogy megbeszéljék a legkö
zelebbi terveket, már érkeznek is 
vissza a napbarnított fiúk csónak
jaikkal, az egyik a Csepel-sziget- 
ről, a másik Gödről, sokan talán a 
csonkaország határáig eljutot
tak, hiszen, sajnos, nem is kell 
olyan sokáig evezni odáig . . .

Gundrum Kázmér.

A 90. sz. Sz. I. K. csapat három új csónakja a „csónak-keresztmamákM-kal.

A vízitelep kikötője.
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A  Z A L A -F O R D U L Ó .
Görbe országba igyekszünk. Minduntalan változik a 

tájkép. A Celldömölkről elindult vicinális zakatolva siet 
velünk. Minél jobban közeledünk Zalához, annál több a

megálló, sűrűn következnek a falvak: Rába, Kemenes- 
pálfa, Jánosháza. Ezek Vas megyéhez tartoznak. Rigácson 
alig tud megállni a vonat, nagy a lejtő, utána szuszogva 
kapaszkodik fel az ukki állomáshoz. Ukkról könnyen le
szalad Dabroncra, hogy megint szuszogva emelkedjék fel 
Ötvösre. Mint a hullámvasút, olyan a térszín. Kétszer is 
átmentünk a Sümeg tájáról jövő Marcal patakon, amely 
csendesen folydogái északon a Rába felé.

Ötvös után már minden víz a Zalába folyik. Kis víz
választó ez. Északon a Rábába, a Kis-Alföldre, délen a 
Zala révén a Balatonba folynak a vizek. A Zala mentén 
a Nagy-Alföld nyúlik fel idáig, tehát a két Alföld itt 
érintkezik egymással.

A vonat csak Tűrje után, Zalabér táján kerül a Zala 
völgyébe, ahol azután szép földrajzi kérdés tárul elénk. 
Még vonatról is feltűnik, aki pedig gyalogol, az rögtön 
látja, hogy a Zala-folyó csodás fordulót csinál Zalabér és 
Tüskeszentpéter között a batyki és a tüskeszentpéteri 
berekben. Forrásától Zaláig a Zala kelet-nyugati, majd 
délnyugat-északkeleti irányban folyik, itt azonban a Zala- 
szeget (ottani nyelven Szalaszeg) megkerülve hegyes 
szöget alkot és délre, a Kisbalaton felé tart.

Sokáig fogas kérdése volt ez a tudománynak, míg 
azután Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő professzorok meg 
nem találták a kérdés nyitját. Eleinte csak törésekre, 
vetődésekre gondoltak. A föld kérge beszakadt Zalabér 
és Tűrje között, emiatt a Zala, mely valaha, még a jég
korszak idejében, északkeletre és északra folyt a mai 
Marcal-völgyben, hirtelen délre fordult. A Zala tehát ré
gen a mai Marcal-völ gyében folyt le a Rábába és így a 
Dunába. A kavicstakaró, a völgyek iránya, a folyót kísérő 
terraszok elhelyezkedése mind e mellett bizonyítanak.

Ahol a Zala kénytelen volt megfordulni, kivájta a tér
színt, mocsaras berek keletkezett az idenyúló két község: 
Batyk és Tüskeszentpéter határában. Ezelőtt 35—40 
éve láttam, ott töltöttem a gyerekéveimet. Az idén újból 
felkerestem, de nem találtam a régi tájat. Eltüntette, 
megszüntette az emberi munka, a rohanó kultúra.

Kerestem a nyirest, ahol mustot csapoltunk a nyírfák
ból, a kavicsterraszt borító hatalmas tölgyest. Nincs, 
szántók vannak helyükön. Hát a berekfák, az égerfák, a 
rekettyebokrok, az odvas fűzfák hova lettek? Meghaltak, 
árkokat ástak, alagcsöveztek, a régi legelőből szántó, a

nedves rétből, a mocsárból pedig savanyúfüves rét lett 
Ott van az a hely, ahol a rákfogó varsát felállítottuk, a 
facsonk is, ahol vidrára lestünk. De nincs rák, meg
fogyott a hal.

Hát még a mi madárvilágunk! A legelőn hiába keres
tem a büdösbankát, mert eltűnt a vén lomberdő. A banka 
pedig azt szereti, ha a legelő körül ritkás erdőt talál 
odvas fákkal. De szerettük, amikor megjelent tarka tolla
zatával, karcsú csőrével, ékes bóbitájával és közbe-közbe 
még tarajosán fel is borzolta azt. Ha vizenyős rét felé 
tartottunk, mindjárt megszólalt a bíbic. Most már a hang
ját sem hallottam. Ezelőtt 40 évvel pedig, de sok bíbic
tojást szedtünk még. Akkor még nem tudtam, hogy mi
lyen hasznos madár. Úgyszólván alig van fészke. Hun- 
csák (vakondtúrás), zsombék mellett, kerékcsapásban egy 
kis lyukat kapar, gyökerecskékkel, száraz fűszálakkal ki
rakja és abba rakja tojáskáit. Nagyon nehéz őket felfe
dezni, színezetük annyira összeolvad a környezettel. De 
ha mégis megtámadja őket valami szárnyasrabló, akkor 
összetartanak, közösen csapkodnak, vágnak az ellenség 
felé s nem nyugszanak, amíg jajgatásukkal el nem űzik 
azt. A biológusok megállapítása szerint a létért való harc 
tette őket éberekké, ezért ők a tóságok, mocsaras vidé
kek „tábori őrei“, melyek a láp és ingoványosság széleit 
foglalják el, hogy az oda merészkedőt mindjárt meglás
sák, közeledtét jó korán megjelentsék a beljebb nyugal
masan folyó állatéletnek.

A berekfákon seregély- és varjúfészkekre vadásztunk. 
De sok nadrág megbánta s azután gyöngéd intelmektől 
kísérve néha-néha mi is, mikor örökösen beszélő sere
gélyre vadászgattunk. A mocsárban tanyázó bölömbikáról 
rémtörténeteket hallottunk. Amikor esténkint néha-néha 
megszólalt, dagadó kebellel hallgattuk, lenézve minden 
más földi halandót. Mit adtunk volna, ha látjuk, amint 
megszólal a nádasok mélyén. A tudósok is sokat vitat-

Az új Zala-csatorna Tüskeszentpéternél a malom alatt kezdődik.
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koztak arról, mint adja azt a rezgő és tompa böffenés- 
hez hasonló kéttagú szólást, mely körülbelül üü-prumb, 
ü-prumm, üii-umb szótagokkal fejezhető ki. A régi felfo
gás az volt, hogy bizonyos adag vizet felszí, azután cső
rét felveti; majd ismét a vízbe dugja s mintegy kifújja 
magából a kortyot. Újabb megfigyelések szerint — főleg 
azután, melyeket Torrey és Faxon amerikai ornithológu- 
soknak köszönhetünk, kik egy amerikai bölömbikát lestek 
meg szólás közben — írja Chernél István, madarunk nem 
szí fel vizet s csőrét sem dugja abba, hanem látszólag a 
levegőt szívja be s bocsátja ki magából. Ezt Maynard 
bonctani vizsgálatai is bebizonyították. Szerinte a hang 
nem a gégében keletkezik, mint a legtöbb madárnál, 
hanem a nyakizomzat sajátságos alkotásának segítsé
gével.

Vízi tyúkokat, csibét még találunk. Sok a káka, csuhi 
a Zala partján, az árkok szélén, bennük pompás búvó
helyre találnak. A vadkacsák nem igen fogytak meg, a 
türelmes vadász puska
végre kaphat egypárat 
majd mindennap. Desi- 
rályokmárnem fészkel
nek a berekben, mint 
ezelőtt, 30—40 éve.

Amikor este lefelé 
tartunk Tüskeszent- 
péternek, megszólal a 
kisfürjecske „pity-pa- 
1atypity-palaty “ sza
vával. Csak a haris 
szava mulja legfeljebb 
felül, mely kiharsog a 
rétből, a vetésből. Be
érünk a hajdani halász
faluba, mely nevét is 
a szent halászról: Szt.
Péterről kapta. A régi 
térképek, oklevelek 
mind Szentpéter néven

emlegetik. A Zala terraszára épült, de vidéke mocsaras volt. A 
kenyérkereset a Zala-folyóhoz kötötte az embereket, annak 
a nádasaiban élelmet és védelmet is találtak. Halottaikat 
azonban jobban szerették, mint az élőket, azokat elvitték 
régente (1852 előtt) a Zala-fordulóhoz, a Zalaszegre, ott a 
hegyen temették el őket, hogy azárvíz azokat ne háborgassa. 
Ez a terület most idegen község, Aranyod határába esik.

A tagosítás óta az új temető már a szentpéteri határ
ban van, de fent a városi terraszon, tehát jó, egészséges 
helyen, ahonnan lelátnak a faluba.

A régi házak mind fából, sövényfonásból készültek. 
Amikor a fakeret elkészült, fűzfavesszőből megfonták a 
falat, sárral jól becsapkodták és kész volt a ház. 
200, 300 éves ilyen házak is vannak Szentpéterben. 
Most már kezdenek összerogyni: persze kémény sincs 
ezeken a házakon, mind füstös konyhájú, vagyis a füst 
az ajtón ömlik ki a padlásra, a „héba“.

Ha már most azt kérdezzük, miért tűnt el a berek a Zala-
fordulónál, a felelet az: 
megúnták a posványt, 
haszontalan limbust, 
tehát kiárkolták a föl
deket, csatornákat ás
tak, a vizet levezették 
a Zalába. Tüskeszent- 
péterig elkészült a 
Zala-folyó új csator
nája, ezzel meggyor
sult a víz lefolyása. A 
mocsaras rétek lassan 
átalakulnak, a laposok
ról, amelyek nem 
mások, mint a Zala 
régi medrei (holt
ágak, meanderek), el
tűnt a víz. Mindezt 
az ember munkája 
tette rövid 30—40 
esztendő alatt.

Horváth Nándor.
Régi sövényház Tiiskeszentpéteren.

M á j.  21-én  d .u .  1  ó r a k o r  C S E R K É S Z  S Z A V A L Ó - V E R S E N Y  a  S túd ióban .
Minden cserkész, aki érdeklődik a szavalás iránt, sokat tanulhat e rádióelőadásból.

R É G I  Á L M O K  T A V A S Z A N . . .
Avar tövén már újra kél az élet,
Az erdőn kósza szellőcskék mesélnek, 
Tavasz kísér, amerre lép a lábam . . .

. . . S köréin suhannak mind a régi álmok, 
Elmúlt tavaszból hervadt kis virágok 
S gyermek-kacaj csilingel, cseng szivemben.

Hegyek között a nyugvó nap sugára,
Az alkony-órák nagy-nagy némasága 
Álmot lehelnek forró homlokomra.

Bokrok között kicsinyke vadvirágok 
Halkan köszöntenek, amerre járok 
S feslö rügyek simítják végig arcom . . .

Szivemre hull sok régi emlék halkan, 
Mikor, mint gyermek, erdőn kóboroltam 
S tündérmesét meséltek mind a lombok .

Az erdőt újra gyermekszívvel járom 
És oly csodás ma minden régi álmom 
S minden virág oly régi ismerősöm . . .

. . . Avar tövén köszönt az ifjú élet,
Az erdőn kósza szellőcskék mesélnek
S álmot lehelnek forró homlokomra . . . Lévai Alajos.

Minden magyar cserkész, minden magyar fiú olvassa el a most megjelent F IA T A L  31AG YARSÁG  — 
E S Z 31É R  É S ELSZÁN  ÁS O K  című röpiratot, melyben hivatott cserkész-vezetőitek szólnak hozzátok!
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A  „ C S IC S K Á S O K “.
Megint egy feledésnek induló szó: csicskás! Istenem, 

mennyi élelmes ügyesség, mennyi poétikus fantázia, 
mennyi furfang és ármány e röpke szóban: csicskás! Egész 
külön világ, háború a háborúban. Mondták bundásnak is, 
de az csak porosfülü regrutát jelent. Kevés. Mondták ku
tyamosónak is, de ez olyan operetthuszáros. Nincs cúgja 
a szónak, hát még fantáziát, költészetet ki találna benne? 
Mondták német eszme után szabadon pfeifendeckelnek, 
átfordítással pipaszurkálónak is, de ez csak olyan kigon
dolt, magyarított név.

Hát akkor ki a csicskás?
Olyan rajösszejövetelen voltunk együtt, amelyiken a 

háborúra fordult a szó: két hadiárva volt a rajban. Végre 
is arra összpontosult az érdeklődés: ki volt a legnagyobb 
úr a háborúban? Aki Hindenburgot gondolta, azt letorkol
ták: „most nagyobb úr!“ Aki a trént mondta (számosán 
mondták), arra azt mondták: „hát a pék?“ A gyalogos
párti a tüzérséget nevezte „élet és vagyonbiztosítási szö
vetkezetének, a tüzérhajlandóságúak azt mondták: hát a 
parancsnokságok dandártól felfelé? Ilyeneket persze otthon 
hallottak a fiúk és egyik se rendelkezett elég bizonyíték
kal, hogy a kérdést eldönthette volna.

Maradt az egyetlen megoldás:
— Parancsnok úr döntse el, ki volt a legnagyobb ur a 

háborúban?
Én vagy egy hónappal ezután a rajösszejövetel után 

találkoztam a parancsnok úrral és ő mesélte el nekem ezt 
az egész históriát. De még akkor is hangosan nevetett, 
amikor a hatás eszébe jutott, amelyet a felelete kiváltott:

— A csicskás!
A hatás elképesztő volt. Egyesek gyanakodó tekintetet 

vetettek a parancsnokra, tán félrebeszél? Miután a pa
rancsnok egyideig szórakozott a hatáson, feltette a kérdést:

— Nos, ki nem hiszi?
Csakhogy előbb meg kellett magyarázni, hogy a csics

kás annyi, mint tisztiszolga.
— Hát akkor miért nevezik csicskásnak?
— Mert ez, hogy „tisztiszolga“ nagyon hivatalos színe

zetű elnevezés lett volna. Amiért ti a tornatanárt bicepsz
nek hívjátok, az őrsvezetőt Sajtnak, pedig Pali a neve, a 
segédörsvezetőt meg Dudunak, amiért a népfelkelőt nép- 
keffencsnek, a tábornokot boncnak neveztük, a táncmester 
neve luftinspektor, a rendőré zsaru, és amiért a négyes 
neve daci, mert ebben, hogy „szekunda" csupa penészes 
hivatalszag van, de daci, az mindjárt költői. Hát elmondok 
egy-egy csicskás esetet a hadiélményeimből, meglátjátok, 
ki volt nagyobb úr, a tiszt vagy a csicskás.

A német. Abban a seregben, amelyben mi szolgáltunk, 
15 nemzet volt otthon. Elég alkalmunk volt hát megfigyelni, 
ki milyen? Ismertem egy tüzérhadnagyot, akinek német 
csicskása volt. Jólelkű osztrák gazdafiú; de nagyon szeré
nyen szedett, amikor az észt osztották. Egyszer tíz koro
nát kapott; a várúr jobbágya atavisztikus mozdulatra len
dült benne: kezetcsókolt. Ezzel történt meg, hogy két nap 
alatt mind a négy takarót ellopták tőle, amit a gazdája 
rábízott. Pontos, lelkiismeretes volt, de élhetetlen.

Csak a maga ellátásában nem volt élhetetlen. Amikor va
lami egész nap tartó tűzharcból került vissza a hadnagy, 
nyakig sárosán, dögfáradtan, tele tetűvel, Péda (Péter) 
frissen, pihenten állt eléje:

— Minden megvan, hadnagy úr, víz, vacsora, ágy.
A hadnagyot négykor keltette,, a csizmát úgy húzta rá, 

hogy még aludt. A hadnagy kiment a megfigyelőbe, ütegbe, 
szakaszba, a csicskás aztán lefeküdt és aludt — délig; 
utána egyet nyújtózott és elment a menázsiért. A lovak 
miatt mindig aránylag biztos helyen tanyáztak.

A román. A sok szédítően korlátolt, teljesen vegetatív éle
tei élő rumuny között szolgáltahonvédtüzérségnél egytípus, 
amelyik főleg az Alföld felé eső hegyoldalakról került elő. 
Arad, Bihar, Szatmár megyéből, ritkábban a Maros völgyé
ből. Mintha abban az arányban világosodott volna a feje, 
ahogy az alföld napsütéses nyílt lapja közelebb esett a fa
lujához. Ez a típus ügyes, kedélyes és fegyelmezett volt. 
Ezek voltak, akik az oláh betörés idején elsőnek jelent
keztek önként az oláh rablások megtorlására. Amikor ezt 
a román tisztiszolgát megkérdezték, pl. reggel:

— No, hogy vagy Sztruga?
— Hát a ló jól van, főhadnagy úr, van a hasában zab

— volt a válasza.
— Hát neked mi kéne még?
— Feketekávé már van, pájinka nincs.
— De ma ész is kell, mert nagy támadás lesz és való

színűleg mozgunk.
— Ha van lóban zab és bennem pájinka, jöhet akármi, 

nyavalya törjön ki minden rusznit.
Akármennyire szerette a „pájinkát", sohase ivott mér

téktelenül és a lóápolás terén teljesen megbízható, hozzá
értő és elsőrangú volt.

A tót. Mesebeszéd, hogy a magyarországi román népnek 
valami baja volt valaha a magyarral. Az izgatóknak, el
lenséges „regát“-belieknek igen, de a mi románjaink nagy
részt egytestvér voltak a magyarral; csak az sújtotta a hír
nevűket, hogy náluk a rendesnél nagyobb a szemétnép 
arányszáma. A tisztességes része jól is harcolt; de a tót, 
a mindig mosolygó tót atyafi igazán nem képzelhette el 
a világot magyar vezetés nélkül és kitünően megvolt vele.
— Magyar tisztnél volt a tót csicskás. 1914 őszén havas 
eső szántott végig az elhagyott, orosztól már egyszer fel
dúlt Galícián. Mi könnyű nyári felszereléssel indultunk és 
takarója is csak az előrelátó parancsnok alosztályának 
volt. így aztán mindenki úgy öltözködött, ahogy tudott. 
A legénységi kabátba bujt, gondozatlan, hosszú szakállú 
tisztet alig lehetett megismerni. Boldog volt, aki városon 
át menet paraszt birka-bundát szerezhetett — de ehhez 
pénz kellett. Jurcsák csicskás jól látta, hogy fázik a gaz
dája. Egy visszavonulásnál ő is előlment a málhásokkal. 
(Visszavonuláskor ők voltak az elsők!) Egy sebtiben ki
ürített község mellett présházak állottak a domboldalon. 
Amint ezeken végigszimatol, uramfia ott fekszik egyikben 
egy kifogástalan bunda. Elhagyták, nem tudta elvinni a 
tulajdonosa. Vállalkozott rá, hogy ő majd gondját viseli. 
Este jelentkezik a gazdájánál:

— Nem fogunk már fázni, hadnagy úr, már megvan 
bunda.

Azzal teríti ki a gyönyörűséges holmit. A hadnagy majd 
megcsókolta, úgy meg volt hatva. Kérdezi tőle:

— Hol csórtad ezt Jurcsák, mert pénzért csak nem 
vetted?

— Hagyta rám atyafiam itt a szőlőben.
—- Az atyafid is ott volt?
— Elszaladta bitangja.
— De akkor csak úgy elvitted. Csak elismervény ellené

ben szabad a lakosságtól holmit átvenni, hallod-e?
— Tessen nyugodtnak lenni, Jurcsák gondolta min

denre. Szabványosan faszoltam én azt. Adtam elismer
vényt is érte?

— Igen? És mi volt ráírva?
— Mi, hát mi? — morgott kelletlenül ennyi indiszkréció 

hallatára — hát amit szokta írni intendáns úr: „Hazádnak 
rendületlenül".

A rutén. Valami magashegyi faluból került elő, 19 éves 
volt, 3 hónapig képezték és kitették a harcvonalba. Maga
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az egészség. A kenyere felét adta oda egy másik csics- 
kásnak, hogy reggelenkint ébressze fel idejében, 3—fél
négykor, hogy gazdáját kelthesse, mert magától fel nem 
ébredt ágyúsortűzre sem. Pedig szerette ezt a kenyeret 
nagyon, sohase evett ilyen jót. Kicsattanó orcájánál csak 
lobogó igyekezete volt pirosabb. De tökéletes vadvirág 
volt, iskola, kultúra sohasem háborgatta.

Történt, hogy gazdája megsebesült és ő alföldi nagy 
városba került több hétre. Elkáprázott a sok pompától, a 
nagy üzletektől és ha tehette, mindig a kirakatokat bá
multa. Egyszer azt mondja neki a gazdája:

— Lehki, hozzál szárdiniát. Ismered? Olyan bádog do
bozban van és kulcsra jár, kis halak vannak benne.

— Ismerem, igenis. Bádog . . .
Elment, mint a szélvész. Pár perc múlva lobogtatja a 

dobozt. Kerek volt és a fedelére ez volt ráírva:
•— Fedák cipőkrém.
Néhány nap múlva házikezelésbe kerültek. Lehkit kiok

tatták, hogy a tisztúr feleségének is köszönjön, kap majd 
valami jó falatot. Gondosan megtudakolta, hogy kell kö
szönni. A hazaérkezés izgalmai után másnap reggel Lehki 
cipőt tisztít a verandán. Kijön a főhadnagyné, a csicskás 
felugrik, tiszteleg:

—■ Kezei sonkolom!
Szép, mosoly fogadta. Amint jönne vissza a tisztné, 

csak felugrik újra Lehki, hogy „Kezei sonkolom!" Tette 
volna napestig. Szeretettel gondolok rá — fejezte be el
beszélését barátom — már csak azért is, hogy öt hónap 
alatt így megtanult magyarul; egy bizonyítékkal több, 
hogy a ruténekkel is testvérek voltunk.

A magyar. A közös hadseregben a tisztek szívesen vá
lasztottak magyar tiszti szolgát, két okból: intelligensek 
és tiszták voltak. Az önkéntes iskolánk parancsnoka sült 
osztrák volt és szolgája színmagyar; egy szót se tudtak 
beszélni egymással. Ez a parancsnok beszélte, hogy egy
szer végigjátszotta, mit akar; karaj kenyér vágását utá
nozta, késsel ide-oda kent, rászórt fűszert és mutatta a 
száját. A morva szolgája beretvát és fenőszíjat hozott, a 
magyar kenyeret, vajat, sót. Mikor kérdezték, miért vesz 
olyan csicskást, aki nem tud németül, azt felelte: „nem 
szeretem, ha minden szót ellesnek!" Nos, a magyar két hó
nap múlva azzal lepte meg, hogy németül szólalt meg.

A legkényelmesebb, igazán úri semmittevő életet a há
borúban a magyar „puccer" élte. De ha furfangról volt 
szó, a gazdája érdekéről, kifogyhatatlan volt az ötletek
ben. Amikor 3 napi koplalás után, ember, állat teljesen 
letörve érkezett meg egy galíciai majorhoz, Venyige kö
rülszimatolt és már jelentette:

— A ló már kap pecsenyét.
A magyar paraszt finom érzékével megorrontotta, hogy 

a csűr és a verem üres ugyan, de a közelben gabona van! 
Nyom után-e, én nem tudom, de öt percen belül már ástak 
egy helyen és hamarosan előkerült az elásott nagyszerű 
takarmány. Felderítő járőrrel kószáltam volt és a csicskás 
csak az egyik ló miatt került közénk. A tűzmester nagyon 
dühös volt az éhezés miatt és most rámordult:

— És mi, forduljunk fel?
A csicskás lesújtó pillantással mérte végig. Ilyen gő

gös csak a bihari bicskás lehet. Csak nézte egyideig, az
tán végtelen megvetéssel, a tisztiszolgai pimaszkodás orr
rántásával bökte ki:

— Első a lú!
. . .  A gazdájához annyira hű, hogy amikor az üteg meg

áll, már lenn is volt és mire a „Lóról!" megtörtént, már 
ott állt a gazdája előtt:

— Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, a szállása itt 
és itt van, négy takaró, jó istálló, jó víz és butéliák a pin

cében. Tisztimenázs a szomszéd házban. ■— Ő már ezt is 
tudta!

Csakhogy sokkal több volt a szűk hét, mint a butéliás 
pihenő.

Ezek közül legsoványabb idők a Doberdón voltak a szá
mára. Mert akkor előrehozták a csicskásokat a kaver- 
nákba és ott bizony sokat látogattak a nagy olasz gráná
tok. A legnagyobb baj mégis az volt, hogy nem volt vi
zünk. A sivó karszt ciszternái üresek, cső nincs, a taliár 
zárótüzelése napokon át nem enged hozzánk vizes osz
lopot. Ha meg jön is, mindig előre viszik a gyalogságnál 
az első vonalba.

— A tüzéreknek van fogatuk, hozzanak maguknak — 
ezzel torkoltak le.

Hiszen hoztunk volna, de a parancsnokság a kutaka; 
is lefoglalta és nem volt hol megtölteni a hordóinkat.

Csudálatos volt, hogy én semmit se éreztem a vízinség- 
ből. Venyige hozta pontosan a mosdó-, ivó-, fürdővizet 
Amikor ez már feltűnő volt, annyira, hogy az ezredesnél 
se volt vize, de nekünk egyik hadnagy bajtársammal min
dig volt, megkérdeztem a csicskást:

— Te, honnan szerzed te azt a sok vizet?
— Hát van a hordóban.
— Hadd nézzem. — Csakugyan, szépecskén volt a hor

dóban. De a hordón a hadosztály pecsétje volt! Gyanú 
fogtam.

— Miféle hordó ez?
— Cseréltem az egyik komámmal itt a századnál.
Most már rendszeres megfigyelés alatt álltak. Tudtuk

milyen virtus a csicskások között valamit „elcsapni". Elő
fordult már, hogy teljes lószerszámot, sőt lovat is „csap
tak". Egy heti megfigyelés után eljött a leleplezés ideje 
A zárótűz három napon át tartott. A roham, amely nyomor 
követte, mégis összeomlott. A holtnak hitt honvédek a föle 
alól is ott termettek és a megelevenedett futóárkokat a ta- 
lián nem szerette. Éjjel viszonylagos csend volt. Hosszú 
kanyargó szerpentineken húzódtak felfelé a hordóoszlo
pok. A kocsiülésen aludtak a hajtők. A négy kerékre 
hordó volt szerelve, tele életadó friss vízzel. Már éjfél le
hetett, amikor a megfigyelőből visszakerültem. Ettem és 
elhatároztam, hogy meglesem, mi történik itt.

Félhárom táján látom, hogy az úton lefelé két árny lo- 
pózik. Venyige volt a „komájával". Lehevertek az út szé
lén és figyelték az elvonuló oszlopot. A kocsisok este hél 
óta ültek a kocsin, majd mind aludt. Kilestek egy olyant, 
amelyiknek a kocsiülése magasan volt, teljesen elválasztva 
a hordótól. A kocsik zörgése elég erős volt ahhoz, hogy 
munkához lehessen látni. Körülnéztek, odalopóztak és le
emelték az egész hordót a kocsiról. Ha a lovak is nem 
aludtak volna, meg kellett volna érezniök a súlykülönb
séget. De most jött a java. A hordót az út szélén a bok
rok alá helyezték, egy másik bokor mellől előhúzták az 
üres hordót és — némi próbálkozás után —- ráhelyezték 
a négy kerékre; a karaván tovább haladt . . .

Ez volt az utolsó „csapott" hordó.
. . . Még egy eset az úri életről, amelyet egyedül csak a 

csicskások éltek. Nagy eset volt, ha egy ló kitörte a lá
bát; aznap este nagyszerű lópaprikást élvezett a legénység.

Hát még, amikor 3—4 napra hátrakerültünk az első vo
nalból „letáborierungra" (retablierung)! Ott mindig akadt 
egy-két frissen a telepről felvételezett vágómarha! Kivéte
les ünnepnap volt, hogy rendes marhahúsleves került az 
asztalra. Egyízben elhasogatták a velőscsontot és a mi 
levesünkbe is jelezték a déli nagy eseményt. Csak keressük 
és íme — nincs velő! A főhadnagy izgatottan ugrott fel:

— Venyige, gazember, hol a velőscsont?
— Hát elfőtt a velő, oszt a csontot elhajítottam.
Kuncogás; mindjárt kitör a nevetés. A főhadnagy rósz-
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szül palástolja a megbékélését. Áldott jó ember volt. Egy
szerre nagyot kiált:

— Venyige, vigyázz! — A csicskás vigyázzba mereve- 
dig, ahogy tőle telik.

- -  Ha még egyszer elfő az a velő, három órára kiköt
tetlek; mehetsz.

Többé nem „főtt el“ a velő.
Hát nem a csicskás volt a legnagyobb úr, akinek ez volt 

a legnagyobb problémája az első sorban? mert hiszen 
frontszolgálatot teljesített és ha medáliát kapott, a kar
dokkal kapta!

Te mesi Győző.

E S E M É N Y D Ú S  N A P  A  H Á R S H E G Y I C S E R K É S Z P A R K B A N .
Még csak reggel nyolc óra van. A Cserkészpark immár 

lombos fái alatt száznál több jókedvű cserkész játszik, 
vagy valami komoly cserkészmunkával foglalatoskodik.

Ezentúl rövid időkö
zökben érkeznek ki- 
sebb-nagyobb létszámú 
csapatok s külön egyes 
cserkészek. Az érkezők 
külön sátrakat és egyéb 
felszerelési cikkeket 
vesznek fel s a Park 
különböző helyein fel
verik sátrukat, végzik 
az ebédfőzéshez az elő
készületeket.

Fél tíz órakor érkezik 
a Parkba gróf Teleki Pál 
főcserkész úr. Sztrilich 
Pál orsz. vezetőtiszt.-h., 
a Cserkészpark pa
rancsnoka fogadja. Kö
rülvezeti a Parkban, 
majd egyedül sétál to
vább a Főcserkész úr 
és elbeszélget a fiúkkal.

Tíz órára érkeznek az
1. kerület vezetői közül: 
Sándor János iigyv. el
nök és Junger Emi! fő
titkár. Ekkor kezdődik 

meg Junger Emil kér. főtitkár vezetésével a főző-tanfo- 
lyani 27 résztvevővel. A tanfolyam minden résztvevője kü
lön főzi meg a maga ebédét, sőt jóízűen el is fogyasztja. 
(A Főcserkész úrral együtt a Park parancsnoksága is 
maga készítette el zsivány-pecsenyéből álló ebédjét).

A déli órákban a Parkba érkezett cserkészek száma 
már meghaladja az 500 főt. Egymás után jönnek most 
már a délután folyamán megkezdett tanfolyamok részt
vevői is. Még a délelőtt folyamán gróf Teleki Pál főcser
kész úr társaságában kipróbáltuk a délután kezdődő nyi- 
lazó-tanfolyamra készült új céltáblákat. Ezzel a tanfo
lyammal kezdődik meg a délelőttinél mozgalmasabb dél
utáni programm. A nyílazó-tanfolyam 29 résztvevőjének

A C SE R K É S Z  A H O L  TUD, SEG ÍT .
Hogyan működnek a gázcsapok?

És most hadd mondjak el nektek egy javítási munkát, me- 
cso« lyet házamban a közelmúltban 

kellett el végeznem.
Az egyik szobában a világí

tás nem működött. Uj gázharis
nyák és égők nem használtak 
semmit, tehát nyilvánvaló volt, 
hogy a vezeték eldugult, még 
pedig a legvalószínűbb, hogy 
a csapban.

A gázcsapok dugóformájú 
csapok. A lyuk, illetve a furat, 
melyen keresztül a gáz átha

első kiképzését a Főcserkész úr jelenlétében Sztrilich Pál 
orsz. vezetőtiszt-h. nyitja meg, majd átadja a munkát a 
tanfolyamot vezető Szabados Sándor cs.-parancsnoknak. 
A tanfolyam befejezése után távozik a Parkból gróf Teleki 
Pál főcserkész úr.

A délutáni tanfolyamok következője a fényképezés. Ezt 
Prettenhoffer Gusztáv s.-t. vezeti. Utána mindjárt Sztrilich 
Pál vezetésével kezdődik 4 órakor a krinolin- és lasszó- 
tanfolyam. Ez a legnépesebb tanfolyamunk a mai nppou 
(32 résztvevő). Időrendben az utolsó Pordán Sándor s.-t. 
által vezetett zsókár (hindu krinolin) tanfolyam. Ennek is 
18 résztvevője van s a tanfolyam befejezése után a buzgó 
tanítványok még tovább folytatják a tanultak gyakorlását.

Az utolsó tanfolyam befejeztével már esteledni kezd. A 
csapatok egymás után hagyják el a Park területét. Víg 
énekszavuk még sokáig hangzik. Hét óra körül már tö
megesen távoznak a Parkból, csak a 7. „Verbőczi" cs.- 
csapat sárgakarszallagos ügyeletes Örsének van még 
dolga. Este van. Virágillatos tavaszi este. A Cserkész- 
parkban elült a mozgalmas nap víg munkazaja. A tá
vozó csapatok éneke is elhallgatott már. Csak egy csalo
gány csattog valahol az orgonabokrok közt. Bállá Dezső.

A nyilazó-tanfolyam céltáblái.

lad egy nagyobb lyukba, derékszög alatt fordul. A nagyobbik 
lyukban fémdugó van, melyen egy kisebb furat megy végig.

Ha a gázt el akarjuk zárni, a dugót megfordítjuk, úgyhogy 
annak a furata kérészben áll a csőben, míg ha a gázt meg
nyitjuk, úgy a dugóban lévő kis furatot a csővezeték furatá
val egy vonalba hozzuk.

A nagy lyuk kissé ék alakúan van vágva, a dugó is ugyanígy 
van metszve, hogy teljesen egymáshoz illeszkedjenek. Egy 
kis csavar és alátét tartja a dugót alsó végén rögzítve.

Miután a gázt az óránál elzártam, kivettem az alsó csavart, 
melynek segítségével kihúztam a dugót a lyukból s mindjárt 
megtaláltam a hibát.

A csap könnyebb működése céljából, midőn azt behelyezték 
kissé megzsírozták: ebből a zsírból egy kevés behatolt a kis 
lyukba és a gázban előforduló apró szennyezés ezen a zsíron 
lerakodott, hogy a kis lyukat majdnem teljesen elzárta. 
Ezt kipiszkáltam és a gáz újból szép fénnyel égett.

Gr. Teleki Pál tb. föcserkész, íjjal a kezében.
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„ŐRSVEZETŐ BÁTYÁM  . ,
Nemrég a budai hegyekben jártam. Kirándulni voltam 

a kétszáz . . . csapat cserkészeivel. Azokkal, akik közi 
diákkoromban magam is cserkészkedtem. Több év telt el 
azóta. A fiúk megnőttek, megemberesedtek. Az újakat, a 
kicsiket nem is ismerem már. (Vidékre szólított a köteles
ség; a vállpántomra azóta új csapat száma simul.)

Szép napsütéses tisztásra értünk. Tíz perc múlva a fiúk 
már őrsönként tanulgatták a lasszót, krinolint, kötözést, 
morzét.

Mi középen maradtunk a parancsnokkal. Csendesen be
szélgettünk. Jóságos arca, meleg hangja, régi táborok 
hosszú sorát juttatja eszembe. Felejthetetlen szép idők . . .

Egyszer csak felfigyelek: jelentést ad le valaki az erdő
szélen. Nincs benne semmi különös. És nekem mégis cso
daszépen cseng az a pár szó. A szívembe talál, mint régi, 
kedves melódia: „őrsvezető bátyámnak tisztelettel jelen
tem . . . !“ Emlékező szeretettel gondolkodni kezdtem.

„Őrsvezető bátyám . . . “ A cserkésztestvériség komoly át- 
érzése adta a fiatalabbak ajkára ezt a kedves, családias 
megszólítást.

Minden cserkész testvér. A kisebb testvéröccse a na
gyobbnak, az idősebb szerető bátyja a fiatalabbnak. Ezért 
nem „úr“ az őrsvezető, hanem egyszerűen, kedves-bizal- 
masan: „bátyám“.

„őrsvezető bátyám" — így mondtam én is valamikor. 
(Akiknek mondtam, már komoly férfiak.) „őrsvezető bá
tyám" — így mondták nekem is annakidején. (Akik mond
ták, már meglett fiatalemberek.)

. . .  És ott kint, az erdő szelíd kis tisztásán agnoszkál - 
tani a múltat és mélyére néztem ennek a csodás két szónak.

őrsvezetők, fiatal testvéreim, tudjátok, mit jelent ez a 
megszólítás a ti számotokra? Tudjátok, hogy az nem csak 
megszokott formaság, üres jelentési mód?

Több annál! Mondhatnám bátran: az egész őrsvezető 
pro gramm megbújik e két szó mögött: „őrsvezető bá
tyám". Nézzünk csak e szavak mögé.

Ez a két szó azt jelenti: nem jó őrsvezető az, aki nen 
bátyja, csupán vezetője az Örsnek. A jó őrsvezető tehá 
az, akire tisztelő, ragaszkodó szeretettel néz fel minder 
cserkésze; akihez bizalommal fordul apró bajaiban az ör: 
minden tagja: akire ha rátekintenek a fiúk, a szemük ez 
mosolyogja: „bátyám . .

Nézzük csak, mi kell ahhoz, hogy valaki megérdemelje 
a „bátyám" megszólítást? Egy szó a felelet: szeretet.

Az „őrsvezető bátyám" kisebb testvérként szereti azo
kat, akik vezetésére vannak bízva. Szereti különbség, sze
mélyválogatás nélkül. Szereti nem azért, mert kedvesek 
figyelmesek, szorgalmasak, „stramm" fiúk, hanem m ert— 
cserkészek. Mert emberebb ember, magyarabb magyar í 
céljuk.

Ez a szeretet átfonja az őrsvezető minden munkáját. P 
rendgyakorlattól és szórakoztatástól kezdve az örsi jótet
tig: mindent lehet a szeretet jegyében végezni. Milyen mái 
az Örs képe, ha ott még a rideg vezényszóba is szerete 
szorul, és milyen más lesz az Örs szelleme, ha ott még í 
büntetés is szeretettel van átszőve!

A szeretet ösztönzi az őrsvezetőt, hogy mindenben, aho 
csak tud, segítségére legyen kisebb testvéreinek. A szere
tet képesíti őt arra, hogy ha Örse kisfiúkból, nála jóval fia 
talabbakból áll, átvegye részben az édesanya szerepét is

De a „bátyám" szó még többet jelent. Még mélyebt 
kapcsolatot az „öcsikével", még komolyabb és testvéribb 
kötelességet vele szemben.

A legszebb (de legnehezebb és legkényesebb!) szerepe 
az őrsvezetőnek: segíteni a fiúknak jellemük, belső életük 
kialakításában. Ugyan az őrsvezető nem lehet lelkiatyjc, 
cserkészének, de lehet barátja, bizalmas társa a jellem
faragásban. Segíthet neki apró jellemfoltjai, lelki szépség
hibái eltüntetésében. Éppen ezért beszélgessen külön-kü- 
lön Örse tagjaival és az legyen legnagyobb öröme, ha meg 
nyerte testvére bizalmát. Egy-egy cserkészét hazakísérheti 
mindig az iskolából, műhelyből; mehetnek szabadidőben 
együtt sétálni. — A táborban is rengeteg alkalom kínálko
zik az ilyen komoly barátságkötésekre: ott van főleg az 
éjjeli őrség tábortüzes, léleknyitogató csendje!

Nagy szerepük van ezeknek a baráti beszélgetéseknek

ÖRSI FŐZŐ- ÉS TÁBORTÜZHELY.
A furmányos franciáktól lestem el ezt az ötletes, szép tábori 

munkát. Aztán még egy kis magyar praktikummal kiegészítet
tük. Hát mi itt az ötlet, praktikum? — Az, ecsém, pro primo, 
hogy keresztben van két fözőárok. És tudod mire jó az? Hát 
ha nem tudnád, megmondom. Azért, hogy fittyet hányjunk a 
szélirányváltozásnak. (Háromszor ásott konyhák, jó éjszakát!) 
A másik furmányosság, hogy amint a vezeték- és keresztneve 
is mutatja, ihol a főzés meg tábortüzhely egydarabban. (Édes 
örsi viadalmak, bajvívások „még egy szerszámért", ti is. Ég 
véletek!) Van oszt még egy előnye. Ha bográcsba is főzöl, de 
okosan, és nem hét rőf szélességre ásod az árkokat, hát a bog
rács mellett rá teheted az árokra a rántásoslábost, vízforraló
fazekat, a középről alája tolod a tüzet és csinálhatsz akár há
romfogásos ebédet is. (Allah engedje meg Neked ezt!) Hát hogy 
a tüztologatásnál tartok, eszembe jut a szalonnapirítás és ke
nyérsütés nyárson. Most látod, estendre kelve körülülöd őrsöd 
— bizonyára derék — tagjaival a tűzhelyet, testvériesen szét
osztjátok a parazsat, és kettenkint egy árok felett kezdődhetik a 
nyársforgatás, szökken a móka, szólhat a nóta. Ezekből is lát
szik, milyen alkalmatos két-, háromnapos kiránduláson ez a kis 
jószág. Ha már nagyon pontos gyerek vagy, elárulom azt is, 
hogy úgy jó, ha cserkészbotnagyságúra kanyarítod a kört s kb. 
35 cm-nyi mélyre ásod. Az árok szélessége kissé keskenyebb, 
mint egy kisásóé, jobbra, balra is annyit hagysz meg a kereszt 
szélességének. Figyeled-é, hogy az árok fokozatosan mélyül s 
kissé beljebb kezdődik, mint a kereszt vége? Azért van így, ha

mellé ülsz, ki ne pattanjon a parázs. Nem tesz az jót se cipő
nek, se meztélábnak. Hogy a kör szélén a gyeptéglatámaszték 
arra való, hogy beszélgetés, nóta közben kényelmesen hátra dűl
hess, azt ide se írom. Mondom, igen hasznos kis dolog, könnyű 
is, elég is. Ilyennek tapasztaltuk mi is egy háromnapos kirucca
náson, melyhez hasonló jókat kíván Néktek Tixi bá.
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Csomókötési gyakorlat a Cserkészparkban.

éppen azért, mert alig idősebb őrsvezető bátyjuk előtt sok
szor tágabbra nyílik egy-egy ifjú lélek kapuja, mint fel 
nőttek, idősebbek sokszor nem megértő tekintete előtt.

Egy cserkésszel beszéltem egyszer a hazugságról. Tud
tam, hogy azelőtt rossz szokása volt a füllentés. Megkér
deztem, hogyan szokott le róla? Elmondta. És csodálatos, 
így kezdte a vallomását: „Volt nekem egy őrsvezető bá
tyám . . . “

Meghatott a felelet. Lám, mennyit lendíthet egy fele
lőssége tudatában álló, komoly örsevezető kisebb testvérei 
belső életén is! A leleményes, de tapintatos szeretet nyo
mán csodák születhetnek!

És az ilyen őrsvezető — de csakis az ilyen — igazi 
bátyja cserkészeinek. Gondolom, hogy minden őrsvezető- 
típus közül ezt szeretik a cserkészei legjobban. És talán az 
ilyen derék fiú a legboldogabb is, mert odaadó vezetői 
munkájáért elég jutalom neki a saját öröme, hogy szere- 
tetet oszthat, és hogy 6—8 fiú ragyogó szemmel moso
lyog feléje: „Köszönöm neked, bátyám . . .  !“

*

Ott a budai erdő csendes kis tisztásán ezek a gondola
tok elevenedtek fel bennem. Talán nincs bennük semmi új. 
De nekem éppen azért kedvesek, mert a múltat idézték 
fel . . . Talán őrsvezető koromban voltam a legboldo
gabb . . .

A parancsnok, akiről gondolataim közben egészen elfe
ledkeztem, csodálkozva kérdezte, hogy min töprengek, 
miért hallgattam el?

Hosszú lett volna a válasz. Hát röviden csak ennyit fe
leltem:

— Semmi . . . semmi . . . Csak arra gondoltam: milyen 
jó, hogy a cserkészek mind testvérek . . .  És milyen boldog 
lehet az a cserkész, aki ott az erdőszélen nyolc fiút lasz- 
szózni tanít: úgy szólítják, hogy „őrsvezető bátyám .. . “

Liska Zoltán.

CSERKÉSZSZEM -  CSERKÉSZSZÍV.
Ha van egy kis megfigyelőképességed és naponként 

nem hagyod el a napi jótettet sem, akkor meg tudod mon
dani:

Hogy idős asszony vagy férfi utazik-e több a villamo
son; a nap melyik részében utazik a legtöbb fáradt műn- 
kásember, munkásasszony a villamoson (kiknek te át 
szoktad adni az ülőhelyedet).

Hogy hány kisgyerek megy át egyedül a forgalmas ut

cán reggel (kik közül egyiket is, másikat is átvezeted, 
félszemmel vigyázol rájuk).

Az őrs leggyengébb tanulója miért nem érti a számtant 
s hogyan lehet neki megmagyarázni?

Hogy méregzacskó társadnál, hol kezdődik a heveske
dés és hogyan lehet még elejét venni egy-egy esetben?

Hogy felétek több vak, rövidlátó nő vagy férfi van-e, 
kiknek a forgalmas utcán segítségére szoktál lenni?

Hogy mennyi alkalom van a jótettre, amit sárgacsőrü, 
hályogosszemű cserkészek észre se vesznek?

. . .  És te, vájjon te, hogyan tudsz önmagadnak megfe
lelni ezekre a kérdésekre? Amilyen válaszokat kapsz, any- 
nyira szoktál cserkészszemmel és cserkészszívvel járni! 
Tartsd hát nyitva szemedet s ne zárd be azt a cserkész
szívet — hogy egy hónap múlva jobban, ügyesebben, cser- 
késziesebben tudjál megfelelni ilyen kérdésekre!

H O G YA N  T A N ÍT S U K  A  PR Ó B Á K A T ?
(Az amerikai Őrsvezetők könyve nyomán.)

Főzés.
a) Tűzgyújtás.
1. Győződj meg arról, hogy a fiúk ismerik-e az óvatossági 

rendszabályokat a tűzgyújtás alkalmával.
2. Mutasd be a legegyszerűbb, a csillagrendszerű tűzrakási 

módöt. Jelezd a tűzrakás legfontosabb mozzanatait: alkalmaz
kodás a szélirányhoz, rőzse, elegendő tartalékfa, gyufa meg
gyújtása a szélben, fidibusz, a tűz táplálása stb.

3. Tanítsd meg a fiúkat arra, hogy hol lehet alkalmas tűzifát 
találni (keményfát parázshoz, puhafát lánghoz). Ugyancsak azt 
is, hogy hol lehet száraz rozsét találni esős időben .

4. Gyakoroljátok a tűzrakást más módszerek szerint is (rács
rendszer, a különböző tábortüzek leírását lásd a Táborozási 
könyvben, halászmódra, I. Erdők ezermestere, 70. o. stb.).

5. Rendezz tűzgyújtási versenyt. Két földbeszúrt cserkészbot 
közé feszíts ki egy zsineget kb. 50 cm-es magasságban. Mind
egyik fiú rakjon'tüzet a zsineg alatt. Az egyszerre történő 
meggyújtás után a tűzhöz többet nem szabad hozzányúlni, sem 
pedig fát rárakni. Az a nyertes, akinek a tüze először égeti 
el a kifeszített zsineget.

6. Rendezz vízfelforralási versenyt. Mindegyik fiú egyforma 
nagyságú csajkába készít elő vizet. Előzetesen rozsét, papírt, 
tűzhelyet előkészíteni nem szabad és mindenki csak két szál 
gyufát kap. Győztes, akinek a csajka vize először forr fel.

7. Szerezzetek be kovát, taplót és gyakoroljátok a tűzgyújtást 
ezzel is. Rendezzetek versenyt ebből is esetleg az 5. és 6. pont
tal kombinálva.

8. Rendezz versenyt, hogy ki tudja legjobban eltüntetni a 
tűzrakás helyét és nyomait.

9. Gyakoroljátok a tűzgyújtást esős napokon is (1. Erdők 
ezermestere, 70. o.).

b) Főzés.
1. Kezdetben néhány egyszerűbb, konyhaedények használatát 

nem igénylő étel elkészítését tanuljátok meg, úgymint: szalon
napirítás (1. Cserkészkönyv, 181. o., Erdők ezermestere 63. o.), 
krumplisütés (I. Erdők ezermestere, 42. o.), zsiványpecsenye- 
sütés (1. Táborozási könyv, 203. o.), kenyérsütés nyárson (1. 
Erdők ezermestere, 32. o.).

2. Tanítsd meg a fiúkat a „nyolcig számolás“ szabályára. 
Tedd kezedet olyan közel a tűzhöz, amennyire éppen kibírod. 
Most kezdj el számolni lassan nyolcig s csak akkor vedd el a 
kezedet, ha már tovább nem, bírod kitartani. Ha így tízig is 
tudsz számolni, akkor messze vagy a tűztől, ha pl. csak hatig, 
akkor túl közel. Ha már ilyen módon megállapítottad a helyes 
távolságot, akkor tedd a nyársadat a tűz fölé. Ezt a távolsá
got természetesen többször kell ellenőrizni.

3. Gyakoroljátok a rántáskészítést.
4. Rendezz versenyeket az előírt ételek elkészítéséből.
5. Oszd fel az őrsödet kettes csoportokra. Örsi hike-ok alkal

mával ezek a kettes csoportok főzzenek felváltva az egész őrs 
számára.

6. A fiúk maguk végezzék a bevásárlásokat és tegyenek pon
tos számadást róla.

7. írasd le a fiúkkal az egyes ételek pontos elkészítési módját:
8. Állítsatok össze egy örsi szakácskönyvet. írjátok össze 

ebben a kedvenc ételeitek elkészítését és lássátok el ezeket fan
tasztikus, az Örs által használt elnevezésekkel.
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M IR E  T A N ÍT O T T Á K  A  L IB Á K  J Ó S K A  B Á C S IT .
Jóska bácsi mogorván felpislantott az égre, mordult 

egyet és egy követ loccsantott bele a Dunába. Mind a 
három cselekedete egyet jelentett, hogy tudniillik rossz
kedvében van az öreg. Bal lábbal kelt fel máma.

Ha csak máma lépett volna ki bal lábbal az ágyból, 
no az még hagyján. Egy nap az végtére is csak huszon
négy óra. Nem a világ! De hát ilyen volt a kedve egész 
héten, meg ilyen is lesz most egy darabig. Már hogyisne, 
mikor gyónnék azok az izék . . .  a püspök úr meg a he
lyett, hogy kilódítaná őket a zöld nyakkendőjüknél fogva, 
hát még rászabadítja az erdőre, mezőre, Dunára. Az in
téző úr olyan széleset mosolyint, ha csak látja is a he
gyes kalapjukat (vinné a szél a Dunába valamennyit!), 
mintha gerófokat látna vendégül, aztán csak úgy dobá
lózik a jófajta ígéretekkel.

— Szalma? Lesz, persze. Hozzatok. Mennyi tetszik? Fát? 
Csak szedjenek bátran, ott az erdő. Ki is dönthetnek egy 
pár kiadós törzset. Tejet pedig a méltóságos püspök úr 
külön rendeletére ingyen kapnak a majorból. És így 
tovább.

No, hát ezt még hallgatni is rossz volt. Hogy ezek a 
sárgainges sihederek csak úgy neki essenek az erdejének, 
már mint a Jóska bácsi erdejének, hát ez hallatlan. Az 
erdő ugyanis nem azé, aki megvette pénzen, hanem aki 
benne él, aki a szívével forrott hozzá, aki minden fát ismer, 
mint a pásztor az állatjait, akinek minden bokor él. Meg 
szokott állni és egy-egy barátságos szót vált mindenikkel. 
Hát ezekre az élő, kedves jóbarátjaira szabadítják rá azt 
a hosszú fogpiszkálós pesti bandát.

S hogy a keserűség pohara csordultig teljék, még neki 
is odaszólt az intéző úr, ahogy két csupasztérdű, nyurga 
bajuszossal elsétáltak mellette.

—• Aztán Jóska bácsi maga is a kezükre járjon minden
ben a fiataluraknak!

Hát hiszen ha rájárhatott volna a kezükre valósággal, 
azt ugyan hamarosan megtette volna, de még a gyomru
kat is szívesen megtaposta volna. Olyan tipró kedvében 
volt, akár a dühös bika. Vállára dobta a puskáját, vala
mit morgott, aztán oldalt sandítva sietve elköszönt. Azóta 
egy méreg az élete. A napokat számlálja, aztán még aludni 
sem tud a keserűségtől.

Mert azok hárman csak szimatolni jöttek. Kinézték a 
helyet, aztán mentek vissza. Pár nap múlva elhozzák az 
egész pereputtyukat. Az a pár nap meg hamar eltelt. 
Jóska bácsi sohasem hitte volna, hogy egyszer csakugyan 
vasárnap mer lenni. De hát mégis lett és a zöldnyakra- 
valósak bevonultak Józsi bácsi erdejébe.

Aznap az öreg erdőkerülő bevette magát a kalyibába, 
melyet maga eszkábált fatörzsekből. Ki sem dugta az o r
rát egész nap. Hogy pedig valami nótafélét vélt hallani 
odakint, elővette a harmonikáját, és csak azért is nyeker- 
gette sípjaszakadtáig. Dühös egy muzsikálás volt az: úgy 
mogorva ábrázattal, összeszorított foggal.

Még a zenebonán keresztül is jól hallotta, hogy lépé
sek közelednek a kunyhója felé. Rántott egyet a vállán, 
beakasztotta a vaskampót az ajtófa gyűrűjébe, hogy ne 
jöhessen be senki, aztán csak még vadabbul rákezdte 
megint a muzsikálást, ő t ugyan szólongathatják máma. 
A nagy muzsikálás közben azért jól hallott Jóska bátya, 
hallotta ő a szerény kopogtatást meg az erősebb zörgetést 
is, de csak hunyorított egyet.

— Tőlem ugyan zörgethettek! Én ma süket vagyok.
Csakhogy a zörgetés abbanmaradt, helyette egy csengő

hang szólalt meg. Hát hiszen bosszús kiabálásra el volt 
készülve az erdőőr, sőt éppen ezt várta. Csak szitkozód
janak, csak mérgelődjenek odakint a mihasznák, amíg

belepukkadnak. Neki most muzsikálhatnékja van, hát ő 
még a kínai császár kedvéért sem hallgat el a muzsiká
val. Hej pedig a következő percben mégis csak elhallga
tott, mintha ollóval nyisszantották volna ketté a nótáját. 
Már hogyisne hagyta volna abba, mikor az a hang oda
kint bosszús kiabálás helyett, csengő hangon velefújta a 
jó magyar nótát. Csupán a szövegét változtatta meg, 
amely erre az alkalomra ilyenképen módosult:

Adjon Isten, kedves bátyám, megérkeztünk . . .
Nyissa hát ki azt az ajtót, kérem szépen . . .
Már az igaz, hogy ez a nóta semmiképpen sem rímelt, 

hanem kárpótlásul olyan vidám, bizalmas hangon szólt, 
hogy Jóska bácsi kezében megállt a harmonika. Egy pil
lanatra az a sejtelem fogta el, hogy hátha csakugyan va
lamilyen szerető rokona érkezett meg, aki alig várja már 
a viszontlátást.

Hanem aztán csak annál mogorvább ráncokba futoti 
megint a képe. Mert hát miféle rokon jönne el őhozzá. 
Nincs ő neki senkije ezen a nagy világon. Se rokona, se 
barátja az emberek között. Az erdő, a puskája, a kutyája 
meg a .. . .

De mielőtt még valamennyi barátját felsorolhatta volna 
gondolatban, a két legkedvesebb előtt, megint megza
varta az a bizonyos melegcsengésű hang:

— Köszönjük a muzsikás fogadtatást — mondta ezút
tal rendes folyóbeszédben — kedvesebb figyelemmel iga 
zán nem lephetett volna meg. Nem is akarjuk megzavarni, 
csak azt jöttem megkérdezni, hogy melyik fát szabad 
kidönteni holnap.

Jóska bácsinak úgy beleszökkent a vér a fejébe, hogy 
még a füle is megcsendült. Nem is tudott hamarjában mit 
felelni. Elsősorban egy kis jóleső meleg futott végig rajta 
hogy hát őtőle kérnek engedelmet. Hanem aztán átértette 
a dolgot. Ezek az arcátlan sihederek bizonyosan csúfot 
űznek belőle.

— Van ugyanis egy félig kidőlt nagy fa, amely rádő! 
a többiekre. . . . — folytatta az előbbi hang. De már ak
kor az egész alak Jóska bácsi előtt állt. Hogy miképpen 
jött be, azt Jóska bácsi később se értette egészen. Mert 
hát csak úgy lehetett oda bejönni, ha ő maga, sajátkezű- 
lég nyitott volna ajtót. Holott pedig még az imént szilár
dan el volt határozva — erre világosan emlékezett — 
hogy még akkor se ereszti be ide ezeket a fránya idegene
ket, ha a fejére gyújtják a kalyibát.

Pedig ennél még cifrább dolgok is történtek Jóska bá
csival ez órától fogva. így például a következő pillanatban 
már a jövevény szívélyesen kezet szorított vele . . . Meg 
az, amit arról a fáról mondott. Az éppen Jóska bácsinak 
is tán egyetlen ellensége volt. Nagy, otromba törzs, mely 
ráfeküdt két szép fiatal fára. Még egy vihar, és össze
vissza töri a fiatalokat. Ő maga is gyakran gondolt a ki
döntésre. Csakhogy az nagy munka, nehéz munka, vesze
delmes munka. Több ember is kell hozzá. Azért most hát 
csak úgy a pipaszár mellől szólt oda némi mosolygással:

— Azt kivehetik az úrfiak — ha tudják!
— Köszönöm szépen az engedélyt! — mondta a fiú. — 

Majd csak elboldogulunk vele. De persze, a bátyám taná
csát is ki akartam kérni előbb. Mert mi igazán nem aka
runk ám semmiféle galibát okozni.

Ő is mosolygott és elment. Jóska bácsi meg ott maradt 
ülve, mintha leforrázták volna. Az a tiszteletteljes hang, 
katonás tartás, szép barna arc, mosolygó száj, emlékez
tették a katona fiára, aki ezelőtt tizenhat évvel ilyen vil
logó szemmel indult a háborúba. Ott is maradt mind
örökre.

— Nem csinálnak galibát . . . galiba . . . galiba — mór-
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mogta maga elé. Aztán, mintha álomból riadna fel, na
gyot kiáltott.

Mert hát galibáról a liba jutott az eszébe. Volt neki 
kettő, szépek, nagyok, kedvesek. Amikor még együtt volt 
a kis család, akkor fehérlettek ilyen takaros libák az ud
varon. Az idő aztán lassankint elvitt mindent, ami Jóska 
bácsinak kedves volt, de a fehér libák azután sem fogytak 
el a házatájáról. Nagy szeretettel ápolta őket, és ezek 
voltak azok a legeslegjobb barátai, melyeknek gondolat
ban való felsorolását megakasztotta a látogatás.

De hát hol is vannak most az ő libái?! Teremtő Is
tenem!

Reggel óta színűket se látta. Hogy a nagy dobogásban 
így elfeledkezhetett róluk! Már nem gondolt semmire, 
bánta is ő, ha felfordul a világ fenekestől. De a két szép 
liba!

Fogta a puskáját és kilódult. Az erdőn át figyelgetve 
haladt előre. Az ösztöne vitte le a Dunához. Mert hát a li
bák itt lábatlankodtak leginkább, örültek, ha lubickol
hattak ebben a nagy melegben. De bezzeg nem örült Jóska 
bácsi. Most is, hogy megállt a parton és a szemét dörzsöl- 
gette, hát bizony hogy majd belefordult a sekély part
menti vízbe. Mert hát az ő libuskái ott fürdőztek a mély 
víz határán. Az történt, amitől legjobban félt.

Don, az öreg vizsla is csóválgatta a fejét. Rosszalló 
csaholással figyelmeztette az oktalan állatokat a vészé • 
delemre. De bizony elkésett ő is a jó tanáccsal. A két 
szép liba belekerült az ár sodrába, egyre sebesebben 
úszott lefelé. A lubickolásból immár kapálózás lett. Jóska 
bácsi torkából önkénytelenül kiszakadt a vészkiáltás:

— Jaj, a libáim! Segítség!
Pedig hát nem igen gondolta, hogy valaki meghallja, 

azt meg már éppen nem remélte, hogy még segíteni is 
tudnak. Pedig megtörtént mind a kettő. A sárgaingesek 
közül vagy hatan, nyolcán két csónakkal foglalatoskodtam 
a part közelében. Egyszeriben elértették Jóska bácsi ba
ját. Csak éppen, hogy intettek egyet bíztatásul, aztán 
nekitaszították a két csónakot a Dunának.

Jóska bácsi eleinte kételkedve nézte, mint merülnek 
egyre erélyesebben az evezőlapátok, hogyan siklik a két 
csónak az ő jószágai után. Egy tönkre hágott fel, ahon
nan messzire beláthatta a vizet.

A két csónak nyomult előre, az egyik ferdén hasított 
bele a mély vízbe. Meg akarta kerülni a libákat, hogy az
tán elébük vágjon. Nehéz, és hosszú küzdelem fejlődött 
ezután. A két csónak mindenképpen sarkot igyekezett al
kotni, hogy abban a sarokban fogja el a megrémült libá
kat. De hát az ár sebes volt. A két kis fehér pont hol itt, 
hol ott villant fel a csónakok sötét teste mellett. Csak ép
pen az ékbe nem akart belesodródni.

Jóska bácsi önkénytelen odahagyta figyelőhelyét. Észre 
sem vette, és már hosszú lépésekkel haladt lefelé a víz 
mentén. Szeme folyvást a két csónakon. Egy-egy mozdu

lattal, elfojtott kiáltással bíztatta a fiúkat. De lassankint 
belátta, hogy nem kell azoknak bíztatás. Dolgoztak úgyis, 
hogy a verejték csak úgy szakadt róluk. Még egy utolsó 
nekilendülés. Két fiú kétfelől kitérdepelt a két csónak or
rába. A fejek szinte a víz színéig buktak alá, sipogás, 
szárnycsapdosás, a víz felszökkent, aztán a fiúk diadal- 
kiáltása hallatszott. A cserkészek partraszállították a szö
kevényeket.

Jóska bácsi csak állt. Azt sem mondta rá, hogy köszö
nöm. Hümmögve és fejcsóválva terelgette hazafelé a 
libáit.

Odahaza újabb meglepetés fogadta. A kalyibáját lom
bokkal és virágokkal díszítette fel valaki. Apró kavicsok
ból ez a felírás volt kirakva az ajtaja elé:

Hálából a szíves fogadtatásért. A cserkészek.
Jóska bácsi rámeredt az írásra. Lassankint eszébeju

tott az ő dühös harmonikázása. És ezek még itt hálálkod
nak érte . . . Holnap meg annak a nagy, nehéz fának es
nek neki.

Jóska bácsi most már nem tartotta üres locsogásnak, 
amit az a fiú mondott. Kezdte hinni, hogy ezek a furcsa 
legények nem riadnak vissza a nehéz munkától. Valami 
azt is megsúgta neki, hogy amihez dalos szájjal, bízó 
kedvvel fognak, az sikerül is nekik. De hát főkép ez a 
liba-história zavarta meg a fejét.

Csak ült, üldögélt, s a fejét csóválgatta, mintha bizony 
valami nagy szégyenkezés jött volna rája.

— Hogy nem akarnak galibát csinálni . . .
Visszafelé jövet látta a csinosan, rendesen felépített

sátrakat. Sehol sem ástak, tapostak, romboltak. A gyepet 
is óvatosan téglákban emelték ki, ahol kellett. Azt ugyan
úgy visszarakják majd annak idején. Mondták is, de 
Jóska bácsi amúgy is tudta már. A megmentett libái, sok 
mindent elgágogtak neki, amit eddig nem tudott. Már 
csak az emberség is megkívánja, hogy egy pár köszönő 
szót mondjon.

Jóska bácsi egyszerre megint nekimozdult, mintha lát
hatatlan karok taszigálnák előre. Egyik markában a do
hányzacskóját szorongatta, a másikban a boros kulacsát. 
(Mert hát még ezeket kifelejtettük a jóbarátok felsorolá
sánál!) Ment előre vaktában, ahol legsűrűbben rajzott a 
sárgaingesek tömege. Ki is gondolta úgy nagyjában, hogy 
mit fog mondani, de mikor szembe került velük, csak el
felejtette megint. A fiúk körülvették. Mindenfelül barátsá 
gos arcok, vidám szemek sütöttek rá. Olyanforma volt a 
nézésük, mint a tavaszi napsugár.

Míg a szavakkal birkózott, előre nyújtotta két teli 
markát.

— Ehun-e! — bökte ki végre. — Dohány . . . meg . . . 
igyanak egyet az egészségemre.

— Hálásan köszönjük! — csendült a meleg válasz. -— 
Iszunk is nagyot, de ha megengedi bátyám, hát csak friss 
vízzel kocintunk az egészségére. A cserkészek nem élnek

,-rotcw
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szeszes itallal, sem dohánnyal. De azért úgy vesszük, 
mintha részünk volna a kedves ajándékban.

Még egy dörgő éljen is harsant erre a félig értett be
szédre. Jóska bácsi legfőképpen azt értette ki a beszéd
ből, hogy ha ezek a cser . . . izé . . . cserkész-diákok nem 
füstölnek, akkor hát az ő szép erdejét sem fogják felgyúj
tani holmi eldobált gyufával és cigarettavéggel. Holott ed
dig ez volt egyik legfőbb aggodalma.

— De hát a libák . . .  — kezdett újra szóba—. Hogy 
köszönjem meg az ifiuraknak? . . .

— Köszönje meg azzal, hogy este újra meglátogat ben
nünket, mikor rendben leszünk már egészen. Aztán hozza 
el azt a szépen szóló harmonikáját is.

Megint valami lelkes kiáltozás hangzott fel. Igen szívet 
pezsdítően szólt a különös kiáltás: Huj, huj, hajrá!

Estére pedig végkép megfordult a világ Jóska bácsi
val. Lobogó tűz mellett egy sereg vidám fiú közt szólt a

harmonikája. Friss torkokból, csengő hangon szállt az 
ének.

A harmonikaszó meg a nóta összeölelkezve szálltak fel 
a magasba. A tűz piros nvelvecskéi fogták egybe a kettőt, 
azé a tűzé, mely világosságot és meleget terjesztett Jóska 
bácsi csendes, szomorú erdejének hűvös éjszakájába.

Harangi László.

Jegyzet Az elbeszélés magja — a liba-mentés — valósággal megtör
tént a 2. sz. BKG. csapat egyik viziútján. A szerző Báthori József 
parancsnok úr szíves közléséből m erítette az ihletet.

Egy tizennégyesztendős bécsi cserkész, a katholikus Szt. 
Georg Szövetség tagja, a nyáron

8 hetet magyar cserkésztáborban
szeretne tölteni. Foglalkozására nézve IV. reáliskolás, a bécsi 
Berlitz-iskolában már majd egy éve tanul magyarul. Most azért 
szeretné az egész nyarat Magyarországon tölteni, hogy nyelv
tudását tökéletesítse; a táborozás költségeit természetesen ő 
viselné. Kérjük azokat a csapatokat, amelyek hajlandók őt tá
boraikba befogadni, hogy ezt mielőbb tudomásunkra hozni 
szíveskedjenek, a tábor helyének, tartamának és részvételi dí
jának megjelölése mellett.

Magyar levelezőt kérnek a következő külföldiek:

Ki akar levelezni?
Két 17—18, éves amerikai fiú (bemutatkozólevelük tőlünk 

megkapható).
Nyolc Aachen környékére való német cserkész (15—18 

évesek.)
Ötven cserkész Porosz-Sziléziából. Tizenháromtól huszonhat 

évesig minden életkor képviselve van köztük. Mintegy ötöd
részük iparos, a többi diák.

13—14 éves amerikai fiúk bemutatkozólevelei még mindig 
nagy számmal kaphatók.

Carletto Sesenna milánói vegyészmérnök (24 éves), akiről 
részletesen szóltunk a Magyar Cserkész március 15-i számá
ban, érintkezésbe szeretne lépni egy nagyobb öregcserkész
csapattal.

Dennis Hible 18 éves angol őrsvezető számára a Nemzetközi 
Iroda keres magyar levelezőt.

Mase Imboden, farkaskölykök mellé beosztott svájci cser
kész, németül szeretne levelezni szintén farkaskölykök mellett 
működő magyar cserkésszel.

Címeik megkaphatok a Külföldi Ügyeket Intéző Hivataltól.
Átányi István.

U. i.: Bejelentetted-e már külföldi levelezésedet?

A  S O M O S K Ő Ú J F A L U I P A L Ó C  M Ű V É S Z E T .
Az idén nyáron Somoskőújfalun voltunk nagytáborban. 

Kicsiny falu, a trianoni békeparancs tette olyan neveze
tessé, határállomássá.

A falu lakói palócok, igazi jó magyar emberek. Egészen 
sajátságos és érdekes nyelvjárásuk van. Díszítésük is 
egészen sajátságos, ez az úgynevezett palóc díszítés. Első 
pillanatra semmi elütőt nem veszünk észre ezek között 
és más vidékek díszítései között, de ha jobban megfi
gyeljük, láthatjuk, hogy minden egyes díszítésre, faragásra

rányomta a készítő a maga eszejárását, a maga érzéseit, 
így sokszor más vidékeken is előforduló és azoktól mégis 
teljesen elütő tárgyakat és díszítéseket is találunk.

Ha végigmegyünk a falu főutcáján, rögtön szemünkbe 
ötlik a rend, a tisztaság, azután, hogy egyenes és széles 
az utca. A házakat az utcától és egymástól mindenütt 
kerítés határolja el. A kerítés és az út között sokhelyen 
megvan még a régi árok, amelyiken palló vezet keresztül. 
Minden háznál két kapu van: kiskapu és nagykapu, az 
előbbi a gyalogosoknak, az utóbbi pedig a kocsiknak 
és marháknak. A palóc-ember azonban nem sokat ad a 
kapujára. Különösen szép kapu így nem is igen van. 
(Érdekes, hogy míg másutt van egy bizonyos uralkodó 
kapufajta — pl. az Alföldön a magyar kiskapu, Erdély
ben a székelykapu — itt talán az egész faluban nincs 
két egyforma kapu.) Házára már büszkébb, az már dísze
sebb, faragottabb is. A ház legtöbbször oldalával, ritkán 
a hátával, de sohasem az elejével fordul az utcának. A 
kerítés és a ház közötti keskeny sávon virágos kertek 
vannak. Házaik tornácosak. Zsindellyel és cseréppel van
nak fedve. A régi házépítési módot alig egy-két viskón 
találjuk meg, jóllehet a gazda a legtöbb helyen még maga 
építi a házát, a sógorok segítségével. Természetesen arra 
igyekezik mindenki, hogy az ő háza legyen a legszebb.
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Ezért aztán faragják a tornácoszlopot, a tornáckerítést, 
a könyöklőt, sőt még az ereszt is csipkézik.

Az általánosságban vályogból épített házak beosztása 
a következő: Az egész ház két részre oszlik, az úgyne
vezett „kisházira és a „nagy“ vagy „tiszta-házra“. A 
középen levő bejárattól jobbra nyílik az egyik, balra a 
másik. Középen, szemben a bejárattal'van a padlásfeljáró. 
A kisházban, vagy mint vidéken mondják, az alsóházban 
él a család. Ennek a szobának a bútorzata egy vagy 
esetleg két ágy, fal mellett lóca, asztal és a búbos- 
kemence. A tiszta-házba, vagy amint másutt mondják, 
felházba csak a megbecsült és tisztelt vendéget vezetik.

Bútorzata egy menyezetes ágy, padok, asztal, meg egy 
pohárszék. A ház belülről is mindenütt díszítve van. A 
festett kemence, a csipkékkel borított menyezetes ágy, a 
függönyök mind a gazdasszony munkái. A férfi legföljebb 
a bútorokat készíti, de ezt ma már legtöbbször készen 
veszik. A gazdafaragta bútorok rendszerint díszítve is 
vannak, hol festéssel, hol faragással. Különösen az ágy 
és a székek.

Szegényebb gazdánál a lakóházzal egybe vannak építve 
a melléképületek is, különösen az istálló. Módosabb helyen 
szemben van vele, még pedig az udvar másik végén. Az 
udvaron van a gémeskút és ha van, a galambdúc.

De nemcsak a házukat cifrázzák, hanem majdnem min
den használati eszközüket is. Különösen a pásztorok híres 
mesterek az ilyenben. A kondás, a gulyás, ha lehevert a 
marha, ráér, előveszi a bicskáját a szőr- vagy bőrtar
solyból és faragni kezd. Először rendszerint ostornyelet 
farag. Vág valahol szilvafa-ágat és ennek a beléből készíti. 
Az egész nem hosszabb 50—60 cm-nél. Mikor a vasta
gabbik végén elkezdi faragni, rendszerint nem sokat 
törődik vele, milyen mintát csinál majd a másik végén. 
Minden görcsöt, bütyköt ügyesen felhasznál a minta 
kialakításában. A minta legnagyobb része kidomborodó. 
Egyes helyein azonban az úgynevezett ólmozással is 
díszítik a fát. Ennek technikai eljárása a beágyazás. A 
fába kimetszenek leginkább mértani jellegű formákat és 
ezekbe a mélyedésekbe ólmot öntenek. Sokszor az ólmos 
felületen is kivágnak mintákat, ezzel is csak gazdagítva

a díszítést. Ha ez megvan, akkor rossz szíjjakból, csizma
szárból megfonja a sallangos-ostort ( 5 - 7  m hosszúak) 
és készen van a karikás. Készítenek azután gyufatartót, 
sótartót, írókabakot és más használati tárgyakat. Kár, 
hogy újabban kihalóban van ez a művészet is. A gyári 
holmik lassan egészen kiszorítják ezeket, készíteni nem 
készítenek újat, a régi elkallódik, pedig némelyik gazdag 
díszítésével szinte tökéletes művészileg. Kár értük.

Benda Kálmán (15.)

KÖNNYKERESŐK.
Eltévedtünk, pajtás,
Sosem jártam erre. 
Könny-keresni minek jöttünk 
Sötét, puszta helyre.

Ahol a szemeknek 
Nevető a kedve,
Valahol a könny is 
Ott lesz a közeibe’.

Vaskó Andorf

T U D N IV A LÓ K  A  SÁTOR
K Ö L C S Ö N Z É S S E L  KAPCSOLATBAN.

Május 20-án jár le az a határidő, ameddig a táborozó csa
patok a Szövetségtől — amennyiben elegendő saját sátorral 
nem rendelkeznek — kölcsönsátrakat kérhetnek.

Ezzel kapcsolatosan szükségesnek látjuk egy-két felvilágo
sító gondolat közlését.

Mindenekelőtt arra kérjük az érdekelt csapatokat, hogy le
gyenek egymásra tekintettel. A Szövetségnek kb. 400 őrsi 
sátor áll rendelkezésére, sátorlap pedig még egyelőre csak 
néhány darab. Legalább 200 csapat fog kölcsönsátrat kérni, te
hát kisebb csapatoknak 1, esetleg 2, nagyob csapatnak 2, eset
leg 3 sátor jut csak átlagban Nem szabad tehát 8—10 sát
rat kérni, mert ez a kérést komolytalanná teszi. Különö
sen nehéz a helyzet júliusban, amikor a legtöbb csapat egy- 
időben táborozik. Az augusztusi táborok minden indokolt sá
torigényét hozzávetőleges számítás szerint ki tudjuk elégíteni. 
Amelyik csapatnak nincs tehát sátra, vagy nagyobb sátorigénye 
van, lehetőleg táborozzon augusztusban, vagy július végétől.

Amelyik csapat ma még nem tudja pontosan táborának ide
jét, helyét és egyéb körülményeit, tehát még táborozási enge
délyt sem kérhetett, az természetszerűleg sátrat sem kérhet. 
Az ilyen csapatok május 20-ig azt jelezzék, hogy körülbelül 
mikor és körülbelül mennyi sátrat tognak kérni. Tehát egy 
előzetes jelentést küldjenek Minderre azért van szükségünk, 
mert ha véletlenül az összigénylés kevesebb, akkor egy egy 
csapatnak többet juttathatunk. Természetes, hogy a később 
jövő kérelmeket, különösen júliusra, nem lesz módunkban fi
gyelembe venni, mert azért kérjük épen határidőre a kérvé
nyeket, hogy azt a nehéz feladatot, hogy hogyan lehet keveset 
sokfelé elosztani, a körülményekhez képest a lehető legjob
ban oldjuk meg.

Amennyiben így sem fog sikerülni az igények kielégítése, 
megpróbáljuk biztosítani azt, hogy valamelyik nagyobb vállalat 
készítsen sátrakat és kölcsöndíj ellenében bocsássa azt a 
cserkészek rendelkezésére. — Erre még visszatérünk.

Országos Titkári Hivatal.
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A  S Z Ö K Ö T T  D IÁ K O K .
Színdarab két felvonásban.

Néhány szó a rendezés könnyítése céljából.
Az I. felvonás színhelye: Bakó Pista tanuló szobája. Baloldalon 
az utca felől ajtó, melyen a diákok jönnek, mennek. Jobbolda
lon konyha felől ajtó, melyen Bakó Pista anyja jön-megy. A , 
hátsó balsarokban az ajtó mellett fogas, vagy az ajtótól a néző
tér felé a baloldali fal mellett szék, az érkező diákok kabátjai, 
kalapjai elhelyezésére. A hátsó falnál balra könyvállvány, köny
vekkel s tél képekkel. A jobboldali falnál a nézőtér felé sarok
ban asztalka tálcával a kávés csészék elhelyezésére, uzsonna 
után. A szoba közepén asztal. Rajta kalamáris, tollszárak, 

ceruza, szétszórt tankönyvek, füzetek. Mellette 3 szék.
A II. felvonás színhelye: A szegedi repülőtér mellett bokrok
kal körülvett tér. A hátsó balsarokban csőszkunyhó. (4 drb. 
180 cm hosszú léc végeit egv nr-nyi keret, mint tető sarkai
hoz szegezem. A 4 léc alsó végeit támasztó állásba szétfeszí
tem s a telső kerethez ferde lécekkel rögzítem.) 2 oldala és hátsó 
fala gyékénnyel borítható. Ez spárgával ráköthető. Tetejére egy 
cserkész-sátorponyva dobható. A kunyhóban 3 fatönk, vagy 

sámli ülőhely.
Világítás. Egy tasterbe T-alakú villás, kettős taster. Egy villás 
vezeték végén 1 piros, vagy kék lámpa. Másik villás vezetéken 

több fehér lámpa.

I. FELVONÁS.
Szereplők:

Az anya 2 Czeglédi Feri
3 diák 3. Darvas Jancsi
1. Bakó Pista

Történik Szegeden a jelenkorban, november közepén, az ellen
őrző tanácskozás eredményének kihirdetése után, délután 4 óra 
körül. — I . Jelenet. — Egy tanulónak berendezett szobában 
Bakó Pista V. ősz. tanuló, Í4—15 éves fiú ül az asztal mellett 
s nagy odaadással játszik egy papírdarabbal: hajtogatja, va
lami süvegformára akarja alakítani. Az asztalon szanaszét tan
könyvek, füzetek, tintatartó, tollszár. — Félredobja a papírost.

Előveszi algebra füzetét és hangosan mondja:
Bakó P.: (a+b)2 = a2 +  2ab +  b2. (Ismétli. — Ezt is félre

dobja.) Inkább olvasom Dsiggi-Dsiggit. (Forgatja.) Á, mi
lyen nagyszerű képek vannak benne! (A képeket nézi).

(Kopogtatás az ajtón.)
Bakó P. (felrezzen, aztán a Dsiggit-Dsiggit félretéve hangosan): 

Szabad!
(Belép Czeglédi Feri, a Pista osztálytársa, szintén V. oszt. 

tanuló): Szervusz Feri! (feláll, elébe megy, kezet fog vele.) 
De jó kedved van! Tán már túl vagy rajta?

Czeglédi Feri (miközben leveti kabátját és elhelyezi): Van 
eszemben, még nem muszáj . . .  Én bizony csak holnap 
este iratom alá édesapámmal! Ugye, azt mondta Páskay, 
hogy holnapután kell beadni az ellenőrző könyveket?

Pista: Azt.
Feri: Na hát akkor mit siessek vele! . . . Igaz ugyan, hogy jó 

volna már túllenni rajta! (A fejét vakarja). Barátom, ahogy 
én az öregemet ismerem: nem úszom meg 6 pofon alul ezt 
a 3 kis intőmet. (Az apját utánozva). Hát ez a becsület! 
Latin, német, számtan!! Nesze neked gazember! (Mutatja, 
hogy nyakon ütötték. Még az asztal mellett állnak) . . . 
Aztán, ha ezzel vége volna, hát Isten neki fakereszt! . . . 
De egy hónapig egyebet sem fogok hallani otthon, mint: 
„Feri tanulj, Feri el vagy készülve? . . . Na, gyere mondd 
fel! . . . Nem sül le arcodról a bőr, te haszontalan fráter! .. .  
A mozinak, sétának meg egyszerűen alászolgája! . . .  Na 
és te hol tartasz már? Aláírattad?

Pista: Alá a kutyát! (Leül. Helyet mutat Ferinek. Ez is leül). 
De nem is fogom se ma, se holnap! . . . Majd bolond va-

Darvas Jancsi (benyit): Szervusztok gyerekek!
Feri (egyszerre): Nini! Jancsi!
Pista (egyszerre): Szervusz Jancsi!
(Vidám, ölelkező parolázás. Jancsi leveti kabátját. Közben 

* Pista) :
Pista: Na komám, mit szóltak otthon a négy csikódhoz?
(Pista középre, a nézőtérrel szembe, Feri tőle balra ül, Jancsi 

Ferivel szemben a 3-ik szék mögé állt).
Jancsi: Inkább úgy kérdezd, hogy mit fognak szólni! . . .
Pista, Feri: Hát még te sem Írattad alá?
Jancsi: Persze, hogy nem! . . .  És ti?
Pista, Feri: Mi sem.
Jancsi: Pedig nektek még csak megjárja! Ha nálam is csak 

annyiból állana a dolog, hogy egypár pofont kapok, hát 
oda se néznek neki! De az apám éppen a múlt héten je
lentette ki, hogy nem nyúl ő hozzám egy újjal sem, ha 
rovást viszek haza, de arra el lehetek készülve, hogy attól 
a perctől fogva vége a diákságomnak . . . S mit gondoltok, 
minek szánt? . . . Laboránsnak a saját patikánkban! . . . 
Pedig az öreg nem szokott játszani a szavával! Nekem 
meg nemhogy a laboránsságot, de még a patikusságot se 
óhajtja egyetlen porcikám se! . . .

Feri: Nem értelek benneteket! Te se akarod 'aláíratni, Pista 
se! . . .  De hát mi az ördögöt akartok akkor tulajdonkép
pen? . . . Talán (mutatja) magatok akarjátok oda? . . .

pincsi: Szépen! . . . Majd éppen Páskayt lehet ilyennel be
csapni. Abból lenne aztán még furcsa komédia!

Feri: Éppen azért kérdem, hogy mit akartok hát csinálni? Nem 
gondoljátok, hogy engem is érdekel egy kicsit a dolog?

(Jancsi és Pista jelentős tekintetet váltanak, Pista egy kis fej
biccentéssel igent int.)

Jancsi: Ha becsületszavadra megígéred, hogy nem szólsz róla 
senkinek, hát megmondjuk.

Feri: Csak nem kételkedtek bennem! . . . Különben, ha úgy 
akarjátok, meg is fogadhatom . . .  (Az asztalon át Jancsi
nak nyújtja kezét.) Becsületszavamra mondom! . . .

(Jancsi felkel, sétál, Feri leül.)
Jancsi: Hát barátom, mi már régen elhatároztuk Pistával, hogy 

végét vetjük ennek a komisz életnek! Mindig tanulni, min
dig bukni; az iskolában is, otthon is, mindig csak a szi
dást hallgatni: ez nem embernek való! Nem is sokáig lát 
már bennünket Szeged! Holnapután ilyenkor mi már a-ja- 
jaj! de hol fogunk járni! . . .

Feri: Meg akartok szökni?
Jancsi: Mi az, hogy megszökni? . . . Egyszerűen itt akarjuk 

hagyni Szegedet!
Feri (folyton erösbödö érdeklődéssel): Aztán hová akartok 

menni?
Jancsi: Messzire.
Feri: Na, ne komédiázzatok már velem, mondjátok meg igazán!
Jancsi: Hát egész komolyan beszélek: messzire!
Feri: Mentek ti az ördögbe! Csak engem akartok ugratni! . . . 

Na, mondjátok meg már igazán! . . .
lancsi: Éppen olyan nagy kedvünk van nekünk a tréfálkozásra! 

Amit mondta’m, megmondtam: elmegyünk messzire! (Pistára 
néz, aki biztatólag ibiccent a fejével, hogy bátran beszélhet.) 
Nézd Feri, neked elmondjuk az egészet, bízunk a becsüle
tedben, de aztán remélem nem fog eljárni a szád! . . .  Bi
zony barátom, mi messze akarunk menni! . . . Tudod te, 
hol van Brazília?

Feri: Hogyne tudnám! Afrikában!
Jancsi—Pista: (hangosan kacagnak, Feri meglepődve néz rájuk.)
Jancsi: Ezt ugyan kitaláltad! Remélem a földrajzból sohasem

kaptál intőt?! . . .  De azért engedd meg Brazíliának, hogy 
inkább Dél-Amerikában legyen! Jó? — Hát azt tudod-e, 
hogy mi az az Amazonasz?

Feri: Amazonasz . . . Várjál csak (gondolkodik) . . . ahá, azok 
a nők, akik férfimódra harcolnak!
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Jancsi: Te növény! Hisz az egy folyó, amelyik egész Brazilián 
keresztül folyik és az Atlanti-Óceánba ömlik!

Feri: De hát mit kérdezgettek ti itt engemet? Én nem földrajz
ból akarok felelni, hanem azt akarom tudni, hogy hova 
mentek?

Pista: Hiszen éppen azt akarjuk megmondani, hogy hová! . . . 
Hát Braziliába!!

Fen (csodálkozva): Braziliába?! . . . Aztán hogy? — Gyalog?
Jancsi—Pista (nevetnek): Ha-ha-ha-ha!
Jancsi: Hozd már elő a térképet Pista, mutassuk meg ennek a 

gyökérnek, hogy hol van Brazília, mert ez még mindig azt 
hiszi, hogy itt van valahol Szeged alatt, a Fehértó háta 
mögött! . . .

(Pista előhoz egy térképtömböt, az asztalra teszi, Feri ülve
odakönyököl; Pista szembe ált vele; Jancsi köztük a nézőtérrel
szemben ülve magyarázni kezd; nagy kézmozdulattal mutat 

mindent.)
Jancsi: Na, nézd: itt van Magyarország. Látod? — Na, most: 

átmegyünk a Földközi-tengeren, azután a Szaharán és ki
jutunk az Atlanti-óceánra! Látod?

Feri: Látom.
Jancsi: Na, aztán átkel az ember ezen a kis pocsolyán, s itt 

van Dél-Amerikában! Nézd csak, itt folyik az Amazonasz!
Feri: Hü, de fene egy hosszú folyó! . . .
Jancsi: Bizony egy kicsit hosszabb a Boldogasszony-sugárút- 

nái! . . . Hát látod: egész pontosan megmutatom neked. 
Nézd: itt folyik a Purus, itt meg a Madeira . . . Óriási pre- 
rik, őserdők terülnek el közöttük . . .  Ha nagyobb volna a 
térkép, meg is tudnám mutatni azt a pontot, . . . Körülbelül 
ilyen tájon van ni: ahol Bakó és Darvas urak (mellére üt), 
új életet fognak kezdeni! . . .

Feri: Kezdtek ti, Kukutvinban! Azt hiszitek, hogy bolond va
gyok elhinni nektek! . . . Hol vennétek ti annyi pénzt, hogy 
oda eljussatok? . . .

Pista: Azt csak bízd ránk!
Feri: Hát aztán, ha szabad kérdeznem, mit fogtok ott csinálni? 

Tán szúnyogot tenyészteni, meg mérges kígyót? . . .
Pista: Ha olvastad volna a Dsiggi-Dsiggit, majd másképpen be

szélnél! . . .
Pista: Parcus Leónak a könyve! De ne gondold, hogy olyan 

mese-mese! Egy híres világjáró könyve! Ehun van ni! 
1925-ben utazta be ezt a vidéket, még térképet is ad róla, 
hogy hol járt s csodadolgokat mesél. (Mutat egy-két képet). 
Látod? (Csodálkoznak, leteszi. Lelkesülten). Te, gondolj el 
akkora gazdátlan területeket, mint Magyarország, melyeken 
százszámra kóborolnak az elvadult szarvasmarha csordák, 
embert soha nem látott vadak, ahol ingyen kínálja a fa a 
legfinomabb déligyümölcsöket! . . . Még lakásról sem kell 
gondoskodni: készen vár ránk. Parcus írja, hogy van ott 
egy Lacienda . . . Persze, ezt se tudod, hogy mi ez? — Egy 
majorság, komám! Teljesen ép minden épülete, gyönyörű 
hely veszi körül, ő is járt benne. Igaz, hogy őt elűzték on
nan valami falánk legyek, melyek ember-állatot megtámad
nak, de csak bízd ránk, majd elbánnunk mi őkelmékkel! . . . 
Barátom, micsoda Krőzusok leszünk mi ott. Millió és millió 
hold földnek az urai, millió és millió állatnak gazdái! . . . 
Hát te csak körmölj öcsém, továbbra is, aztán magold azt 
a sok buta betűt, mi meg olyan urak leszünk, hogy magá
val Rotschilddal sem cserélnénk! ügyi Jancsi.

(Feri fokozódó figyelemmel hallgatja, látszik rajta, hogy kezd 
a fiúk hatása alá kerülni.)

Te, micsoda nagyszerű dolog lesz, mikor majd kiülünk a

T á b o r o z á s r a
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C serkészeknek gyári áron

ERIKA TÉSZTAÁRUGYÁR
BUDAPEST, VII., FELSŐERDŐSOR 13.

Telefon: Aut. ISS—54.

GYÁRT: Macaronit, tarhonyát, száraz levestésztát és 
tésztaneműéket a legkiválóbb minőségben•

Mi pedig P 1-50-ért adunk 10 darab cserkészfej 
védjegyű borotvapengét. Minőségit biztosítja a
C s e r k é s z b o l t  a  C s e r k é s z h á z b a n .

verandára s aztán pif-paf! — onnan fogjuk leteríteni a ga
zellákat, meg a tigriseket, jaguárokat . . .

Jancsi: Én nem adok neki egy pár hétnél többet, rabszolgánk 
is lesz annyi, amennyit csak akarunk. Éppen most gondol
tam ki, hogy hogyan!

(Pista, Feri érdeklődve néznek rá.)
Hát viszünk magunkkal valami kábítószert, felkutatunk egy 
parintintin-indiánus törzset, éjszaka, mikor mind benn van
nak a közös házukban, elkábítjuk őket s elhozunk belőlük 
egypár fiatal fiút! . . .

Feri: Fiúk, ne komédiázzatok velem, mondjátok meg már, hogy 
hogy akartok odajutni?

Jancsi: Hogy? Hát repülőgépen! . . .
(Ferinek szinte leesik a szája a csodálkozástól)

Feri: Repülőgépe-e-en? . . .
jancsi: Mit bámulsz olyan nagyot rajta? Igen, repülőgépen! Tu

dod . . .  de add még egyszer becsületszavad, hogy senkinek 
se szólsz róla!

Feri (feláll, nyújtja a kezét): Becsületszavamra mondom!
Jancsi (állva): Hát tudod, mi már kidolgoztuk teljesen az egész 

tervet fkörülnéz, halkitott hangon): holnap összeszedjük 
minden felszerelésünket, délután 5 órakor neki indulunk; 
van a repülőtér mellett egy elhagyott kunyhó: abban meg
húzódunk . . . éjszaka belopózunk a hangárba . . . felka
punk egy repülőgépre s aztán — Isten hozzád Szeged; Ma
gyarország; Európa! . . .

Feri: Értem, de hát ki fogja vezetni a gépet?
Pista. Kicsoda? . . . Hát én! . . . Mit gondolsz öcsém agyagos, 

azért tanulom már 3 hónap óta a repülőgépet a Lexikon
ból, hogy még vezetni se tudjam? Azt csak bízzátok rám!

Feri (akadozva): Az-tán hány üléses gépen mentek?
Pista: Hogy hány személyesen!? Hát olyanon, amelyik legjob

ban megtetszik!
Feri (küzdve magában): Fiúk, . . . hát . . .  én . . .  én , ,  , 

nem . . . mehetnék veletek?
Jancsi: Jöhetni, jöhetnél; de attól függ, hogy komoly elhatáro

zás-e az nálad, vagy sem. (Közben sétál.) Mert, ma me
gyek, holnap nem megyek: az úton megbánod, oszt vissza- 
kérezkedel: ilyenbe nem megyünk bele! . . . Látod, minket 
már csak a halál tarthat vissza ettől az úttól! . . .  Mi le
számoltunk mindennel, férfiasán szembeszállunk minden
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küzdelemmel s kivívjuk a boldogságunkat! . . . Majd apáék 
is megbékiilnek, megnyugszanak, ha meghallják, hogy mi
lyen jó dolgunk van! . . . Nekik is jobb lesz, ha nem kell 
velünk folyton bajlódniok. ,

Feri (erős elhatározással): Hát fiúk, ha bevesztek, en beállók 
közétek!

jancsi (ránéz Pistára, az int, hogy. neki mindegy): En nem
bánom! ..... , , ,

Pista: Én sem! Jól van, beveszünk, de előbb egy fogadalmat 
kel! tenned! Add a jobb kezed, tedd a szívedre a balkezed 
és mondjad utánam:

(Pista mondja, Feri utána.)
Én Czeglédi Ferenc, — férfiúi becsületszavamra fogadom, 
— hogy Bakó Istvánnak és Darvas Jánosnak, — kitartó, 
hűséges társa leszek, — őket soha cserben nem hagyom, — 
velük jóban, rosszban egyaránt osztozom, — őket senkinek 
el nem árulom. ■- Ha ezt a fogadalmat megszegem, — le
gyek megvetett és kitaszított!

(jancsi is kezet szorít vele.)
Jancsi: De még hátra van valami: neked is valami nevet kell 

választanod magadnak! Tudod ott a vad preriken furcsán 
hangzanék a Feri, Jancsi, Pista! Oda olyan név kell, ame
lyik tudod olvan . . .  hogv is mondjam csak . . . olyan 
odaillő! Nekem például tudod, mi lesz a nevem? (Kíván
csian néznek rá.) Sólyomszem!

Pista: Az enyém meg (most ránéznek.) Tigris!! Te meg tudod 
mi légy?

Feri: Mi?
Pista: Villám! Jó lesz?
Feri: Jó!
(Belép jobbról a Bakó Pista édesanyja, kezében egy tálca egy 
csésze kávéval, kiflivel. A fiúk még idejében észreveszik s hir
telen az asztalhoz ugranak s a nyitott térkép felé hajolva ra- 

könyökölnek az asztalra.)

III. jelenet.
A Pista anyja: Szervusztok gyerekek! Jó estét!
A fiúk: Kezét csókoljuk! (Meghajlanak).
A Pista anyja: Nem is tudtam, hogy itt vagytok! (Leteszi a tál

cát az asztalra s közben meglátja a térképet.) Földrajzot 
tanultok? Okosan teszitek. Bizony gyerekek ma sokat kell 
tanulni annak, aki boldogulni akar az életben; minden da
rab kenyérért kemény küzdelmet kell folytatni! . . . De nem 
is kérdeztem tőletek: ozsonnáztatok-e már? Őszintén mond
játok meg! ,

Feri, jancsi (mekegöen, tiltakozó formán, lathato zavarral): 
Ke-ke-zét csó-ko-lom.

4 Pista anyja: Na, ne is mondjátok tovább, látom, hogy meg 
ozsonna előtt vagytok! Várjatok egy kicsit, mindjárt ho
zom nektek is! (Sietősen el), 

jancsi, Feri: Kezét csókolom, köszönjük szépen.
(A fiúk egv ideig megzavarton hallgatnak, végre Pista szólal

meg.)
Pista■ Na, üljetek le gyerekek! Hirtelen bekapjuk ezt a kávét, 

aztán tovább folytatjuk a megbeszélést. Mert most már vég
leg el kell intézni mindent!

jancsi: Bizony! Különben Feri neked jó lesz fel is írni, hogy 
mit szerezz be! Mert egy ilyen útra, barátom, nem lehet 
csak úgy üres kézzel nekiindulni! . . .

(Kívülről zaj.)
Pista: Pszt!
(A zaj megismétlődik, tálca-csésze csörgés, az ajtó nyílik, belép 

kis tálcán két csésze kávéval a Pista anyja.)
Bakóné: Na, itt vagyok már, fiaim. Igyátok meg ezt a jó kis 

meleg kávét! Nem árt ez ebben a hideg, nedves időben. 
Jancsi, Fen: Köszönjük szépen!
Bakóné: Tedd csak arrább a könyveket, Pista fiam!

(Asztalrendezés, melyben mindenik fiú résztvesz.)
Na, lássatok hozzá gyerekeim, aztán egyetek jó étvágy- 
gyal! . . .  Ha majd folytatni akarjátok a tanulást, Pista 
fiam tedd félre a csészéket a tálcán oda a kis asztalra! 

Pista: Igenis, anyukám!
Bakóné: Na, most már nem is zavarlak benneteket fiaim! (Az 

ajtóból visszafordulva). Szorgalmasan tanuljatok! Isten ve
letek! ’ _ ,

Mind (látható örömmel, hogv magukra maradlak): Kezet csó
kolom! (Nekiesnek a kávénak, sietősen isznak-esznek, hogy 
mihamar túllegyenek rajta.)

Feri: Gyerekek, vájjon holnapután, hol fogunk kávézni?
Jancsi: Holnapután ilyenkor . . . Egész pontosan megmondom

neked! (Számítgatva.) Holnap éjfélkor indulnak Szeged
ről . .  . reggelre az Adria partján leszünk . . . s ha min
den jól megy: estére valószínűleg Tuniszban! Szóval, bará
tom, hogy hol ozsonnázunk? Hát vagy a tenger felett még, 
vagy Tuniszban.

Feri: Hát Brazíliában mikor leszünk?
Jancsi: Azt is megmondom! . . . Mondjuk. Tuniszban egy éjsza

kára megpihenünk . . .  Mi is van ma? . . . Igen: szombat. 
(Az előadás napjával kezdi s a többit onnan számítja.) 
Hát amint mondtam: hétfőn este Tuniszban, kedden reggel 
indulás . . . Remélem, egy nap alatt csak átúszunk a Sza
hara felett . . . Szóval szerdán reggelre az Atlanti-óceán 
partján szállunk le. Mondjuk a szerdát ott- töltjük . . . 
csütörtökön reggel startolunk . . .  Ha Lindberg átrepülte 
44 óra alatt, hát mi is csak megtesszük két nap alatt ezt a 
kis utat . . . Szó ami szó: szombat reggel Brazília partján 
leszünk s vasárnap az új otthonunkban . . . Most jut 
eszembe fiúk, hogy ennek a Laciendának is kellene valami 
nevet adni!

Feri, Pista: Igaz a!
(Gondolkoznak.)

Feri: Tudjátok mit! Legyen: „Diákvar .
Pista: Jajjajajajajjj! Csak a „diák” szó ne legyen benne! Ettől 

a hátam is borsódzik. Hanem mondok valamit: keresztel
jük: „Tigris-tanyának”.

jancsi (mintha megcsípték volna): Én nem bánom, de eppen 
úgy lehetne Sóíyomfészek is! _

Pista (apprehencióval): Lehetne, lehetne, de azért már bocsáss 
meg, csak egészen máskép hangzik: „Tigristanya”!

Jancsi (epésebben): Nekem meg a Sólyomfészek sokkal kü
lönb hangzású.

Pista (távolodva, haragot mutatva): Nagyon furcsalom az ízle
sedet.

jancsi (ellenkező irányban távolodva, fölcsattanva): En meg a 
tiedet! (Már szinte ellenséges szemmel néznek egymásra).

Feri: Na, csak az kell, hogy ilyen szamárságon összekapja
tok! . . . Mondok én valamit: az egyik oldalára írjuk ki, 
hogy Sólyomfészek, a másikra meg Tigristanya, akkor az
tán egyikötöknek sem lehet ellene kifogása!

(Egy vállrándítás után közelednek.)
Pista: Nekem mindegy, de azt ti is tudjátok, hogy a földterü

leteket, hegyeket,' szóval a földrajzi dolgokat a felfedező
ről szokták elnevezni! Pedig hát (emelt hangon) ezt a 
Laciendát én fedeztem volna fel, vagy mi!

Feri: Ugyan ne töltsétek már az időt ilyen haszontalansaggal; 
mindjárt menni kell haza és még semmit sem határoz
tunk! . . . Inkább mondjátok meg már, hogy én mi hozzak 
holnap magammal!

(Pista a csészéket a tálcára helyezve a kisasztalra teszi. Jancsi 
Ferihez közeledve.)

jancsi: Hát legelső sorban is pénzt készíts, amennyit csak 
tudsz. Aztán fegyvert, baltát, egy vékony kötelet lasszo- 
nak . . . meg . . . várjál csak: van villany zseblámpád?

Feri: Van! , ,
Jancsi: Hát azt feltétlenül hozd el . . . aztan . . . ejh, de nehez 

azt így egyenként felsorolni, hanem tudod mit? Csomagolj 
össze mindent egy hátizsákba, amiről csak gondolod, hogy 
szükség lesz rá és hozd magaddal.

Feri: Aztán hova és mikor?
Jancsi: Add csak ide Szeged térképét, Pista!

(Pista a könyvespolcáról előadja.)
Na nézd (vörös ceruzával jelöli az utat nagy kézmozdulat
tal): kijössz a Kálvária-úton, átsétálsz a temetőn, látod itt 
balra a repülőtértől van egy csőszkunyhó: Hát idejössz hol
nap este 6 órára. Itt fogunk megbújni s innen indulunk 
majd éjfél előtt a hangárhoz.

Feri: Ti mikorára lesztek ott?
Jancsi: Mi már kettőkor indulunk, mert azt fogjuk mondani ott

hon, hogy természetrajzi osztálykirándulásra fogunk 
menni. Legjobb lesz, ha te is ezt teszed . . . Osztán ko
mám csak ügyesen! El ne áruld magad valamivel!

Pista: Te, igen: ‘ Osztán, ha levelet hagysz hátra, hát olyan 
helyre tedd, hogy a sötétség beállta előtt meg ne találják! 
írni, meg csak annyit írjál, hogy el kellett mennünk, de ne
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búsuljanak: jó dolgunk lesz s nem hozunk szégyent senki 
fejére . . .

Feri: Hej, gyerekek, csak már otthon lennénk Brazíliában!
Pista: Az is eljön, csak kitartás, bátorság!
Feri (lelkesedéssel): Hej barátom!!!
Jancsi: De fiúk most már oszt egy-kettő; mindenki hazafelé, 

mert telik az idő s holnapra még száz dolgunk van! Kü
lönösen neked Feri! Ugyancsak neki kell látnod, ha min
dent össze akarsz szedni! . . .

Feri: Jól van na, hát menjünk!
(Felveszik a nagykabátjukat, közben Pista beszél.)

Pista: El ne felejtsetek valamit! Te Feri a baltát meg a zseb
lámpát meg ne lássák!

Feri: Jó, jó! Hozom a termoszt is!
Jancsi: Én meg egy revolvert is!
Pista.: Azt én is hozok, meg benzint a tartályba.
Jancsi, Feri: Hát szervusz Pista!
Pista: Szervusztok, fiúk! (Indulnak.) Viszontlátásra holnap este 

a hangár mellett a csőszkunyhónál! (Kikíséri őket.)
Függöny le. (Folytatjuk.)

L E V E L E K  E R D É L Y B Ő L .
V. Tanuljunk nyelveket.

Kedves barátaim, ti, akik az én rajongó, rapszódikus so
raimat olvassátok, bizonyára valamennyien átléptétek már 
szülőföldetek határát s bizonyára sokan vannak olyanok is 
közöttetek, akik a szomszédos államok területén is megfor
dultak, sőt számosán olyanok is, akik külföldi táborozás al
kalmával messzi országokba is eljutottak. Éppen ezért, amit 
most mondani akarok, az előttetek már nem lesz újság. Aki 
egyszer átlépte szülőföldjének határát, az tapasztalhatta na
gyon sokszor, hogy milyen kellemetlen helyzetbe kerül az 
ember, ha csak egy nyelvet beszél, milyen jó és mennyi hasz
nát veszi a több nyelvnek. S aki a saját életében tapasztalta 
a nyelvismeret fontosságai, az megérti e levél homlokzatán 
álló sürgető kérést r tanuljunk nyelveket!

Valamikor régen, egyik tanárom azt mondta: ki hány nyel
vet beszél: annyi ember. S ha ezt a mondást nem is lehet 
egészen szó szerint venni, mégis azt mondom: csekély számú 
népünk jelentőségének és erejének megsokszorozásánál semmi 
esetre sem utolsó eszköz az, hogy „tanuljunk nyelveket!“

Ez annyira kézzelfogható dolog, hogy nem is kell rá több 
szót vesztegetni. Hasznát veszi nemcsak a szellemi pályákon 
mozgó ember, aki a szakmájában szédületes tempóban történő 
haladással csak így tud valamelyest lépést tartani, hanem az 
iparos, kereskedő és földmíves is, aki szükségleteinek be
szerzésénél, termékeinek értékesítésénél a piacot nyelvismere
tének a határáig szélesítheti ki, ha a honi piac nem elegendő.

A nyelvtanulás szükségességéről tehát nem is kell be
szélni, legfeljebb arról cseveghetünk, hogy milyen nyelveket 
tanuljunk elsősorban.

A magyar nép első nagy királyának, Szent Istvánnak ide
jében a nyugattal kötött szövetséget s attól kezdve mind az 
utolsó időkig a nyugati, magasabb műveltségnek volt a végső 
vára kelet felé. Az ezredéves szellemi kapcsolatokat, amelyek 
népünk életébe és leikébe begyökereztek: mindenesetre fenn 
kell tartani.

Tanuljuk tehát elsősorban valamelyik, nagy nyugati nem
zetnek a nyelvét, — a németet, vagy a franciát, az angolt, 
vagy az olaszt.

De tanuljátok meg valamelyik utódállamnak a nyelvét is. 
Azoknak az államoknak a nyelvét, ahol magyar véreitek a 
legnehezebb küzdelmet vívják létükért. Előbb-utóbb leomlanak 
azok a sorompók, amelyek most az egységes, magyar nép
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nagy tömegeit egymástól erőszakosan távol tartják s akkor 
nemcsak megélhetési és elhelyezkedési lehetőségeket jelent 
számotokra az utódállam nyelvének ismerete, — hanem vér
felfrissítést is az utódállamokban élő magyarság számára mind
addig, míg a trianoni igazságtalanságok meg nem szűnnek.

Tanuljátok az utódállamoknak a nyelvét!
Kedves barátaim, Magyarország a nemzetek országútjába 

esett. Innen eredt a múltban annyi megpróbáltatása és szen
vedése. Hátha a változó időkkel ezt a központi fekvést, ame
lyet a Duna folyam hatalmas ívelése még jobban kiemel, nye
reséggé lehetne átváltoztatni! S ha igen, akkor a nyelvisme
retnek óriási haszna és kelendősége lesz. Készüljetek reá!

És még egyet.
A magyar népnek nincsenek nyelvi rokonai a távoli törökö

kön és a még távolabbi finneken kívül. — Nyelvünk idegen 
nyelv az európai világvásárban. Számunk is sokkal csekélyebb, 
az általunk képviselt erő is sokkal elenyészőbb, semhogy a 
világ nagy nemzeteit arra ösztönöznék, hogy a velünk való 
barátságot nyelvünk megtanulása által is kimélyíteni érdekük
ben állna.

A szoros kapcsolatok még szorosabbá tétele érdekében 
nekünk kell a lehetőségeket biztosítani elsősorban a szom
széd államok nyelvének megtanulásával.

Persze a nyelvtanulás nem megy mindenkinek egyenlő 
könnyűséggel. — Sokan sehogysem bírnak megbarátkozni az 
idegen nyelvvel, annak szerkezetével és kifejezési módjával. 
De még ez se legyen akadály. Tanuljuk meg úgy, ahogy tud
juk, törjük a nyelvet, ha máskép nem megy. De ne nyugodjunk 
addig, amíg nem vagyunk képesek magunkat idegen nyelven 
is megértetni, legalább abban a gondolatkörben, amelyben hi
vatásunk közben mozognunk kell.

Azoknak pedig, akik a legnagyobb könnyedséggel sajátíta
nak el idegen nyelveket, még valamit szeretnék a fülükbe 
súgni: ha tehetitek, ha hozzájuttok, kezdjétek el tanulni a finn 
és török testvér-népeknek a nyelvét!

A testvér-nyelven keresztül biztosan rátalálunk a testvéri 
kézre és a testvéri szívre is. És nekünk, testvérnélküli ma
gyaroknak meg kell keresni, meg kell becsülni a távolabbi 
vérrokonokat.

Isten áldjon meg Benneteket!
Erdélyország, 1930 május hó.

Óreg cserkész.
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— Tudod, ilyenkor azt érzem, hogy nem én vagyok 
én — mondta egy alkalommal mentegetődzve — . Van 
bennem egy megvadult Lurkó és a farkasnyomon az gon
dolkodik bennem. Rohannom kell, ha nem is akarom.

Sok gondjába, fáradságába került a vadásznak, míg si
került akkora önfegyelmezésre nevelni a fiút, hogy farkas
nyomon is és szemben a medvével is a „megvadult Lurkó“ 
helyett a rendes, meggondolt, biztosszemű és kezű, nyugodt 
fiú járjon.

Együtt jártak ki szarvaslesre is puszta kézzel, csak 
egy késsel fegyverkezve és sokszor órákig ügettek ki
tartó hajtásban az űzött vad nyomán, sok-sok kilométer 
távolságra elkerülve a Hallgató-völgytől. És ha napok 
múlva fáradtan, zsákmánnyal terhelten visszaérkeztek, az 
örvendező ugatással eléjük rohanó kutyák mély buffogása 
az otthon muzsikáját jelentette és amikor a „kastélyban" 
felélesztett tűz mellé letelepedtek, mindig úgy érezték: 
hazajöttünk. Az Olt partján álló régi otthon képe elhai- 
ványodott teljesen a fiú lelkében; a tűztől sem félt már, 
elmaradtak a régi, riasztó emlékek. Egy otthona volt 
csak: a fekete sziklák barlangja.

Embert nem ismert Lurkó a vadászon és Mózes bácsin 
kívül, aki nagy időnkint fel feljött néhány napra, hogy 
meséivel a gyerek fantáziáját benépesítse, vagy térde 
közé fogva a kisfiút, egy heverő fadarabon a rovásírás 
betűire tanítgassa. Ünnepnapok voltak mindig az öreg 
pásztor látogatásai s az aggastyán és a kicsi ember cso
dálatosan jól megértették egymást. Később egy-egy va
dászijukról Kunddal együtt elkerültek néha a hidforrás 
völgye felé és meglátogatták a pásztort kunyhójában; de 
ezek a látogatások nagyon ritkák voltak, mert Mózes 
nem szerette, ha Lurkó elhagyja a Havasbérc környékét 
és emberlakta helyhez közelebb jön : féltette a fiút az 
emberektől. Nem is ismert a kis fiú más embert az ő két 
barátján kívül s bár néha csodálkozva gondolt arra, hogy 
lám, szarvas mennyi van és farkas is és különféle madár 
is és ember csak három volna: Gábor Mózes, Kund és 
ő?_ . . De ezek a gondolatok messze szálltak rögtön, 
amint arra gondolt, hogy lám, a nagy ragadozó, a medve 
is milyen ritka az ősvadonban és sas meg szakállas ke
selyű is mennyivel kevesebb van, mint vércse, pirók és

rigó. Pallérozatlan gyerekésszel azt gondolta, hogy az 
ember minden más állatnál előkelőbb ragadozó s azért 
van belőle csak három a világon . . .

Egyetlen ember emléke maradt a kis embernek a régi 
világból: az édesanyjára való ráemlékezés. Édesanyjára 
mindig úgy gondolt, olyan szent tisztelettel, mint ahogyan 
egy felsőbb lényre néz fel az ember; ritkán beszélt róla, 
nem kérdezősködött soha felőle, de ha néha szóba került, 
meleg fény csillant meg a gyerek szemében és nagyon- 
nagyon lágyra tompult a hangja. Egyszer Kund megkér
dezte :

— Hát kis pajtás, hogyan emlékszel vissza az édes
anyádra ?

És Lurkó, kezeit a feje alatt összekulcsolva s hanyatt- 
fekve a puha füvön, felnézett az égre, ahol kósza felhő
ket kergetett a szél és álmodozva mondta:

— Tudod, az édesanyám az két nagy szem. Álmom
ban sokszor látom most is úgy, ahogyan régen láttam. 
Szebb, mint a tied és szebb, mint a Bodrié meg a Mó
zes bácsié; olyan melegen néz, mint a nap, de szebb a 
napnál is és ha rám néz, akkor itt bent a szívemben me
leg lesz. És sokszor azt álmodom, hogy a két szemnek 
keze is van, amely olyan puha és az arcomat simogatja, 
de ha akkor felébredek, csak a szél fúj és az simogat. 
Hát ilyen az édesanya.

így élt a kis Lurkó az ő két barátjával a csíki renge
teg eldugott völgyében. Felnőtt, mint az erdő vadja és 
vadabb, keményebb, bátrabb és félelmesebb lett, mint a 
magyar őserdő akármely lakója ; de éjszaka az édesanyjá
ról álmodott és olyankor odabujva szorosan a vadász 
mellé, átölelte a hatalmas ember nyakát . . . Ura volt az 
erdő minden tudományának és Kund barátjával mestere 
a vadonnak, de gyerekszívében a szeretet élt és Kund 
boldogan látta, hogy mennyi szépség, nemesség nyílik ki 
lassankint ebben az ugaron hagyott, magános kis szívben. 
Vad volt, erdő ragadozó vadja, de ember, csodálatos em
ber, amilyen nem termett még egy a világon. Magyar 
vadon neveltje, csíki erdők kis embere, erdei fiú . . .

I Folytatjuk.)
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KERÉKPÁROSOK
O R S Z Á G O S  (San* V E R S E N Y E
A pályázat lejár jún. 30-án. Résztvehet rajta minden magyar kerékpáros
Feladat: válaszolni kell erre a kérdésre, hogy 

MI A Z  (Síergí-PNEU LEGFŐBB ELŐ NYE?
Versenyszabályok : Nem az a fontos, hogy valaki leírja, hogy az 
EMERGE-pneu a legjobb, legtartósabb, legmegbízhatóbb, leg- 
ellenátlóbb, hanem röviden azt kell megírni, hogy ki hol, mikor, 
milyen körülmények között tapasztalta az EMERGÉ-pneu vala
milyen kiválóságát. Holnaptól kezdve minden üzletben egy vásár
lási igazolványt adnak minden EMERGÉ-pneu-t vásárlónak és 
ezt az igazolványt a pályázattal együtt be kell küldeni. - A 
pályázaton mindenki résztvehet, aki legalább egy garnitura 
EMERGÉ-pneu-t vásárolt. A pályázat határideje ,19'.0 június 30. 
E napig kell a pályamüveket beküldeni az EMERGÉ Kaucsuk Rt. 
címére, Budapest, V., Sas-u. 23. Az eredményt e lapban fogjuk közölni.

DÍJ

HARMINC DIJAT TUZUNK KI
I. DÍJ 1000 PENGŐ

A pályázatok elbírálására 
a Magyar Kerékpáros Szö
vetség elnöksége jelöl ki 

pártatlan zsűrit.

P A L Y A Z A T .
Húsvéti keresztrejtvényünk helyes megfejtése.

Vízszintes sorok-. 1 az Úr Jézus feltámadásának napján. — 
19 kortes. -  20 szemesnek. — 21 tan. -  22 laikus. — 23 óó.
— 25 ra. — 27 Ufa. — 28 ve. -  29 Zeis. — 33 lakk. — 35 

étlen-szomjan. — 38 öröm. — 40 leleplez. — 41 sok. — 42 
Sári. — 43 bi. — 44 os. — 45 p. p. — 46 Szvatopluk. 50 
kéne. — 51 íj. — 52 erre. — 54 soká — 55ein. — 56 krémes.
— 59 erő. — 60 at. — 61 dón. — 63 barna. — 66 kb. — 67 
cs. — 69 löveg. — 72 se. — 73 lead. — 75 akar. — 78 szit.
— 79 Asra. — 80 trakta. — 82 ha. — 83 eé. — 84 áll. 86 
seik. — 87 durák.

Függőleges sorok: 1 Akadémia. — 2 zo. — 3 Ural. — 4 rt.
— 5 Jeruzsálem. — 6 és. - 7  Usa. — 8 szívélyesen. — 9 fe
kete. — 10 emu — 11 leszel. — 12 ts. — 13 án. —- 14 me
— 15 akó. — 16 át. — 17 sarka. — 22 la. — 24 ólmos eső.

-  30 eneb (bene). — 31 iszik. -  32 sz. — 34 ajk. — 36 Ip. 
(pl,). — 37 oson. — 38 összes cserkészeimnek minden jót! — 
381a ráz. — 39 örvend. — 45pika. — 47 teknő. — 48 orr. —49 
prémes. — 53 labda. -  57 eb. -  58 sas. — 62 oltás. — 64 retek.
— 65 alaki — 66 katod. — 68 szék. — 70 vale. — 71 Grim 
(Grimm). — 74 ek. — 76 ahát. - 77 rak. — 81 rim. — 85 Íz 
(láz). — 86 se. — 87 dn. — 88 uj, — 89 ró.

A beérkezett 162 megfejés közül sorshúzás útján a követ
kezők részesültek jutalomban :

Első díjat (6 P) nyert: Drexlmayer Károly 24. sz. Akarat- 
cs.-cs., második díjat (4 P) nyert: Pécsy Imre 16. sz. E. G.- 
cs.-cs., harmadik díjat (2 P) nyert: a 919. sz. Arany János- 
cs.-cs. „Köszáli sas“ őrse.

— 3. Biztatás. — 4. Fordított ellentétes kötőszó. —
5. Sportolsz benne. — 6. Az öreg ember keze. — 7. 
Megeszed. — 8. Cserkész is végzi. — 9. Fordítva aTDkozat 
testvére. — 10. Művészet latinul. — 11. Leginkább tornaterem
ben végzed ezt a sportot. — 12. Aki esőben áll. — 13. Nyak
ban viseled. — 16. Sátorcövekkel teszi a cserkész. — 
17. Hangos kifejezés. — 22. Német személyes névmás. — 
25. Francia birtokos névmás. — 26. Ismeretlen adakozó. — 
27. „ . . .  dobás.11 (Sport.) — 28. Árnyas fasor. — 29. Kovács

végzi. — 30. Tojás — németül. — 31. Pipás igéje. — 34. Világ
nyelv. — 39. Görög összetételekben gyakori szócska. — 
45. Kereskedelmi rövidítés. — 48. Ilyen mag is van. — 50. 
Moziszinésznő keresztneve. — 52. Szerszám. — 53. Fém. — 
57. Igekötő. — 58. Ellentétes kötőszó. — 59. Összetett mással
hangzó. — 60 — 54.

Megfejtési határidő : június 5. — Jutalmazás: 6, 4 és 2 pengő.
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Magyarország katolikus kézben lévő egyetlen posztó
gyárának gyapjúszövetei — minden három méteren — 

e törvényes védjegyről ismerhetők fel:

T R I I N K H A H N
=  POSZTÓGYÁR ÉS RUHAGYÁR RT. =  
B U D A P E S T , I., L E N K E -Ú T  117.

I ÍV L Ö N L E G E S E N  K É S Z Í T :
Reverenda- és papi öltöny-szöveteket, szerzetesi és 
apácarendi gyapjúszöveteket, gyapjútakarókat, uradalmi 
személyzeti posztókat és egyenruhákat, továbbá fiú- és 
leány-egyenruhákat. internátusok, egyesületek és kongre
gációk részére, első kézből, tiszta gyapjúból, tartós 

minőségben, közvetlen gyári áron.

K Ü LFÖ LD I H ÍR E K .
A román cserkészek április végén Bukarestben nagy kon

gresszust tartottak, amelyen mintegy 1500 cserkész jelent meg. 
A tábort Miklós régensherceg is meglátogatta. A Kolozsváron 
megjelenő „Ellenzék11 c. lapban büszkén mesélik, hogy a ko
lozsvári magyar csapat szakácsa által készített palacsintának 
milyen nagy sikere volt. A herceg is evett három és fél dara
bot. Augusztus 15—szeptember 1-e között nemzeti nagytábort 
rendeznek Piaira Neamton. A kongresszus egyik legértéke
sebb eredménye, hogy a református kollégium is megkapta a 
működési engedélyt.

A Jamboreesták bizonyára örömmel fognak értesülni arról, 
hogy Szent György napja alkalmából Lord Waring (kenti ke
rületielnök), Lord Glcntanar (zöld táborparancsnok), Mc. Intyre 
kapitány (zöld tábor élelmezési főnöke), Julián őrnagy (zöld 
tábor parancsnokhelyettese), valamint Calderwood úr, aki szin
tén tagja volt a zöld táborparancsnokságnak, megkapták az 
Ezüst Farkas kitüntetést.

Egy magyar fiút vendégül látnak a hollandiai Eszperantó
táborozáson. A Cserkész Eszperantó Szövetség (Skolta Es
perantista Ligo) angol főtitkára felajánlotta, hogy egy magyar 
cserkész fiúnak a július második felében Hollandiában rende
zendő két hétig tartó, Eszperantó Cserkésztáborozáson meg
téríti a táborozás és a kirándulások költségeit (étkezés, stb., 
az útiköltséget nem). — Érdeklődők jelentkezzenek az Eszpe
rantó Szövetség megbízottjánál: Balkányi Pál, Budapest, VI., 
Hajós-utca 15. Ha több jelentkező lesz, a Magyar Cserkész- 
szövetség fogja az illetők csapatparancsnokságainak előterjesz
tése alapján, a nyelvtudás figyelembe vételével, eldönteni, ki 
kapja ezt a kedvezményt.

MEGÖL AZ EGYHANGÚSÁG.
Nagy szürkeség borult reám, 
hétköznapi, elátkozott. —
A nappalom s az esteiem 
kalandot, vágyat nem terem : 
unalmas, csendes, megszokott.
Mi lesz, ha így megy, jaj, mi lesz?! 
Szín-vágyó lelkem elapad.
Szent Hangulat hahó, hahó, 
te bűvös szép, álomhajó, 
hol lappaugasz az éj alatt ?
Költői lelkem csodást vár:
Szín-pompát, szivárványhidat;
Egyre újat és egyre mást: 
elámító nagy Változást.
Igen. Az én vérem: a hangulat.
Megöl a nagy egyhangúság, 
szabályos rend, paragrafus, 
járomba-munka, megszokott robot.
— Ó, adj Uram nekem színes, 
szabad, korlátlan holnapot.

Komáromy Imre.
Díjnyertes pályamunka a „Cserkész- 
bolt“ B/X fényképezőgéppályázatán.
Beszélgetés barátomat a „Cserkész- 

bicskával“.
Ha a cserkésznek dolga akad, nem 

sokat gondolkodik, hanem leakasztja 
övéről bicskáját, mert tudja, hogy az

mindenben kész segítőtársa. Nekem is 
dolgom akadt a minapjában egynéhány 
dugóval s már készültem elővenni ezt a 
hű segítőt, midőn meglepő dolog történt: 
bicskám, mintha most ébredt volna mély 
álmából, nyújtózkodott, midőn pedig 
észrevette, hogy figyelmem ráirányult, 
nagy pengecsattanással „vigyázz“-ba 
vágta magát s rám köszönt:

Jó munkát! testvér.
Légy éles! felelém nem minden cél

zás nélkül. Mit lustálkodsz itt az oldala
mon mindig? Jer, tudom, hogy jól fog 
esni egy kis testedzés: húzzunk ki né
hány dugót!

Szégyenkezve pislog rám, de midőn 
hallja, hogy miről van szó, határozottan 
előáll:

— Itt a dugóhúzóm, nem disznóláb! 
Egy perc múlva egy dugó sem lesz a 
helyén!

Már is ott sürög-forog a dugó tete
jén. Izmos dugóhúzója csak úgy feszül 
az erős munkától. Egymás után repül
nek ki a palackokból a dugók. Mikor 
már vagy öttel végzett, megáll és meg
törüli magát a konzervnyitójával. Azután 
érdeklődésemet látván felsóhajt:

— Lásd, Jancsi, hogy izzadok! Én, 
aki pedig alaposan felkészültem minden 
eshetőségre. Lám, hogy is van a 3. tör
vény : A cserkész ahol tud segít. Hát 
még a cserkészbicska! Hol van még a 
világon olyan bicska, amelynek meg 
volna a „dugóhúzó11 különpróbája a 
cserkészbicskán kívül ? Vagy mondjuk 
csak a „csomóbontó11 próbája is? Nem 
hiába szeretsz engem, hiszen én vagyok 
olyan ügyes az én dolgomban, mint bár
melyik I. osztályú cserkész.

— Ez szóról-szóra igaz, de egyet 
szeretnék mondani. . .

— A táborban is, hányszor volt szük
séged rám ! Emlékezzél, csak hányszor 
kiáltottál fel örömödben, midőn már azt 
hitted, hogy nincs segítség a közelben s 
én jutottam eszedbe. Én is örültem, 
hogy segíthettem neked, midőn jómun
kám után megsímogattál. Nem minden 
bicska olyan sokoldalú, mint én vagyok. 
Nem hiába vagyok én cserkészbicska.

— Örülök, hogy gondolataid ily szé
pen megnyilatkoznak előttem. Kérlek, 
beszélj tovább!

— Cserkészbicskának lenni igaz gyö
nyörűség ! A cserkészet neveli a bicská
kat „acélossá11, „éles jelleművé11. Amely 
bicska cserkész akar lenni, annak be 
kell szereznie a felszerelését, mely első
sorban dugóhúzóból, konzervnyitóból, 
csomóbontóból, csavarhúzóból áll : ekkor 
felavatják s beosztják segíteni cserkész
fiúk mellé. Én is mióta megszülettem, 
cserkész vagyok te melletted. Meg vagy 
elégedve velem ?

— Hogyne volnék? Ha módomban 
állana, a cserkészbicskák között őrs
vezetővé neveznélek k i!

— Őrülök neki : igazán jól esnék egy 
kis előléptetés, különösen ha megkap
nám hozzá a „kis ollót11. Ugye jól állana 
nekem a „kis olló11 ? S ha úgy vesszük, 
meg is érdemelném ! Mindenkor betar
tom a 10 törvényt, különösen a harmadi
kat; mondhatnám, hogy „minden lébe 
kanál vagyok11. Hát a 4. törvény ellen 
vétettem valaha is ? Mindig vidám va
gyok, mindig takarékoskodom, vigyázok, 
hogy ki ne csorbuljon pengém éle! Bi
zony jól esnék az előléptetés !

Nagyon elszomorodtam.

H a tá v ira to t k ü ld esz  a C serkészszövetségnek, 
va g y  a C serkészbo ltn ak ; elég íg y  c ím e z n e d : „Cserkészház, Budapest
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— Kedves pajti attól félek, hogyha 
téged előléptetnek, akkor itt hagysz en- 
gemet, pedig mennyire szeretlek, 
most érzem csak! Együtt dolgoztunk, 
együtt vigadtunk s most ilyesmi után 
sóvárogsz. A hiúság rossz tanácsadó! 
Kérlek, vesd ki a fejedből nem cserkész
hez illő nagyravágyásodat!

Elvörösödött (azóta olyan) s dugó
húzóját nyújtva így szólt:

— Igazad van, Jancsi, mert én nélkü
led úgy sem tudnék élni. Nem válunk 
el, többé nem gondolok az előléptetésre. 
Mindenkor szolgálatodra állok!

Ezzel megkötöttük az örök barátságot.
Sőrés Bálint, 

a 947. sz. cs.-cs. őrsvezetője-

A húsvéti orsz. őrsvezetői tábor 
tagjaihoz. Valaki tévedésből elcserélte 
Czakó György 171. őrsvezető „Tátra- 
lomnic“ felírással ellátott cserkészbotját. 
Miután a bot édesapjának régi, kedves 
emléke, kérjük azt postán az alábbi címre 
megküldeni: Debrecen, Bocskay-tér. Áll. 
lakás II. 5.

Öregcserkészekösszejövetele a cser
készparkban. Rendkívül nagyjelentőségű 
összejövetelt tartottak az I. és X. kerü
let öregcserkészei május hó 11-én vasár
nap délután a hárshegyi cserkészparkban. 
Több mint 300 öregcserkész sereglett 
egybe, akik ünnepélyes zászlófelvonás 
után Teleki Pál gróf főcserkész vezetésé
vel az egész délutánt komoly tanácsko
zással töltötték el. Teleki Pál gróf tb. 
főcserkész megnyitója után, amelyben az 
öregcserkészet lényegét fejtette ki, Sík 
Sándor szólt azokról az „eszmékről és 
elszánásokról", amelyek egy esztendő 
komoly vitájának eredményeként kiala
kultak néhány régi cserkész szívében és 
agyában, amelyet az öregcserkészeknek 
életprogramul szántak. Ezután Faragó 
Ede szólt a faluval való kapcsolat fon
tosságáról. A közös tanácskozás után 
két részre szakadt a konferencia, hogy 
kisebb közösségben beszélgessenek két 
órán át a legközelebbi teendőkről. E meg
beszélések után ismét egybegyűltek a 
tábortűz köré, ahol a nyári regölésről 
volt főként szó. A rendkívül tartalmas, 
lelkes öregcserkész-összejövetelről min
denki meggazdagodva tért haza. Erre az 
alkalomra készült el a fentebb említett 
hosszú, komoly viták eredményeként létre
jött „Fiatal magyarság" című röpirat, 
melyet minden magyar fiatalembernek 
szeretettel ajánlunk figyelmébe. Ugyan
csak itt mondták ki egy öregcserkészek 
dolgaival foglalkozó lap megjelenésének 
szükségességét s elhatározták, hogy akár 
röpirat, akár rendszeresen megjelenő új
ság formájában, de mindenesetre a leg
közelebbi jövőben meg fog jelenni ennek 
az írásnak első száma.

A Magyar Cserkészszövetség tulaj
donát képező Búvár cserkész-yachtról 
már részletesen megemlékeztünk a Ma
gyar Cserkész és a Vezetők lapjának 
áprilisi számában. A hajót kezelő 2/Ö.

Bpesti Kegyesrendi Diákszövetség Öreg
cserkészcsapatának parancsnoksága is
mételten felhívja a vízicserkészmunkával 
foglalkozó csapatok parancsnokságainak 
figyelmét a Búvárra, amely ideális vízi
tábori alkalmat nyújt, egyben abalatoni vi
torlás körülhajózásra, vitorlás kiképzésre 
és a víziélettel való megismerkedésre 
stb. is pompásan beválik. Jelentkezése
ket a csapat parancsnokságának kell 
küldeni, meg kell jelölni az időt, hogy 
mettől meddőig óhajtja az illető csapat 
igényelni a hajót. Tájékoztatásul közöl
jük, hogy a hajó használatának a Szövet
ség által megállapított önköltségi ára 
15 pengő körül lesz. Mindennemű rész
letes felvilágosítással szívesen szolgál a 
csapat parancsnoksága (dr. Fináczy Ernő 
orvos, Budapest, I., Horthy Miklós-út 29. 
Telefon: Lágymányos 2—14. címén).

Hogyan lehet biciklistából motor- 
kerékpáros? Minden magyar kerékpá
ros 50—1000 P-t nyerhet, ha résztvesz 
az Emergé pályázaton. Ennek feltételeit 
mai számunkban hirdetés alakjában me
gint ismertetjük. Akinek bicikligumira van 
szüksége, bármely kereskedőnél megkap
hatja az Emergé gumit vásárlási igazol
vánnyal együtt.

Bár a kitűnő minőségű magyar gyárt
mányú Kalodont fogkrém  az egész 
országban kapható, az előrelátó cser
kész helyesen cselekszik, ha a táborozá
sokra már a kiindulás helyéről viszi ma
gával Kalodont fogkrémet, nehogy azt 
egy napig is nélkülözni legyen kénytelen.

Olcsó és jó konzervek gyakran ké
nyelmesen egészítik ki a kirándulási ebé
det. Emellett gyakran fordul elő, hogy 
bizony otthon felejtődött a legfontosabb 
csomag: az élelmiszer. Ezeken a bajo
kon akar segíteni a Cserkészbolt akkor, 
amidőn egyelőre kísérleti jelleggel a Cser

készparkban a „Lizi néninél", a Vizitele- 
pen pedig a „Hegyesi bácsinál" lerakatot 
létesít a Weiss Manfréd közkedvelt hús
konzerveiből (P 1 *40) és pástétomaiból 
(P 0'60). A konzervek a legkülönbözőbb 
összeállításban kerülnek forgalomba. Ha 
a kísérlet a gyakorlatban beválik, a Cser
készbolt rendszeresíteni szándékozik az 
eladást.

Parancsnoki, illetőleg misesátor el
nevezés alatt egymódosított amerikai mo
dell alapján új sátortípust hoz forgalomba 
a Cserkészbolt, mint a Magyar Kender-, 
Len- és Jutaipar r. t. főbizományosa. Ez 
lényegében a „H“ típusú közismert sá
tornak a fele, oly módon, hogy a tető- 
rúd mentén függőleges oldalfal fejezi be 
a sátrat. Amellett, hogy belül kényelmes 
hely marad, nappal két cserkészbot se
gítségével ez a függőleges oldalfal oldalt 
kifeszíthető és ezáltal kényelmes, árnyé
kos, szellős, azonban mégis fedett munka
helyet nyújt. Ez az aránylag igen olcsó, 
de amellett jó anyagból készült, könnyen 
felverhető, kényelmes sátor nagy hiányt 
lesz hivatva pótolni. Részletes tájékoztató 
az utolsó oldalon.

A Duna-parton való kikötésről. A
budapesti vadevezősöknek éveken át 
egyik legkedveltebb és leglátogatottabb 
kirándulóhelye volt Szigetmonostor köz
sége. Újabban azonban mind több panasz 
merült fel a kirándulók ellen : magánföl- 
földekre törnek be, a vetést, kaszálót 
legázolják, lármával, papírhulladékkal 
ijesztik el a vadakat stb. Ezért a község 
elöljárósága egy kis füzetben foglalta 
össze a parton való kikötés jogszabályait. 
Ahatóságilag kijelöltszabadkikötő helyen 
kívül, a parti birtokos engedélye nélkül, 
máshol kikötni nem szabad, kivéve, ha 
valamely vizijárművet oly veszély vagy 
esemény érne, mely utazásának folytatá-
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Jvlagyac Cseck.ésafiák.1 
M  eget; oácosát és környékét,

a m agyar Athént és a m agyar úszó ;poct fellegoáttát, aho l am ellett, hogy testileg felüdültök a nagyszerű  
langyosolsü uszodákban, keresztény lelketeket ragadfa m eg az 1000 éoes történeti múlt, a Dobó Istoán által 
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m ásodik  felének gyönyörű  barokk=építészete.
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nagyszerű uszodájában eset;készek 20 fiiléces kedoezményes díj mellett fücödbetnek.
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sában gátolná. Ez esetben a hajós erről 
a helybeli elöljáróságot azonnal értesíteni 
tartozik. Ez esetben a vizijármű tulajdo
nosa köteles a kikötés, kirakodás vagy a 
jármű partravontatása által okozott eset
leges károkat a parti birtokosnak megté 
ríteni. A vízjogi törvény és szabályrendelet 
ellen kihágást követ el és 100 pengőig 
terjedő pénzbüntetéssel büntetendő azon 
jármű tulajdonosa vagy megbízottja, aki 
az előbb említett eset beállta, vagy a 
tulajdonos engedélye nélkül magántulaj
donban álló partra kiköt. Ezeket a rende
leteket minden vizicserkésznek gondos 
figyelmébe ajánljuk!

Alumínium-bútorok. Amerikai újsá
gokban olvassuk, hogy egy hatalmas 
buffalói gyár már megkezdte különböző 
fajtájú bútoroknak alumíniumból való 
gyártását. Az új bútor nagy előnye 
könnyűsége, súlya körülbelül a fele az 
ugyanolyan nagysága fabútornak. Amel
lett nem rongálódnak és külsejüket is 
teljesen a fához hasonlóvá lehet tenni. 
Könnyűségük és olcsóságuk miatt külö
nösen az irodákban, szállókban, kávé
házakban, vasúti kocsikban, hajón, repü
lőn stb. használhatók fel előnyösen.

A „Neptun" budapesti evező egylet
most adta ki jelentését az 1929. évről. 
Az immár negyvenötödik esztendeje fenn
álló és virágzó egyesület évkönyvéből 
itt közlünk egypár érdekes adatot. Az 
egyesület rendes tagjainak száma 130, 
hajóba szállt 1929-ben 92 tag, akik 2727 
indulással 53.002 km-nyi utat tettek meg. 
A legtöbb kilométert dr. Mihálkovits Ist
ván érte el, aki 214 indulással 5043 km 
utat tett meg egymaga. Az egyesület 
tagjai 12 versenyen vettek részt, ezek 
közül ötöt megnyertek. Hajók száma az 
év végén : 35 egyesületi és 7 magánhajó.

Eszperantó-múzeum Bécsben. A Hof- 
burg nemzeti könyvtárában állandóan 
nyitva van az első Nemzetközi Eszperantó 
Múzeum, melynek védnökei között Kle- 
belsberg Kunó gróf is szerepel. A mú
zeum bemutatja az eszperantó 42 éves 
terjedésének és fejlődésének történetét, 
Zamenhof 1887-ben kiadott első szerény 
füzetétől a legutolsó állami kiadásban 
megjelent eszperantó könyvig. Az oszt
rák állam ilyen módon az első, mely így 
hivatalosan is a világ elé tárja az esz
perantó nyelv mai alkalmazását.

Nyaraló-iskola Esztergomban. Esz
tergom fürdő-város „Szent Ferenc11 inter- 
nátusa a nyári szünet alatt nyaraló isko
lát nyit a 9—12 éves kis diákok számára. 
A nyaraltatás tartama július 10-től augusz

tus 16-ig. Tartásdíj 85 P. Kívánságra fél
időre is vállalnak el nyaraló fiúkat. A 
félidő tartásdíja 50 P. Ennek ellenében 
nevelést és bőséges teljes ellátást nyújt 
az intézet.

Prospektust az intézet szívesen küld 
az érdeklődőknek.

I. KERÜLET.
Meghívó. A Magyar Cserkészszövet

ség I. (budapesti) kerülete f. évi május 
hó 25-én, vasárnap délután 4 órai kez
dettel a Ferencvárosi Torna Club Üllői
úti pályáján dr. Zsitoay Tibor m. kir. 
igazságügy miniszter úr Önagyméltósága, 
a kerület védnökének fővédnöksége alatt 
a világháborúban elesett magyar hőseink
nek tiszteletére kerületi cserkésznapot 
rendez.

A 223. P. L. Sz. csapat a húsvéti 
szünidőben két mozgótábort rendezett. 
Az egyiket Cserhát-Mátrába, a másikat 
pedig a pilisi hegyekbe. A Cserhát-Mát- 
rában, habár nem volt kimondott regős 
út, mégis sikerült a nép leikéhez közelebb 
férkőzni a csapatnak; volt alkalmuk 
a népszokásokat megismerni, a népvise

letben is gyönyörködhettek. Az esti 
órákban pedig beszélgetés közben sok 
mindenről, a mai gazdasági életről, ellen
ségeinknek Magyarországgal szemben 
tanúsított viselkedéséről stb. sikerült fel
világosítani a falu egyszerű népét. A 
csapatnak igen kedves, vendéglátó fogad
tatásban volt része a hollókői község
házán. A pilisi mozgótáborról szintén 
igen sok kedves emlékkel tértek haza a 
fiúk. Esztergom érdekességeinek meg
tekintése egymagában is álló emlékként 
fog bennük élni.

A 293. Szent Kapisztrán-csapat április 
27-én rendezte tavaszi szemléjét. A szem
lének célja cserkészbarátok szerzése 
volt. A változatos műsor jó hatással volt 
az egybegyűltekre.

A 347. sz. Ujmagyarság-cserkész-
csapat május 11-én műsoros színielőadást 
tartott, melyen Faragó Ede orsz. vezető
tiszt mondott bevezető beszédet. A mű
soron sok nagyszerű szavalat, zeneszám, 
tréfás jelenet szerepelt, köztük Koszter 
Atya: „Jancsika szívet keres" c. szín
darabja. A kis apródok nagyszerűen 
dolgoztak.

Az Ichthys-cserkészek közös kirán
dulása. Háromszáz Ichthys-cserkész 
gyűlt össze április 27-én, délután a Hár- 
mashatár-hegyen, a Csordakútnál, tizen
két csapat képviseletében, baráti talál
kozóra, közös játékdélutánra, vezetőik 
tanácskozására. Napsugaras derült idő, 
testvéri együttlét, játék, magyar dal, a 
vezetők komoly tanácskozása tette felejt
hetetlenné s áldásossá e napot. Gedeon 
háromszáz vitéze elindult, a pünkösdi 
Ichthys táborban találkozunk!

A 16. sz. E. G -cs.-cs. április 23., 24. 
25-én háromnapos kirándulást rendezett 
a Mátrába. Útirány: a Keleti p. u.-tól 
Gyöngyösig vasúton, azután Gyöngyös— 
Utkttparóház—Kékes — Cse vice-forrás'— 
Galyatető—Nagybátony. Nagybátonytól 
Hatvanon (átszállás) keresztül vasúton 
Budapestre. Hazafelé jövet megtekintet
tük Hatvant. Csipkay Sándor cs. tiszt 
vezette az igen jól sikerült kirándulást.

II. KERÜLET.

A -miskolci 36. Fráter György-cser- 
készcsapat kardvívó tagjai az Országos 
Középiskolai Vívóversenyen, az intézet 
színeiben indulva, kiváló eredménnyel 
szerepeltek; mégpedig az országos baj
noki címért. Kardversenyben első lett, 
Auerswald Emil cserkész, amellett a csa
pat versenyben indulók közül hárman (négy
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közül) ugyancsak a csapat tagjai, mint 
Auerswald, Kronberger és Kruppa cserké
szek vitték győzelemre az intézet színeit. 
Az április hó folyamán Miskolcon tartott 
Észak-Magyarországi junior kardverse
nyén szintén a csapat tagjai lettek az 
elsők.

III. KERÜLET.

A III. kerület 10 éves jubileuma. A
szombathelyi III. cserkészkerület, amely
hez sopron-moson-vas- és zalamegyei 
cserkészek tartoznak, pünkösdkor, június 
8-án és 9-én fogja megünnepelni tízéves 
jubileumát, mely alkalommal nagyszabású 
fiók-jamboreet rendez. Június 8-án zajlik 
le a jubileum első felvonása. Érre az 
alkalomra mintegy kétezer cserkész érke
zik Szombathelyre és pedig 1500 a nyu
gati vármegyékből, 500 pedig az ország 
többi részéből. Az első nap progammjára 
ünnepi-játékok és versenyek vannak fel
véve. Másodnap, azaz pünkösd hétfőn, 
az egybegyűlt cserkészek kirándulnak 
Jakra. Az ünnepségen valószínűleg meg
jelenik Teleki Pál gróf főcserkész, vala
mint az OTT vezetősége. A jubileumi 
ünnepség megörökítésére a cserkész
kerület jubileumi évkönyvet szándékozik 
kiadni.

A soproni cserkészparkban ez év
június hó 21—29-ig őrsvezetői tanfolya
mot és táborozást tartanak. Oktatók a 
legjobb őrsvezetők lesznek, akik a buda
pesti őrsvezetői tábort végezték és ott 
már, mint oktatók működtek. A táborba 
meghívjuk azokat a csapatokat, akik őrs
vezetőiket valamely oknál fogva nem 
küldhették el a budapesti táborba. Rész
vételi díj az egész időre 7 pengő.' Ezért 
a résztvevő naponta 5-ször kap élelme
zést, Más kiadás nincsen. 21-én minden 
fiú maga élelmezi magát. Egyéni felsze
relésen kívül más felszerelést hozni nem 
kell. Jelentkezni a részvételi díj bekül
dése mellett június hó 10-ig kell a 
Sopronmegyei Cserkész-Intézőbizott
ságnál.

IV. KERÜLET.
A györmegyei cserkészek közös tá

borozása. A győri csapatok a pünkösdi 
ünnepek alatt két napos közös táborba 
szállnak Kiskuton, amelyen egyrészt az 
egymás megismerését akarják szolgálni, 
másrészt be fogják mutatni a szülőknek 
a cserkésztábor egész életét.

tvn&rí rtve/m, rrrwnAe/rv Le/rcXxJindkkry
S id o l

V. KERÜLET.
A makói 92. sz. Csanád-, 290. sz. Ná- 

vay Lajos-, 292. sz. Turul- és 556. sz. 
Szathmáry Pál-cserkészcsapatok április 
hó 27-én tartották közös fogadalom- 
tételi ünnepélyüket. Az ünnepély kere
tében kisebb cserkészbemutató is volt, 
melyet nagyszámú közönség nézett vé
gig- A kerületet Csergő Holyba István 
kerületi ellenőrző képviselte.

Az 556. sz. Szathmáry Pál-csapat má
jus 4-én jól sikerült cserkészmajálist ren
dezett.

Május 6-án vitéz Máriaföldy Már
ton dr. kerületi ü. v. elnök szemlét tar
tott az összes makói csapatok felett.

VI-VII. KERÜLET.
A kaposvári 653. Somssich" cser

készcsapat a múlt hó folyamán meg
alakította apródraját. A raj most van iga
zolás alatt. Kedves jelenség volt, amikor 
a kis apródok darutollas Bocskai sapká
ban, kék zászlóval végig masíroztak a 
kaposvári utakon. A csapat jól sikerült 
előadást is rendezett, melyen színre ke
rült Kincs István „Lovagcserkészek" c. 
3 felvonásos cserkészvígjátéka.

VIII. KERÜLET.
A kecskeméti 118. sz. Turán-cser-

keszcsapat május 10-én és 11-én a Vá- 
r??' Katona József-színházban cserkész- 
előadást rendezett, melyen zeneszámo
kon, exotikus hindu mutatványokon, régi 
magyar huszártoborozón kívül előadták 
Kisfaludy Károly „Pártütők" c. vígjáté
kit és Thaly Kálmánnak Ócskái László
ról való ének c. színre alkalmazott balla- 
dajat.

A 850. sz. „Kunok“-cserkészcsapat
tagjai nagypénteken és nagyszombaton 
diszőrséget álltak a Szentsírnál és részt- 
vettek a feltámadási körmenetben. A 
fiúk nagyban készülődnek a június 1-én 
tartandó fogadalomtételi- és tornaün
nepélyre, valamint a június 7-én tartandó 
szolnoki kerületi cserkésznapra.
r /Meghívó a Magyar Cserkészszövetség 
Vili. kerülete, 1930. évi május 18-án d. e. 
11 órakor Kecskeméten a Városházán tar- 
tandó rendes közgyűlésére. Tárgysoro
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Kér. főtitkár 
jelentése. 3. Vezetőtiszt jelentése. 4. Kér. 
pénztáros jelentése és a zárszámadás 
bemutatása. 5. Költségvetés előterjesz
tése. 6. Ellenőrző jelentés. 7. Indítványok. 
Közgyűlés után társasebéd.

IX. KERÜLET.
A 182. számú Uhu-cserkészcsapat

május 4-én a sóstói erdőben nagy hadi
játékot tartott. Ugyanekkor próbáztak le 
gyakorlatilag a csapat jelöltjei, akiket
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Megjelent a Budai hegyek1 k?á7nyú° térképének különleges cserkész-kiadása
(rövidebb, hosszabb táborozási helyek, tűzgyújtásra, ünnepélyek rendezésére stb. re alkalmas helyek 
megjelölésével) egyben a legjobb hétszínnyomatú kiránduló turistatérkép. — A Cserkészboltban 2 — pengő 

helyett cserkészek részére 1'50 pengős kedvezményes árban kapható.
CSERKÉSZBOLT a CSERKÉSZHÁZBAN, V., Nagy Sándor-utca 6. Tel.: Aut. 184—84, 175 -0 5 ,2 4 2 —15.

május 11-én avattak föl. Az ünnepélyes 
avatás alkalmával, midőn az ünnepi be
szédet ft. Marná Gyula szentszéki taná
csos úr mondotta mélységes hatást váltva 
ki, a csapat régi szokása szerint babér- 
koszorút tett az iskola elesett hőseinek 
emléktáblájára. Délután a nyírbátori Vá
sárhelyi Pál-cserkészcsapattal nagy kirán
dulást és énekkel, vidámsággal teli tá
borozást rendeztek a közeli harangodi 
erdőben. Május 18-án a cserkészcsapat 
rendezi az országos dalosversenyre ké
szülő szegénysorsú tanulók javára tar
tandó dalosünnepet.

Sz. G. 76. Kisfaludy. Táborozási iga
zolványt csak a csapat révén a rendes 
szolgálati úton kérhetsz, de „2—3 sze
mélynek" aligha adnak ki ilyet. Minden
esetre fordulj a parancsnok úrhoz, mert 
a kérvényt neki kell aláírnia akkor is, 
ha ő nem tartana veletek. Viszont meg
bízható vezető nélkül nem enged a szö
vetség semminemű mozgótábort. — Sch. 
J. 55. Batthány. Jó keresztrejtvényt szí
vesen fogadunk, de legyen rajta az ere
detiség biztos jele. Teszem fel, legyen 
cserkész-vonatkozású. Ha eddig nem jött, 
valószínűleg nem felelt meg. — I. Gy. 
„A mohi puszta" című versed igen gyenge 
alkotás. Nincs ebben öcskös nyoma sem 
a költői ihletnek. Típusa a fűzfapoéták 
nehezen született „zengeményének". Azt 
hiszem, kár minden percért, amelyet vers
írással töltesz. — T. A. Csillaghegy. 
Köszönöm szép leveledet. Hanem azt 
nem értem, hogy miért búcsúzol olyan 
nagyon. Hiszen, ha kedves csapatodtól 
meg is kellett válnod, ez nem jelenti a 
cserkészettől való elszakadást. Hiszen, 
aki egyszer cserkész volt igazán, az min
den időre az is marad városban is, falun 
is, Csillaghegyen is. Köszönni valód pe-1

dig igazán nincs. Ha sokat adott neked 
a cserkészet, az azt bizonyítja, hogy te 
is odaadtad a cserkészetnek egész lel
kedet. Aki lélek szerint cserkész, annak 
mindig bőkezűen ad a cserkészet. A M. 
Cs.-től pedig igazán ne búcsúzz! Ezek 
a hasábok ezután is rendelkezésedre ál
lanak s ha eddig szereztek sok szép 
órát, úgy ezután sem lesznek unalmasak. 
Köszönöm versedet is. Ugye nem köz
lésre küldted? -  K. I. Orosháza. Az 
nem baj, hogy még nem vagytok leiga
zolva. Azért egészen nyugodtan levelez
hetsz angol barátoddal s be is jelenthe
ted a levelezést. A versírással azonban 
még várj néhány évig. Nagyon gyen
gécske a most beküldött három strófa. 
-  B. J. 550. „Baross11. Ez a levél egé
szen kedves volna, ha régi cserkész
testvéreidnek küldenéd el, de általános 
érdeklődésre nem tarthat számot. Szép,

lelkes hangulatról tanúskodik, de nincs 
benne semmi művészi erő. — „Törekvő11. 
Köszönöm a figyelmet. Az egyébként jó 
fényképeset azonban nem használhatom, 
hiszen ennek a felemelő jelenetnek a 
fotográfiáját már minden valamirevaló 
képes lap leközölte. Azután nincs is sa
játos cserkész vonatkozása. — „Signum 
Laudis.“ Külön igazolvány nem szüksé
ges. A kitüntetés híre megjelent hivata
los lapunkban, a M. Cs.-ben. Ez téged 
mindenkor igazol. Csak az a szám, amely
ben a te kitüntetésed van, legyen meg 
nálad. — „Pacsirta.11 Azt igen-igen böl
csen cselekedted, hogy csak magadnak 
írtál eddig. Ha tudnám, hogy többre ér
tékeled a te bátyád véleményét, mint a 
magad költői tehetségét, akkor — ver
seid olvasása után — azt tanácsolnám, 
hogy ezután se mutasd meg senkinek 

.»„költeményeidet". így biztosan nem fog- 
inak miattuk kigúnyolni. De ha dicsek

szel azokkal, akkor nem állok jót semmi
ért. A magad mulattatósára azonban nyu
godtan írhatsz ezután is. Elvégre min
denki úgy szórakozik, ahogyan akar. Fő, 
hogy szórakozása ne okozzon senkinek 
keserű, vagy bosszús órákat! — „Esz- 
tergom.“ Derék dolog. Végre a sok rossz 
vers után egy kis biztatás! Nem mon
dom, hogy kész költői alkotás, de hatá
rozottan van benne valami, ami megör
vendezteti az embert. Ha volna több ver
sed, küldd be azokat. Aki ezt írta, attól 
joggal várhatok egészen jót is. — Sz. E. 
180. Kárpát. Természetesen lehet. Csak 
az a fő, hogy eredeti, lehetőleg cser
kész vonatkozású legyen. Legalább 
egy csomó cserkészszó legyen benne. 
(Őrsvezető,főcserkész, Frici bá, raj...) -  
P. Róbert. A vizitelepen a legnagyobb 
örömmel megtanítanak úszni. Menj ki oda 
s beszéld meg az ügyet a szolgálatossal. 
Úgy tudom, Szabó parancsnok úr tanít. 
Hogy melyik pesti csapatot ajánljam? 
Tudnom kellene, hogy ki és mi vagy. Sok 
jó csapat van. Felekezeti jellegű, iparos 
csapat, egyetemi hallgatókból álló csapat, 
vegyes csapat. Legjobb lesz egyszer be
jönnöd a vezető tisztekhez s ők ellátnak 
tanáccsal. A kirándulást nyugodtan meg
teheted. Menedékházban lehet szállást 
is, ellátást is kapni, csak a cserkésziga
zolványodat otthon ne hagyd. Hanem a jó 
cserkész háromnapos útra magával viszi 
az ennivalót. (IX. törvény!)
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