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szERI(E§zrősÉc És

A vÍZ.
természeti erők és elemek hagy birodalmában,
amikor a cserkész vízi-élettel kapcsolatosan a
vízrő| akarunk szólani, nem akarunk tú|zá-
sokba esve a víztől olvan himnuszokat zen-

geni, amely a viz'en kívül semmi mást észre nem vesz,
semmi mást nenr méltányol. A cserkész lelkesedésében
sem elvakult s iigyel arra, hogy nyilt szemmel mindent
meglátva nindenkor méltányos és tárgyilagos legyen!

Most is, hogy képzeletemben itt tündököl csodás kék-
ségével a BalatQn, itt hömpölyög a fönséges Duna és
a szőke vízű Tisza és elmorrdják azt a sok-sok örömöt,
boldogságot és élvezetet, amit csak egy nap alatt nyuj-
tottak a cserkészeknek: a víznek minden szeretete és
tisztelete mellett, mi tudjirk, hogy a vizen kívül van még
napsugár is, van íűz, van levegő, vannak hegyek, völ-
gyek, virágos rétek és hatalmas rónaságok. Es ez mind
szép, hatalmas és erős! Mi nem akarjuk osztá|yozni,
pontos sorrendbe á||ítani ezeket, hanem csak azt mond-
juk, hogy a tetrnészeti erők és elemek birodalmában
vannak nagy hata,lmak és kis hatalmak és a viz a nagy-
hctalmak közé t,artozik !

A viznek óriási nagy a gazdagsága.! Ezért tud az ő
barátainak annyi örömet és élvezetet nyujtani. övé a
legtöbb táj szépsége, amit a rajta haladóknak készség-
gel nrutogat; övé az üdeség, a frisseség, amit tikkasztó
ntelegben egyedül ő nyujt a fürdőzőknek! övé az a va-
rázserő, amellyel magához láncolja a csónakra szállő-
kat, _akik közül azoknak, akik hűségesek maradnak
hozzá, viszonzásul ezer és ezer örömöi és boldogságot
nyujt. övé ezeken kívül még egy hatalnras nagy dolog
is: az élet egyik feltételel Yíz nélkül a növény, az á|lat-
világ, az ember nem élhetne. Szívesen át is adja magát
ezeknek! üdítő forrásaiból íakadó vízze\ oltjuk szom-
junkat s a növényeknek pedig nagy jóságban, es{í for-
májában siet a táplálásukra. Nagy a viz gazdagsága és
ezt a gazdagságát kétkézze| szórla szerte a világba!

De gazdagsága mellett hatalmasan nagy a víznek az
ereje is! óriási terheket könnyedén cipel a hátán; áttöri
a hegyeket, morzsolja a szik|ákat, hatalmas partokat

úgy kanyatít le, mini éles kés a kenyeret! Malrnokat
Iiajt, melységeket váj s ha túlteng az ereje, mint a fék-
telen tüzes ló, kiugrik, kitör a medréből s tajtékzó hul-
lámai eltemetnek, elsöpörnek mindent, amit érnek legyen
az ember, állat, falu vagy város. Félelmetesen borzal-
ínas a haragvó víznek a pusztító ereje! Ez a pusztító erő
azonban alkotó erővé válik, ha az ember előrelátó okos-
sággal kezeli és rombolás helyett alkotás és boldogság
jár a nyomában!

A viz ezeken kívül hatalmas, jóságos, de szigorú pe-
cia.gógus is. Bámulatos fegyelemre, körültekintésre, ha-
tár,ozottságra, okosságra, mérsékletre és bátorságra ne-
vel! A férfiúnak férfias erőt ad és acélossá teszi a tes-
tet, a lelket! Aki azonban a víz fia, neveltje akar lenni,
attól megköveteli, hogy tandíj fejében a víz íörvényeit
isnierje és tartsa meg! A víz legfőbb törvénye pedig az,
hogy ő az erőtsebb, nem pedig te és hogy barátságot
l:ötni vele nem lehet máról-holnapral Idő, tanulás-és
sok gyakorlat kell ahhoz, hogy a víz barátai lehessünk!
A víz jósága mcllett igen komoly és szigorú pedagógus
is. Nem tűri, hogy valaki pökkhendi módon,,}otenyeien
vjselkedjék vele szemben! A vakmerő, oktalan émbe-
rekre rendkívüI haragszik! A szeleburdi kapkodókat nenl
bírja elviselni! Az ábrándoző és tétova társaságokat'
nár kezdettől fogva gyűlöli! Lévén a víz komolysága is
igen nagy, nem bír ki semmiféle gyerekes játékot, han-
cu.1oz ást, kezdetleges pr őb álkozásí v agy kön nyel mű vá I -
lalkozást! Es mivel a víz az erősebb, 

-mindeiekkel 
úgy

bánik el, hogy egyszerűen elnyeli őket! Kisebb ta!{a.
büntetést nem igen ismer, mert a víz nem engedi még,
hogy _vele jálszanak vagy veie könnyelműen kitezalÓ-
nek! Ugyanúgy elnyeli mindazokat, akik kellő fudas'és
engedély nékül hozzti ícözelednek.

A cserkész tehát sáeresse a vizet, de mindenkor mél-
tányolia és tartsa tiszteletben a viz nagy erejét és törvé-
ttyeit! Ha így cselekszik a cserkész, a viz áldás, öröm
és boldogság lesz a számára. eIlenkező esetben azon-
ban a víz hullámai sírrá, temetővé változnak át, amitől
minden v'ízie szállőt óvjon meg a jó Isten! Witz néU.
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FIGYEL;ÜN MEG FOLYÓINK ELEtÉr.
A földrajzi tudomány egyik legérdekesebb megállapí-

tása az, hogy a töld|elszinen minden vdltozik térben és
id,őben. Ezen változások szakadatlan sorozata jelenti egy-
egy táj, vagy annak valamely része, tehát mondjuk egy
folyó életét. Csodálatosan hasonlítanak ezek az életfolya-
matoknak nevezhető változások a valóságos életfolyama-
tokhoz. Egy-egy élőlénynek is van ifjú kora, amelyet a tel-
jes fejlettség kora követ, hogy azután átmenjen az agg-
korba. A folyóknak is van ifjú koruk, érettségi koruk és
aggkoruk ls. Csak egy nagyon lényeges különbség van
valamely élőlény és egy folyó életfolyamatai között. Az
élőlény testének minden része ugyanabban az életkorban
van, tehát az egész szervezet vagy ifjú, vagy érett, vagy
agg kora jelenségeit mutatja. A folyónak azonban bár
van egy általános kora is, egyes szakaszai mégis ezen be-
lül különböző korok jellegét mutathatják. Reánk nézve,
amikor a magyar vizeken kalandozunk, a folyók egyes
szakaszai életjelenségeirrek megfigyelése lesz nagyon ta-
nulságos. Elmondok tehát egyet-mást folyóink életjelen-
ségeiről.

Ha ránézúnk Finnország térképére, azt figyelhetjük
meg, hogy az ezertó országában nincsen is igazi nagy fo-
lyó, hanem tömérdek fiatal vízfolyás kapcsolja össze a
sok ezer tavat. De hát miért mondhatjuk ezeket íiata| víz-
folyásoknak? Azétt, mert fiatalos erővel rohannak egyik
tóból a másikba, játékos kedvvel bukfenceznek le sellő-
kön, vízeséseken át. Valóban fiatalos vizhá|ózat ez, amely
csak azóta alakult ki, amióta a jégkorszak elmúltával fel-
szabadult ez a tái a nagy jégtakaró alől. Azőta még nern
volt annyi idejük e folyóknak, hogy völgyüket egyenletes
esésűvé takaritották volna ki. Tehát az egész vizrendszer
íiatalos jellegú. Hasonló fiatalos hévvel rohannak le a mi
Kárpátjaink folyói is a felvidékek magas sziklái közé vájí
völgyeikben. A mi folyóink legmagasabb szakaszai tehát
szintén az iíjú kor jelenségeit mutatják. Mi jeilemzi eze-
ket a f első szakaszo,kat? Jellemző ezekre, hogy a folyó ki-
vájó ereje igen nagy, tehát a völgyek igen mélyre vannak
kidolgozva. Viszont keskenyek, alig járhatók, helyenkint
még az út sem fér el bennük. A folyó kivájó ereje, munka-
képessége ugyanis két körülménytől függ: először attól,
hogy mennyi a folyó vize, másodszor, hogy milyen nagy
az esése. Felvidéki folyóinknak ugyan kevés vizük van,
de nagy az esésük, tehát igen nagy a munkaképességük
is. A nagy munkaképességű folyók még a legdurvább tör-
melékeket, sziklakoloncokat, kavicsot is el tudják hordani.
Ezért nem találunk a hegyvidéki folyók medrében homo-
kot, iszapot. Még a törmelék eltakaritása után is annyi
erejük marad, hogy völgyüket mind mélyebbre és mé-
lyebbre vájják be a hegységek közé. Az ilyen folyókon
nem lehet csónakázni, haiőzni, mert helyenkint veszedel-
mes sodrai, sellői, vízesései vannak. Sajnos, hazánk szo-
morú csonkaságában alig van alkalmunk, hogy felső-sza-
kasz jellegű folyók életét figyelhessük ,meg. A legendás
Vág, amelynek tutajútján a magyff cserkészet megszüle-
tett, nem hordozhat ma hátán magyar cserkészcsónakokat.

Csonka ,hazdnk területén most csupa érett folyókat ta-
ldlunk. A tudomány ezen folyószakaszokat középszaka-
szoknak mondja. Ezeken a folyószakaszokon bővebb ugyan '

a folyó vízhozama, de gyöngébb az esése, éppen ezért a
folyó munkaképessége sokkal kisebb. De még mindig van
annyi ereje a viznek, hogy saját törmelékét el tudja szál-
lítani. Legföljebb a legdurvább kavics marad ott egy-egy
árvíz után a folyó partjain. Valóban, a csonka ország fo-
lyóinak partjain alig találun,k kaviccsal fedett ártereket.
A törmelék tovaszállítására fel is használódik a középső-
szakasz jellegű folyókon minden munkaképesség. Mi kö-

vetkezik ebből? Az, hogy a folyó már nem tudja völgyét
bemélyíteni környezetéhez képest, tehát lapos völgyekben
folydogál tovább. Mivel a csonka ország cserkészei főleg
ilyen érett folyókon, középső-szakasz jellegű vizeken ka.
landozhatnak, ezeket a folyókat közelebbről is meg kell
ismernünk.

Hazánkban a ma csónakkal járható folyók közül ilyen
középső-szakasz jellege van a Tiszának a trianoni határ-
tól a trianoni határig. Ilyen jellegű a Szamosnak is a
csonka országon belül maradt szakasza,,valamint a Ma-
ros is a Hármas-Körössel együtt, meg a Bodrog, Sajó és
Hernád is. Az ilyen folyószakaszokon kitűnően lehet csó-
nakázni. Zátonyok alig állják el az utat; szigetek közötti
folyóágak útvesztőibe sem kerülünk. A rajtuk való kalan-
dozásnak azonban mégis számolni keil egy más étetjelen-
séggel. T. i. ezek a folyók már a térképről is felismerhe-
tők erős kanyargtisaikról, amik a víziutat igen meghosz-
szabbítják. Először ismerkedjünk meg ezen jelensé§ oká-
val, azután majd meglátjuk, hogy mi a következménye.

Miért kanyarog a középső-szakasz jellegű folyó? Ket-
tős oka van. Először is tudjuk, hogy a folyó mindig a leg-
erősebb esési irányt követi. A síkságokon pedig a legerő-
sebb esés iránya éppen, nem egyenes, hanem nagyon is
bonyolult irányú vonalon lehet. Tehát már ezért is kanya-
rogniok kell ezeknek a folyóknak. De még egy ennél is
fontosabb és valóban nagyon érdekes természeti jelenség-
gel is számolnunk kell. A Jolyóvíz ugyanis arra van kdr-
hoztatva, hogy magassrigokat lehordljon, mélységeket fel-
töltsön. A puhább kőzeteket pedig sgkkal könnyebb kiváj-
nia, mint a keményebbeket. Ha tehát a folyóvölgyben nem
egyenlő kemény kőzeíek vannak, a folyó egyiket jobban
kivájhatja, mint a másikat, ezért egyenes irányából kitér.
Jegyezzúk meg, hogy a folyó egy kemény és egy puhdbb
kőzet hatdrdn mindig a kem,ény kőzetbe vcijja medrét,
a|felé tér Éi. rS jegyezzük meg azt is, hogy ezt a nagy-
szerű földrajzi törvényt a mi világhirű Lóczy Lajosunk
állapította meg.

De mindezek alapján még mindig nem tudnók telje-
sen megmagyarázni a Tisza, a legkanyargósabb folyó
erős kanyargásait. Most jön azonban egy nagyon érdekes
jelenség. Ha a folyó nem tökéletesen egyenesen folyik,
sodrű sem marad aközepén, hanem majd egyik, majd má-
sik partja felé vág át. Most csak az a kérdés, hogy melyik
partia felé s milyen különbségeket okoz a két parton? Fi-
gyeljétek meg, hogy a kanyarban a folyó sodra nündig a
homorú kanyarod,tisú partn:ak ydg neki. Mi következik
most már ebből? Az, hogy itt a folyó eleven ereje na-
gyobb, mint a másik parton, ahol lassan folyik a viz. A
homorú parton a folyó nekivtig a partnak s oldalát pusz-
títja. A domború .parton viszont mdr kisebb lévén eleven
ereje, a törmelé,ket nem tudja elszdllítani, hanem lerakja.
Egyik part tehdt pusztul, a mdsik épül. Azt jelenti ez,hogy
a folyó kanyarodója mindjobban fejlődik. Ezért kanyar-
gósak olyan erősen a ,középső-szakasz jellegű folyók.
Ebből megint más dolgok következnek. A kanyarodó any-
nyira fejlődhet, hogy a kanyarodó nyakában átszakadhat
a paft, új meder támad, a kanyarodó pedig lefűződik a
folyóról, holi mederré válik, morotvtivti lesz, eliszaposo-
dik, csakhamar felveri a növényzet. A Tisztit, Szamost,
Köröst tö.mérdek ilyen holttíg, morotva kíséri útjaban az
Alföldön. De mesterségesen is átvágták e kanyarodókat.
Csak a Tiszán annyi kanyarodót vágtak át a szabályo-
zással, hogy hosszát kereken 4o/o-kal csökkentették.

Azonban, amint már mondanivalóm elején mondottam,
a földfelszínen minden változik,térben és időben. A Tisza
medre is folytonosan udltozik. Derék mérnökeink a sza-
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bályozáskor szép egyenes csatornákkal vágták át a ka-
nyarokat. Ha a nyáron a Tiszán jártok, figyeljétek meg,
hogy milyen siralmas,an megcsúfolta a Tisza ezeket a szép
egyeneseket Azt mondja a latin közmondás, hogy: ,,natu-
ram expellas furca, tamen usque recurret", azaz űzd ki
a természetét vasvillával, mégis mindig visszhtér. Nagy-
szerűen ráillik ez a Tiszára is. Természete a kanyargás;
hiába hozzuk tehát egyenesbe, régi szokásábót nem
enged.

Tömérdek mondanivalóm volna még számotokra a fo-
lyó középső szakaszának természetéről, de még hátra van
az alsó szakasz is, beszéljünk tehát arról, mert Kálmán
bácsi ,,befejezett, kerek, de mégis rövid" mondanivalókat
szeret. A folyó szakasza is felismerhető a térképekről. Jel-
lemző ugyanis reá a tömérdek zatony és sziget. Miért?
Azért, mert itt már a folyó nagy vízbősége mellett is cse-
l<ély az esés, lassú a folyás, kicsi tehát a folyó munka-
képessége. Annyi ereje sincs q. tolyónak, hogy sajdt tör-
meléke legfinomabb részeit el tudja szdllítani. Homokot,
iszapot rak le, a medrét, völgyét feltölti. Zátonyokat épít,
szigeteket rak, amelyek között számos fattyúagra sza-
kadva, lomhán hömpölyög a folyó. Ilyen szakasza van ha-
zánkban a, Dunának az Alíöldön, a Kis Alföldön meg az
öreg-Dunának, továbbá helyenkint a Drávának. Az ilyen
folyókon esik a legpompasabb vízi kalandozas. A lakat-
lan szigetek buja növényvilágában gazdag vizimadár-ta-
nyák rejtőznek, a'fattyúágakon le-fel lehet barangolni, a
zátonyokon pompás fürdőhelyek akadnak.

Amíg ilyen különböző természetű szakaszokat lehet
megfigyelni a folyókon, tulajdonképen az egész folyót
még fiatalnak mondhatjuk. Az elöregedett folyókon már
minden egyforma. Aki a nyáron |átta Angliában a Tha-
mes folyó egyforma lomha kanyatgását, tudja, hogy mi-
lyen egy elöregedett folyó.

Sok-sok minden r4egfigyelni való van még ezeken kí-
vül is a folyókon. De ezekkel már csak nagyon röviden
kell végeznem. Csák figyelmeztetésül mondok el egy-két
szempontot s a többit rátok bízom. Nézzétek meg jól a
íolyó partjalf s tömérdek érdekes dolgot figyelhettek meg

rajta. Találkoztok mentükön hosszú homokgátakkal, ú. n.
parti dünékkel, amelyeket a folyó medréből kifútt homok-
ból épített a szé!. Nézzétek meg, hogy a szél irányához
viszonyítva a folyó melyik partján épültek. Figyeljétek
meg a zdtonyok felső végének pusztulárát, alsó végének
épülését s fejtsétek meg okát. Legyen nyitva jó cserkész-
szemetek, ha morotvtíkon iártok,s figyeljétek meg azok
feltöltődésének különböző íokozalaií. Nézzétek meg h fo-
lyó munkáját a Duna tolnai magas lösz-partjain. s a Tisza
magas partjain. Az utóbbi helyeken talán kimosott ma-
mut-maradványokkal is találkozhattok. Szálljatok ki a
partokon s vessetek egy-9gy pillantást az arterekre; íi-
gyeljétek meg, hogy miképen töltődnek íel a gtit,akon be-
lüli területek. Azt se mulasszátok el, hogy az .áradó és az
opadó víz munkája közti különbséget szemügyre vegyé-
tek. Jegyezzétek fel magatoknak, hogy hol kíséiik folyűn-
kat a partoktól távolabb elhúzódó migas, töltésszerű ma-
gaslatok, ú. n, Ioly,ómenti terraszok.-Az is érdekes lesz,
ha a mellékfolyók torkolatánál megfigyelitek, hogy a'be-
hordott 1örmelék hogyan téríti ki a-1oIyat tányatŐÍ.Vegul
a morotvák, szigetek növényi és dltatvilligdúan is ataa
sok-sok érdekes látnivaló, valóságos csem-egék a jó cser-
kész-szemnek, útinaplónak.

Nyitott szem, nyílt ész kell ahhoz is, hogy a partmenti
községeknek a folyóhoz való érdekes viszonyát meglás-
suk. Rengeteg pompás megfigyelési lehetőség tárul elénk
e falvak elhelyezkedésében, az árvíztől való védekezésé-
nek módjában, építkezésében, épitő anyagában stb.

Tehát el a magyar vizekre! De amikor rajtuk kaiandoz-
tok, sohase felejtsétek el, hogy a cserkész abban különbö-
zik a más vizeken jdróktól, hogy nemcsak sportol, hanem
mindig tudja, hogy hazdjtt földjén jdr, amelyet megfigyel-
nie, megismernie szent kötelessége! es még valamit! Ne
csak oda menjünk, ahová kényelmesen elmehet mindenki.
A Dunán kívül van még nekünk Tiszánk, Marosunk, Sza-
mosunk, Sajónk, Hernádunk, Drávánk, Rábánk is. Ki is-
merje ezeket, ha a magyar cserkész sem ismeri őket? Fel
tehdt nyitott szemekkel és cserkész-lélekkel a magyar
vizekre! Dr. F,odor Ferenc,

A SZOMBATHELYI CsERKÉszKEnÜr,pr 1() ÉvEs JUBILEUMA.
l920-ban önálló szervezetként alakult meg a Nyugatmagyar-

orszdgi Cserkészszöveíség Moson, Sopron, Vas és Za|a megyék-
nek a4 ellenséges megszállástól menten maradt területén- Az
országos cserkészmozgalom megerő§ödésével azután, l922-ben
beolvadt a Magyar Cserkészszövetségbe, mint annak III. kerü-
lete. Fennállásának tizedik évfordulója alkalmával a nvilvános-
s,íg elé lépett a kerület hosszú munliájának eredményéivel: dr.
Szendy László (48. Rákóczi) cs.-tiszt §zerkesztésében pünkösd-
kor megjelent tartalmas év-

tak .a majd. 50O főnyi helyi csapatok. A kétnapos programm
mégis példás iegyelmezettséggel, kevés vezény§zóval, minden
zökkenő nélkül, tervszerű póntossággal folyt, le, ami méltán
váltotta ki a leggyakorlottabb cserkészvezetők élismerését is.

Már szombatg!, június 7-én megérkezett a .Szövetség orszá-
gos vezérkara. Kezdettől végig otl maradt dr. Teleki Pál gróf
tb. főcserkész, aki autón külón érkezett. Délutan /27-kor a"pá-
lyaudvaron vitéz Veder tábornokkal a kerületi elnö[ség és dísz-

csapat várta Khuen-H édervdry
könyve, ,,A mi tíz évünk" cim-
mel számol be az ország e
legrégibb cserkészkerületének
működéséről, elveiről és cél-
kitűzései ről.

Pünkösdkor mindvégig gyö-
nyörű időben orszagos cser-
készösszejövelelí is tartott a
kerület s megrendezte az első
országos cserkész céllövő-baj-
nokságot. A sokoldalú pro-
g,íamm még Debrecen, Mis- .
kolc, Budapest, Pécs, Vesz-
prém, Esztergom, Gödöllő stb,' cserkészeit is idevonta. össze-. jöttek természetesen' az ün-
neplő kerületbe tartozó Mo-
son, Sopron, Vas és Zala me-
gye cserkészei is csaknem tel-
jes számban.. Csuprán vidékről
1200 cserkész érkezett már
szombat délután, ehhez járul-

Károly gróf főcserkészt, Witz
Béla orsz. elnököt és kísére-
tüket. - Hosszabb-rövidebb
ideig résztvett dr. Fodor Fe-
renc egyet. tanár és dr. Papp
Antal államtitkár, országos
társelnök, vi,téz Faragó Ede
9ísz. vezetőtiszt, dr. Major
Dezső oísz. ü. v. főtitkár,
dr. Molndr Frigyes orsz.. kül-
ügyi főtitkár, dr. Mdrkus Mik-
lós orsz. ellénőr, vitéz Farkas
Ferenc vk. őrnagy, az O. I. B.
tagja, Schelken Oszkár, a ke-
rület v. ü, v. elnöke, az l. ke-
rület részéről Czoch Jólsef
vezetőtiszt, a VI-VII. kerü-
letbölSzieberthArpád ü. v. el-
nök, a IX, kerület képvisele-
tében Debreczeni Ferenc ü.
v; elnök és Török Tibor főtit-
kár, a X, ker. főtitkára,A vezetóség a iáki Szent Imíe-osztop elótt.
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dr. Szopek Lóránd stb. - Kezdettől íogva nagy népszerűség-
nek örvendett a táborban a cserkészbolt lerakata.

Pünkösd vasárnapján mise és protestáns istentisztelet vezette

vételével a lovassági laktanyában íolyt az első o.rszágos cser-
kész céllövöverseny. Az országos csapatbajnokságot, Teleki Pál
gróí értékes vándordíját a IIl. (szombathelyi) cserkészkerület
nyerte el, 2. az l., 3. a IX,, 4. a X., 5. a II., 6, a IV. cserkész-
kérület lett. Egyéni bajnok 72 versenyző köz;Jl Paulin lstván
(III. ker.) cselrkész lett, a keszthelyi prem. gimn. 79. Festetics-
csapatának tagja.

Délután 3 órakor kezdődtek a párhuzamosan több csoportban
íolyó cserkészbemutatósok a Sz. S| E. pályáján.'A sokszáz főnyi
cserkész hatsoros díszfelvonuldsa, e|ő| a selyem csapatzászlók-
kal, e|őzte még a bemutatói. Ezt követte a céllöyőyerseny ered-
ményének kihirdetése és díjainak kiosztása. A megyei versenyek
eredményét külön ünnepség keretében hirdeti ki a rendezőség.
A kiscserkészek játéka (sóhajok hídja, léggömbpukkantó-ver-
seny, az ősi angol májusfa-tánc), fegyelmezett tömeggyakor-
latok (puska-, torna-, szabad- és alakzat-gyakorlatok, mozgó
gúták), gyors taborverés, kötélhíd, skót labdajáték, ügyességek
(krinolin, pányva, hindu kötélkerék, szép nyujtó- és korlátgya-
korlatok), nehéz mutatványok a még alig ismert görkerékkel,
a vízicserkészek kajak-gyakorlata, angol matróztánc és kard-
tánc, skót tánc dudakísérettel s a cserkész- és levente-, vonós-,
fuvós- és mandolinos zenekarok gondoskodtak a közönség szó-
rakoztaíásáról. Izgalmas volt a push-ball mérkőzés a lord Ro-
thermeretől kapott 175 cm-es labdával.

Az 50. Hunyadi-csapal cserkészei magyar díszruhában be-
mutatták a sétapalotdsl is, amelynek női szerepeit ezúttal valódi
kislánvok táncolták. A közönségnek a nemes magya1 tánc iránt
való ielkes elismerése is igazolja, hogy cserkészmozgalmunk
jöuö fejlödésében feltétlenül a nemzeti jelleg erősebb kídombo-
rítasának kell az ütemet adnia.

Este a tábortűz regényessége csábított nagyszámú érdeklődőt
a Máv. Haladás, megafonnal és fényszórókkal is felszerelt sport-
pályájára. A tábortüzet Schramek Cyu|a, az 57. Halaciás-csapat
parancsnoka rendezte.

Pünkösd hétfőn reggel 8 órakor a Szombathelytől 10 km-
nyire délre fekvö IV. Béla-korabeli híres jáki apátsági temp-
lómban tartott szentmisére indultak a csapatok. A templom
előtt lévő egyik oszlopon Brenner Tóbiás ker. ü. v. elnök lep-
lezte le a cséíkészkerületnek szt. Imre előtt hódoló íeliraíát.

Ják és Szombathely kőzőtt Teleki Pál gróf, a vegyes dan-
dárparancsnokság, a csendőrség és a kőzigazgatósági hatósá-
gok képviselőinek jelenlétében történt meg ezután vitéz Farkas
Ferenc vezetésével 500-500 cserkész között a várva-várt nagy
cserkészjtiték Mindkét fél kitűnően oldotta meg feladatát, teljes
mértékben kiérdemelve a tb, főcserkész úr, a játékvezetőség s a
vendégek elismerését.

Perint községen át a hősi-temetőn keresztül vonultak lefujás
után Szombathely íeté a csapatok, tisztelegve a hösök emléke
előtt, ahol Molnq.r Frigyes dr. külügyi főtitkár beszéd kíséreté-
ben koszorút helyezett el. A magyarok imádságával ért véget
a táborozás.

A siker érdeme elsősorban az e|ökészítő bizottságoké. Hó-
napok óta működött már lankadatlan buzgósággal a perma-
nens-bizottság Oroszlany Endre O. I. B. tag elnöklete alatt, a
rendező-bizottság Brenner Tóbiás ker. ü. v. elnök vezetésével
s a sajtóbizottság, ahol a munka oroszlánrészét Szendy László
dr, végezte. A tábor parancsnoka Nagy János dr. ker. főtitkár
volt. (í.b.)

Push-ba]l-mérkőzés a kerületi cserkésznapon.

be az ünnepségeket. A szentmisét Witz Béla orsz. elnök mondta,
aki a szombathelyi premontrei gimnázium 50. Hunyadl csapa-
tának alakulása tízéves évfordulójára készült fehérselyem zrísz-
lajdt is megdldotta az ünneplő csapatok jelenlétében. Az ava-
táson ott voltak a cserkészszövetségi kiküldötteken kívül a kü-
lönböző hatóságok képviselői: Tarányi Ferenc dr. főispán, Fe-
renczy Tibor dr. ker. rendőrkapitány, Oroszlány Endre rendőr-
főtanácsos, az O. I. B. tagja, Pető Ernő dr. közkórházi igaz-
gató-főorvos, ker. társelnök, Hirsch Józseí máv. iúzletigazgató,
ker. társelnök, Szy Géza csendőrezredes, ker. társelnök, dr.
Fromm Géza törvényszéki tanácselnök, Niessner Aladár városi
tanácsos, Csorba Gáspár p. ü. igazgató stb. - A zászlőanya
tisztét dr. Ferenczy Tiborné töltötte be.

Délelőtt 11 órakor fényes közönség előtt tartotta a kerület
díszközgyüIését a város által felajánlott Cserkész-utcai telken,
aho| az e/ső vidéki cserkészkerületi székház alapkőletétele ment
végbe. Vitéz Veder Mihá|y tábornok, kerületi 'elnök díszsátor
alatt nyitotta meg a közgyűlést, amely indítványára táviratban
üdvözölte Horthy Miklós Kormányző ő Főméltóságát és Vass
József dr. népjóléti minisztert, a székház védőjét. Az alapitó-
okmányt Teleki Pál gróf helyezte el s Mikes János gróf me-
gyéspüspök, a ker. védője áldotta meg, Khuen-Hédervdry Ká-
roly gróf íőcserkész, a Szövetség üdvözletét tolrnácsolta, majd
Petö Ernő dr. egészségügyi főtanácsos, ker. társelnök számolt
be a székházépítés elő,készítésének munkájáról, kiemelve S2om-
bathely városa, a társadalom és az állam különös áldozatkész-
ségét, amely az l93I. év végéig befejezendő székházban otthon-
hoz juttatja az ország legrégibb cserkészkerületét. Végül négy
cserkész az e|készitett gödörbe elhelyezte az alapkövet. Az épít-
kezés még a folyó évben megkezdődik.

Ugyancsak délelőtt vitéz Faragó Ede orsz. vezetőtiszt rész-

FoR,R,ÁsI(övEzÉs. ,

Gyakran kerülhet a csapat olyan helyzetbe, hogy táborában, olyan kis nyílást hagyva, amelyiken át a vízkifolyhatik és merŐ-
megfelelő kút vagy tisztavizű patak hiányában az ivóvizszol- edénvünktél kényelm-esen hoziáférhetünk. Ha elegendÖ faanyag
gáltatást illetőleg kénytelen egy íorrással beérni. Azonban a áll réndelkezésre, egész kis házikót is építhetünk (l. ábra). En-
|qstcib.g forrás, még, ha bővizű is,,megfelelő vízgyüjtőmedence nek hiányában azonban elkészithetjük a tetőt sza.|mábő| vagy
hianyában, alkalmatlan az egész tábor ellátására. ágakból is.

Ezen a bajon úgy segítünk, hogy vagy magában a íorrásban,
vagy közvetlenül mellette megfelelő medencét ásunk, amely, mi-
kor a forrást nem használjuk (pl. éjjel) megtelik vízzel. Hogy
a kimerésnél a vizet fel ne zavarjuk, a medencét kövekkel vagy
kavic§okkal kirakjuk. Munkaközben az összegyűlő vizet kime-
íegetjük vagy vályúval elvezetjük. A medencét teh,át alul és ol-
dalt először nagyobb kövekkel íalazzuk ki, az e|őállő réseket
pedig kisebb kavicsokkal tömjük be. Majd gondoskodnunk kell
a lejtő irányában levezető csatornáról, melyen át a fölösleges
víz lefolyhat. Ennek elejét szintén kívánatos kikövezni.

Mikor ezzel is elkészültünk, csal1 az vafl hátía, hogy a forrás-
medence vizének tisztaságát megóvjuk az idő viszontagságai,
az esetleges szennyezés ellen és hogy megelőzzük a medence
peremének szétgázolását A medencét tehát be kell fednünk,

i!,
']_-

.,v'lr

Végül a medence
elé deszkát fekte-
tünk. vízmerés
közben erfe lépünk,
hogy a forrás széle
be ne omoljék.

Különösen ügyel-
jünk arra, hogy a
medence környéke
tiszta legyen, mert

Q a visszaszivárgó, idegen anyagok a
íelgyülemlett vízet
beszennyezik, G. K,Házikó a iorrás mellett.
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EGY vIToRLÁs-r<ar,AND TANULSÁGAI.
A Balaton zairai paftla mentin már évek óta vitorláz- ben látható hullámkádra. Hazzá a szél is jéghideg volt.

tunk, anélkül, hogy megtapasztaltuk volna, milyen az, ami- Megadtuk hát magunkat. Leeresztettük a már régen hat
kor az orkán a vitorlást a tó tulsó partj.ára,,Somogyba méterre kurtított vitorlát s a csónak otrá,t evezővel a.bog-
dobja át. 1915 aug. 5-én végül mégis csak részünk volt lári partnak irányítottuk, hova az orkán mint pelyhet rö-
ebben is. Keszthelyről in,dultunk hazaíelé Rendesre. Csó- pített át, jó magasra dobva fel bennünket apart zsoimbék-
nakunk afféle régi divatú vízi-omnibu,sz volt, inkább ké- jára. A légkamrákban szárazan maradt íelsőruhánkat és
nyelemre, semmint nagy gyorsaságra és magasfokú lavi- cipőnket felszedve, begyalogoltunk Boglárra, hogy majd
rozó képességre berendezve. Hosszanti léctaraja volt és a gőzhalóval juthassunk át a zalai partta, Erre azonban
egyetlen 14 négyzetméteres lugger-vitorlája. Orrában és sokáig kellett várnunk, mert a gőzös csak este 7-kor, a vi-
farában azonban 1-1 öblös 1égtartót viselt, amely az el- har csillapodtával mert a révfülöpi kikötőből elindulni.
siillyedéstől feltétlenül megóvta. E körülmény is egyik mértéke a vihar erősségének, aminő-

Délnyugati, tehát teljes hátszéllel indultunk, amely ro- höz foghatót megelőzőleg 20 év alatt sem tapasztaltam.
hamarosan erősbödött, úgy-
hogy a szigligeti öblöt már
.vágtatva szeltük át. Nem
örültünk neki, mert a vi-
torlázásnál tudvalevőleg az
erős hátszél a legkellemet-
lenebb. Mivel a vitorla
ilyenkor egyik oldalról
sincs megtámasztva, az ár-
boc veszettül dúlöng jobb-
ra-baka, a csónak pedig
gyomorháborítóan kavargö
mozgást végez. El is úntuk
e mulatságot és. elhatároz-
tuk, hogy a badacsonyi
Hableánynál kikötünk ebé-
delni. Ámde éppen a beka-
nyarodásnál fordult a sze-
lünk nyugatira, tehát szem-
be. Laviroznunk kellett.
Eközben már Kisörs' köze-
lébe értünk, alig .pár ki-
lométernyire végcélunktó1,
úgy döntöttünk hát, hogy
mégis csak tovább hala-
dunk, nem tudva, mi vát
reánk a rendesi öbölben,
Mire ugyanis odaértünk,
épp akkor fordult a'szél
északnyugatira, tehát ismét
s2emtre. Hozzá oly viharos
erővel, hogy hamarosan
méteresnél magasabbra nö-
vekedtek a tarajos hullá-
mok. Most már szerettünk
volna megíordulni és a
badacsonyi öbölbe visza-
menekü|ni. Késő volt.' A

A "Búvár" 
dagadó vitorlálrkal.

Lássuk már most: mi volt
az oka annak, hogy arány-
lag rövid utunkon kétszer
is fordult a szelünk és min-
dig kedvezőtlenül?' Hogy ezt megérthessük,
lanulmányozzuk egy kissé
a túloldali kettős ábrát,
amely a ciklon és az anti-
ciklon vázlatos vetületét
mutatja Abercr,omby szerint.
Tudnunk kell, hogy időjá-
rásunk két, egymással el-
lentétes forgású 1égörvény
hatásától függ. A baloldali
ábra a ciklon térképe. A cik-
lon (más néven depresz-
sziós terület, légnyomási mi-
nimum területe) függőleges
tengely küü| az óramuta-
tóéval ellentétes irányban
forgó légörvény, amelynek
tengelye nálunk túlnyomó-
részt nyugatról keletre szo-
kott haladni. Benne a le-
vegő spirálisan felemel-
kedve, kitágul és lehül, fö-
lössé vált páráját csapadék
(eső, hó stb.) alakjában
adva le a magja körül,
amely az ábrán sötétre van
vonalkázva, Forgásiránya
értelmében keleti homlok-
területén déli és délnyu-
gati szél fúj, déli oldalán
nyugati, északi oldalán ,ke-
leti, háta mögött pedig
északi és északnyugati

hosszú léctarajával nehezen forduló csónakot nem bír- szél jár. A ciklon homlokterülelén járó, langyos déli és
tuk már átfordítani, mert kellő élő-ellensúly híján nem délnyugati szél idegzetünkre nagyon leverőleg hat; ugyan-
sikerült a vitorlával a szükséges lendületet elérni. Evező- itt újulnak ki a csúzos, fagyásos stb, fájdalmak is. Ezek
vel sem segíth,ettünk, mert csak ketten voltunk s félke- jelentkezéséből tehát nyáron meglehetős biztossággal kö-
zünkkel a kormányt és a vitorlakötelet kellett szorongat* vetkeztethetünk esőre (télen enyhülésre és havazásra),
nunk, a másikkal meg görcsösen kapaszkodnunk a csónak mert hiszen ilyenkor lmár közeledik felénk a ciklon. csa-
peremébe, hogy az oldalról jövő hullámok hatalmas lö- padékos (esős, havas) és szeles magja, Minthogy e mag
kései ki ne hajítsanak a vízbe. Az ilyenkor egyedül lehet- körül legalacsonyabb a légnyomás, a légsúlymétő moz-
séges hátrálva-fordulást a velejáró nagy letolódás miatt gása is ielzi a mag közeledtét vagy esetieg távolodását.
nem akartam megkockáztatni. Tovább vergődtünk tehát (Ez a tenger hajósaira nézve nag}on fontós körülmény,
abban a reményben, hogy talán a révfülöpi hegy alatt si- mert módot ád nekik arra, hogy i viharmagtól állandóan
kerül rmajd megfordulnunk. Eközben már a tó közepéig bizonyos távoltságban maradia, a számikra legkedve-
tolódtunk le. Halálra is fáradtunk az étlen-szomjan, má- zőbb irányú szél ierületén vitorlázhassanak.)
sodPercnYi Pihenő nélkül, végsőkig feszített izmokkal A ciklon kiterjedése nagyon változó; a sóbessége még
végzett munkában. A víz meg már hektoliterszámra volt inkább. Utóbbi izerint lehet áldásos esőt hoző Íepzad."
a csónakban, amely nagyon emlékeztetett az árjegyzékek- mény, de lehet romboló ,,tornádó" vagy ,,,taifLln,,. A hajó-
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sok szerint különösen a ciklon magjából kiszakadó má-
sodlagos képződmények, a kis átmérőjú kölyökciklonok
szoktak a leghevesebbek lenni és meglepetésszerű fellépé-
sükkel a legveszélyesebbek is.

után visszatérhetünk most,már a vitorlás-kalandunkból le-
szűrhető tanulságokra. Ismereteink alapján nyilvánvalónak
látszlk, hogy azon az emlékezetes napon a Balaton fölött
nyugatról keletre átrohanó ciklon déli területén halókáz-

tunk. Keszthelyen a ciklon homlokterú-
letének délnyugati szélét kaptuk (1.).
Badacsonynál mát a mag alatti nyugati
szélbe kerültünk (2.). Rendes és Rév-
fülöp közt végül a ciklon magja mögött
rohanó északnyugati szélben vergőd-
tünk. Ezt az utat a baloldali rajzon a 3,
pontot összekötő nyillal jeleztem. Való-
ságban ugyan délnyugatról északkeletre
haladtunk, de a ciklon gyors áthaladása
miatt hozzá viszonyítva elmaradoztunk.
Esőt nem kaptunk. Ez is aíra vall,
hogy a ciklon erős magjától délre eső
területen mozogtunk. Azóta már két ha-

sonló esetem volt. A napp,ali heues délnyugati szélre es-
tére mindkét alkalommal heves északnyugati széluihar kö-
uetkezett, amelyek egyikéből óvatosan a part mellett
evezve is csak nehezen tudtam megmeneküli, e§y révfü-
löpi vitorlás három utasa közül pedig felborulás folytán
ugyanekkor kettő lelte halálát.

Az tehát a legfőbb tanulság, hogy heves délnyugati
szélben mindig számítanunk kell a ciklon háta mögött be-
törő északnyugati szélviharra. Ha tehát a szél már nyu-
gatira fordult, tegyük meg a vitorláson a viharra való elő-
készületeket, vagy a vitorla kurtításával, vagy valamely
védett öböl felkeresésével. Aggasztó tünet a hirtelen be-
álló szélcsend is, amely többnyire égy újabb irányból be-
vágó szél előjele. Hiba volna tehát ilyenkor a vitorlafelü-
1etet még növelni is, mielőtt a helyzet kialakulását be-
vártuk volna. Leghelyesebb tehát ilyenkor lazán tartot vi-
torla-kormánykötéllel várni. Egyebet a szélcsend beállta
előtt is alig tehetünk. Hiába tudjuk ugyanis, hogy a szél-
lel szembenézve a ciklon szeles magja mindenkor a jobb
kezünknek, az anticiklon csöndes derült idő jellemezte
magja meg a balkezünknek irányában tartózkodik. A Ba-
laton vizfelülete nem elég tágas ahhoz, hogy a ciklon mag-
jától állandóan azonos távolságban haladhassunk, miként
a ,tengert járó vitorlások tehetik, - vagy pedig, hogy a
nyugal,mas anticiklon'felé, tehát balJelé térjünk ki. Leg-
feljebb annyit tehetünk, hogy erős délnyugati szélben
óvakodunk Keszthely felől vízhosizában nagyobb útra
kelni, mert előreláthatólag beleszaladunk a ciklon mag-
jába, vagy a mögötte bevágó északnyugati szélviharba,
miként ez annakidején velem is történt.

További tanulság pedig abban van, hogy a tartós vi-
harain kívül a váratlan széllöketeiről is hírhedt Balato-
non csak légkamrakkal ellátott - vagy teljesen födött -vitorláson tanácsos járnunk. Már azért is, mert a sekély-
vizű Balaton viharhullám,ai oly meredekek, hogy azokat
kormányzással egyenként kivédeni nem lehet. A be nem
födött csónakot tehát az fenyegeti, hogy a becsapó hullá-
moktól telítve elmerül s ekkor ,már csak peremébe kapasz-
kodva menekülhetünk. A légkámrás csónak ellenben víz-
zel te|t állapotában is fenn lebeg, annyira, hogy padjain
megkapaszkodva - bár térdig vizesen -, de ülve marad-
hatunk és vitorlázhatunk is valamelyest.

Reám. nézve is nagyon megnyugtató volt annakidején,

hogy légkamrák biztosították csónakunk lebegését, Ám

^":áaauá 
a légkamra sem nyujt teljes biztonságot, Még

rniúig fennmarad u. i. az a veszély, hogy a hánykolódó
csónaf pereme bordáinkhoz ü,tődve, kilök bennünket, A
kapaszkÖdás megkönnyítésére tehát ajánlatos. 1 9,9nu.k
peiemére \aza ivékben helyenként leszögezett kötelet al-
kalmaznunk. Ennek haszna kivált a felborulás esetén igen

A jobboldali ábrán látható anticiklon (más néven ma-
gu. Ügnyorás területe, légnyomási maximum) az előbbi

fiepzoo]rrénvnek teljes ellentéte. Benne órantutató szerint

i;;"g " 
leúgő, még pedig felülről lefelé,. A magas régiók

hide§ levegőjét sodoiva leíelé, benne a levegő a földhöz
r.Oi.r"r"au. Telmelegszik, párája eloszlik. Területén tehát a

magas légnyomással egyidejűleg derült idő uralkodik,
nor"gasiraiyá szerint keléti homlokterületén északi szél fúj,

háta" mögöit pedig déli széI !ár- E képződményt mérsékelt

és egyenietej erejű szelek jellemzik; benne télen a derü-

lés fáytán előálló erős éjjeli kisugárzás következtében
nugy hid.g, nyáron ellenben az erős nappali besugárzás
haÜsaképen nagy meleg uralkodik. (Vele ellentétben a
ciklon téien a kűugárzást gátló felhőtakaró által a hideg
enyhülését okozza, nyáron a borulással és esőzéssel hüvö-
södést idéz elő.)

E kétféle légörvény magvainak elrendeződése és azok-

n"r. Ógvir. nupiOt a rnásikia történő elmozdulása szolgál-

iiiiu-'ul iaa,iislasnak is az a|apját, Képzeljük pl, a fenti

i"iio, áuiá áta nuropa térképét úgy, hogy a ciklon magja

i Ü;Ú;ii;"i a f ölött van, az' anli,ciúlon9 .ryes 
Oroszorsá g

iöi8it. nyiilánvaló, hogy ilyenkot,,hazánkban télen enyhe,

Ó;;;; ."rőre hajló Uorus iOO uralkodik, mert mind a cik-

iJn nomror<területe, mind pedig az anticiklon nyugati hát-

i;;üi.i; oeti, parai levegőt tro} ide a Földközi tenger fe-

iái. X.p".riúk most a hólyzetet megfordítva: Nagybritan-
niá tOrbtt Ügy.n az anticiklon magva és Oroszország tó-

ioit a cit toné. Ez esetben nálunk télen nagy a hideg, mert
,*i"ar.et tégörvény északról zűd,ítja reánk a levegőt, Nyá-

,Ű p"Oig a'tartói derülés folytán nagy a meleg, Az elmúlt

lér.n t.nit azért voirt nálunk január végéig is enyhe idő,

mert a ciklon magja állandóan Nagybritannia körül vesz-

i"gelt, ott pusztítÓ-viharokat okozva, mig mihozzánk csak

kejeti'homiokterületének enyhe déli áramlala jutott, Az
oroszországi anticiklon pedig nem tudott hazánk belse-
jéig ierjesikedni. Ez csali február elején történt meg, ami-
ilor"*.á is kaptuk a derüléssel járó fagyot. A m, kir, Me-

teoroló§iai |niézet időjárást jósló szaktudósai is elsősor-
ban ezJket az a|apvető körülményeket íigyelik, - de ter-

mészetszerűleg kiterjeszkedve a hozzánk érkező légtöme-
gek fizikai tuiajdonságaira és sok egyéb körülményre is,

Táviratilag kapott adataik alapján az egyenlő légnyo-
mású helyéket vonalakkal kötve egybe, megkapják a két-
féle légöivény magvainak helyét és egymásba való átme-

neteik 
-képét.-Ezt az e|őző napival összehasonlítva állapít-

ják meg a helyzet vá|tozallan voltát, vagy pedig valame-
iyik képződmény uralomra jutását és ennek várható kö-
vetkezményeit. (A meteorológi térképeken a ciklon magja
A betűvel (alacsony légnyomás), az anticikloné pedig M-
lellel (magas légnyomás) van feltüntetve.)- Az elemi ismereteknek ilymódon történt megszerzése
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nagy, tekintve, hogy mily nehéz az ily csónak síkos ré-
szein esetleg hosszabb ideig kapaszkodni. Míg ha a men-
tőkötél egyik íve alá karunkat könyökig beakaszthatjuk,
nyugodtan várhatunk, amíg a szél a csónakot velünk
együtt partra veti, vagy valahonnan segítséget kapunk.
Mert csakis így van reményünk a menekülésre. A felbo-
rult vagy vízzel megtelt csónakot, egye,tlen mentőeszkö-
zünket viharban elhagyni és úszva kísérelni meg a mene-
külést, o1y oktalanság, amelynek már tömérdek viruló élet
esett áldozatául.

Mindezeket nem azért írtam itt le, ,hogy kedves olva-
sóimat a Balatonon való vitorlázástól elriasszam. Ellen-
kezőleg, azért tettem, hogy a veszély idejében való fel-
ismerésének és elhárításának módjaii feltárva, olyanokat
is felbátorítsak, akiket talán az eddig észlelt balesetek el-
kedvetlenítettek. Hiszen ifjú éveimben,reám nézve is a vi-
torlázás volt az élet egyik legfőbb öröme, ez a szellőben
szelíd, viharban szilaj, gyönyörű sport, amely a természet
szépségeit megérző ügyes és bátor emberek nevelésének
oly kiváló eszköze. Erte való rajongásoLmban a háború
előtti években cserkész-uitorldsiskol,tif is terveztem az ak-
kor még nagy lágymányosi tavon. Az volt a célom, hogy
cserkészeink ott a vitorla kezelésében oktatást nyerve, már
minden eshetőségre felkészülten szállhassanak a Balaton
hul|ámző hátára. Egy olcsó diákvitorlásnak - légkamrás,
deszkazugos, palánkos dinginek - tervét is kidolgoztam
akkor, hogy e nemes sport ierjedését a költségek jelenté-

keny csökkentésével is előmozdtisam. Az akkor készült
raizok még megvannak, de a háború a szép tervet, saj-
nos, kersztülhúzta. A feltöltés folytán összezsugorodo,tt
már a lágymány,osi tó is, amely egykor a tűzlaligetes, nád-
övezte szigetével fővárosunk egyik ékessége volt és ame-
lyet egy vállalat 191S-ban tündéri szépségű strandfürdővé
készült berendezni.

A vitorlás-iskolákat most már csak a balatoni vízi-cser-
kész táborok mellett lehet megvalósítani, illetőleg a már
csirájukban meglevőkei o1csó iskola-vitorlások előállítá-
sával kifejleszteni. Erre nagy szükség volna már azért is,
mert a levegőben, szárazon és vízen rohanó gépi járómü-
vek a gyorsaság hajszolásának oly lázátidézték elő, amely
fiatal nemzedékünkre is ráragadva, azt a csöndes szem-
lélődéssel, a táji szépségek élvezésével járó vitorlázás ne-
mes örömei iránt mindinkább érzéketlenné teszi. Mi, öre-
gek, akik az Adriát, egykori tengerünket szántő, színes
vitorláikkal pillangómódra 1ebegő hajók felejthetetlenü1
szép képét őrizzik emlékeink közö,ít, különösen fájlaljuk
azt, hogy a Balatonon a szárnyaikat íükröztető vitorlá-
soké helyeti a tó hangulatát annyira rontő, lármával ro-
hanó motorcsónakok száma szaporodik. A helyzet javu-
lását, a lelkeknek az elműlt idők nemes örömeihez vezető
visszafiatalodását szintén a cserkészeinktől remélhetjük
csupán. ők hivatottak arra, hogy fajunk kiválóságát a vi-
torlázó sport terén is egyre hathatósabban domborít-
sák ki. Csörgey Titus.

rvóvízüb{K.
Az egészséges életnek megielelő mennyiségü és minőségű

vízre van szüksége. A víz mennyisége mindig az |llető hely föld-
rajzi és geológiai viszonyaitól függ, továbbá a íorrások és kutak
számától és nagyságától. De a mennyiségnél talán még fonto-
sabb a víz minősége,. hiszen mindenki csak a kristálytiszta,
üditő, kellemes ízű -vi)et szereti. Mitől íügg a viz külÖnböző
minősége, tisztasága, vagy szennyezettsége?

Tudjuk mindannyian, hogy a viz kémiai összetételében hyd-
rogén és oxygén vegyülete, vagyis H,O, ehhez azonban még sok
alkotórésznek kell hozzáiárulnia, s csak úgy válik élvezhető ivó-
vizzé. Az alkotórészek szerves és szegvetlen vegyületek lehet-
nek, melyek a talajból kerülnek a vízbe. A víz minősége függ
tehát elsősorban azon talaj geológiai alkotásától, esetleg szeny-
nyezettségétől, ahol a viz íakad. A vulkán- és homokköves ta-
lajból eredő vizre ie|lemző, hogy igen kevés oldott alkotórészt
tartamaz, ugyanez á1l közelitőleg a kavicsos talajból fa-
kadó vizre is. A dolomitos vagy mészköves talaj íorrásvizében
spk meszet, magnéziát és ezekhez kötött szénsavat találunk. A
konyhasós talaj vizében a klór-sók uralkodnak. Az ilyen helyek-
ről származő talajvizekben vagy egyáltalán nem, vagy csak
igen kis mennyiségben találunk szerves anyagokat, s így azok
mentek minden emberi és állati szennyeződéstől,

Az ivásra alkalmas vizekben a sók maradék nélküt és színte-
lenül vannak feloldva s ezért a jó ivóviztő| mindig megkívánjuk,
hogy az színtelen, kristálytiszta és átlátszó legyen. Zavaros lesz
a viz és színe is megváliozik, ha benne apríie§tek úszkálnak.
Az agyagos viz sárgás, a finoman homokosé szürkésfehér, a
mocsaras víz pedig sárgásbarna színű. Végül a vizben élő mik-
roorganizmusok is színessé és zavarossá tehetik a vizet.

A talajviz legtöbbször hideg s így semmiféle szagot nem ér-
zünk rajta. Egyes ásványvizeknek azonban jellegzetes szagavan
(pl. a parádi viz). A viz izét legjobban 10-14 C-on tudjuk
észlelni.

Miben is különböznek az ásványvizek a közönséges talajvi-
zektől? Az előbbiek oly íorrásvizek, melyeknek vagy magasabb
hőmérséklete, vagy nagyobb gáztartalma és oldott sótartalma
van, mint a közönséges talajvíznek. Az ásványvizek keletkezé-
sénél szereplő kémiai íolyamatok a mély talajrétegben folynak
le, s.ez a mély eredés biztosítja (bizonyos fokig) az összetétel
állandóságát is.

Az ásványvizek keletkezésével, leírásával és gyógyhatásával
a balneológia foglalkozik. Hazénkban igen jó minőségben meg-
találjuk kivétel nélkül az összes ásványvizeket, bár lorrásaink
legnagyobb részét a trianoni ,,béke" következtében elvesztettük
s ezzel elestünk egy jelentős kiviteli tételtől. Egy 1909. évi kimu-
tatás szerint évi 22 ezer métermázsa ásványvízkivitelünk volt.
Megmaradt ásványvízíorrásaink közül azonban ma is számos

világhírű található, ezek közül legjobban ismertek a budai ke-
serűsós ásványvizek.

Nem mindig és mindenütt található olyan viz, amely meg-
felel szükségleteinknek. Ilyenkor törekednünk kel| a viz megja-
vítására. Különösen nagy jelentősége van ennek járványok ide-
jében.

A legegyszerűbb vízjavító eljárás a felíorralás, amely minde-
nütt és mindenkor elvégezhetö. A 15 percig 1000 C-on tartott
vízben minden baktérium elpusztul. Hátránya csak az, hogy
hűtés után megváltozik a viz ize is, ezen azonban könnyen segít-
hetünk, mert 1 liter ásványvíz kellemes izűvé tud tenni 100 liter
forralt vizet. Vigyáznunk kell még arra is, hogy a víz hűtését
ne konyhában, vagy ételek közelében végezzük, mert a felforralt
viz mohón nyel el minden gázt és ételszagot.

, Kémiai anyagokkal is sterilizálhatjuk a vizet, ezek közül leg-
alkalmasabbnak látszik az l |iter vízhez adott 1 gr hydrogén-
superoxyd, mely a vizei 24 óra alatt csiramentessé teszi.

Rég ismert módja a vizjavításnak a viz szűrése. Történhetik
a .házllag készített homokszűrő segítségével is. Ez nem egyéb,
mint egy tiszta hordó, melynek legaljára 10 cm vastag rété§ek-
ben tojásnyi, majd ennél kisebb kavicsot s ezekre fél méter ma-
gas homokot rétegzünk. Fontos azonban az, hogy az elkészített
szűrőre nem szabad mindjárt a megszűrendő iizet bocsátani,
először a hordót már megszűrt vizze| kell feltölteni s csak erre
engedjük rá olyan mennyiségben a megszűrendő vizet, mint ami-
lyen mennyiségben a megs7űrt víz ilul kifolyik. Homokszűrő
helyett alkalmazhatunk ú. n, szénszűről is, mely erősen össze-
sajtolt széntörmelékböl áll, ez azonban kevésbbé biztosítja a
baktériummentessé get.

. Végeredményben jónak mondjuk azt a vizet, amelyiknek szaga
nincsen, átlátszó, íze kellemes és üdítő, hőmérséklete állandóán
10-12" C, kémiai vegyhatása közömbös, hulladékanyagok benne
mikroszkóppal ki nem-mutathatók, s végül csak igeri kévés bak_
tériumot tartalmaznak s azok sem betegségokozík. F. L.
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DoLFII{Ánn, nnBRT NEM ptvprpr-sz, MrNT VELENCÉBEN A GoNDOLÁSQoK?
AvAGy wEEK-END-pzÉs És vízrcsnnxÉszor.

Keskeny dubló, a kormánynál meglehetősen nekivetkő-
zött 110 kiló körüli asszonyság, úgyhogy a csónak orra
hatalmasan kiáll a vizből, az evezőnél nyurga, kopaszodo
fiatalember, akiről patakzlk az izzadság és a termetes
asszonyság negédesen bíztatja: Dolíikám, mért nem éne-
kelsz, mint a gondolások?

Vagy másik kép. Az asszonyság az evezőknél, úgyhogy
a kormány kiáll a levegőbe, a csónak neki a nádasn,ak
és a hölgy kétségbeesetten kiáltozik: Dolfikám, miért nem
vigyázol, hiszen te vagy a kormányoós!

Melyik vizicserkész nem tudna hasonló ,,jó eseteket" el-
beszélni eddigi kirándulásairól? Ki nem akadt még össze
a lehető legszabálytalanabbul kitérő s ezért folyton ösz-
szeütköző ,,szabad"-evezőssel, aki persze, nem állhatta
meg, hogy valami megjegyzést ne tegyen a mellette el-
húzó ,,gályarab"-cserkészekre. Ki nem látott még a jó
pirosító napsütésben ,,dúsan rúzsozott" és kifestett termé-
szetellenességeket? Mi minden tárul - ,,te jóisten!" -(ahogy ők mondják) szegény vizicserkész elé, ha meg-
indul ki a szab,od, magdnyos, rendes természetbe, a nétna
vizek partján meghúzódó maddrdalos berkek felé. Csóna-
kok százai miatt csaknem mindig a víz sodrában kell
eveznie; hogy mit fuall a csendesen zúgó vízen és mit lát
a szűzi természetben a pijamák és ,,forma"-ruhák töni-
kelegében, arról jobb hallgatni! - 

(Hátha cserkészek is,
cemcsak 16 éven felüli vízicserkészek olvassák e sorokat.)
És ha kiköt a madardalos berkekben, füttyös rigók helyett
a gr,amofon rikácsolásában gyönyörködhetik.

De hagyjuk a tréíálkozást és mások kitigurázását! Te-
gyük szívünkre kezünket és tagadjuk, ha merjük, hogy
vizicserkészek is akadnak, akik irtóznak minden erőfeszí-
téstől és legfőbb céljuk, hogy kikössenek Horányban és
ott ,,szórakozzanak" és akik versenyt vadaznak a vadak-
kal szórakozik, vagy hogyan tudia meglátni Isten szép
l;.észszem és lehetetlen nem, látni, hogy ami jelenleg a tö-
megeknéI week-end-ezés címén |olyik - 

,tisztelet a na-
gyon kevés kivételnek - az csak ,éIvezet, egyoldalú, min-
dent ennek feláldozó és mindenaron űzött élvezeí. Még
r:sak testkultusznak se lehet mozdani, mert az is lehet
egészséges, ha a lélek követelményiről sem feledkezik
meg. De ez, ami itt folyik csa,k új, legtöbbször ruhátl,an,
sokszor orcapirító formák közötti űzése a városi mulatók
életének. Ez pedig nem cserkészet.

Aki cserk,ész, az igenis minól 1666n7 kimegy a szabadba,
mert tudja hogy az egyoldalú szobai élet elsatnyitó hatá-
sával szemben itt kell keresni és találni egészéget. Ez
azonban nem megy komoly, sőt hösies erőfeszítések, mor-
zsákkal beérni tudó igénytelenség nélkül. Nem lehet ellen-
sútlyozni az egésl heti iskolapadban vagy írőaszta|ná|
tiIést, ha vasárnap egész nap motorozok, vagy egy jó ven-
íéglőig elevezgetve sörözgetek. Fáradsággal kell eről-
ködni, nem szabad visszariadni a nagyobb teljesítmények-
től, ha komoly ellensúlyt akarunk. Élelmesnek kell lenni a
cserkésznek is és le kell győznie a nehézségeket, de le-
győzni saját erejéből és nem megvásárolni| Ki kell sza-
tadni a megszokott otthoni környezetből, élvezni ke1l
tudni a természetet a maga eredeti gyönyörű pompájában,

virágfakadásával, forrásaival, madárdalával, örülni kell
neki, hogy a városi raffináltságot egyidőre levetkőzhetjük,
hogy örömei nk, szőr akozásaink egyszerűbbek, természete-
setrbek lehetnek. Ez ad igazán erőt arra, hogy hazatérve
trírjuk űjra az iramot, ez ad igazi felfrissülést. De hogvan
1ut el az igazi természethez ,aki gramofonn,al kergett el a
dalos madatakat, aki rádiójával folyton otthoni dolgok-
kal. Pedig nem kell hozzá más, csak el nem romlott cseí
világát, akinek teki,itete odakinnt is a kezében szoron-
gatott kártyára zsugorodik?!

De,bármennyire is átérzi a vízicserkész a ,,vissza a ter-
mé,szethez" jelszavát, az emberebb ember és a magyarabb
magyar programmjtiból nem engedhet. Nem gondolhatja,
hogy mindent megold azzal, ha minden szabad ideiében a
szabadban tartózkodik. Tisziában kell lenni vele, hogy
vizikirándulás is, vizicserkészet is - épenúgy, mint a szá-
razföldi - csak eszköz a szép élet, a különb ember és
különb magyar kialakítására. Ezért súlyos megfeledke-
zés a cserkészideálról, ha vizicserkészek annyira fontos-
nak tartják a túrázást, hogy az&t a pár kilométér több-
letért elmulasztják a vasárnapi istentiszteletet, ha nem
hallgatnak szentmisét, ha kiszállás nélkül nyugodtan te-
referélve elúsztatnak a magya:' történelem minden nagy
emléke mellett, ha nem állnak szóba a föld népével, ha
nem használják fe1 a vízikirándulásukat igazi honisme-
retre. Elképzelhetetlen, hogy tábortüzeken a komoly meg-
beszélések hiányozzanak. Természetes, hogy az igy íel-
frlgott vízikirándulás celja nem lehet csak napozás és he-
verészés. Okosan összedllitott programmra van szükség,
melyben a cserkészgondolat gyönyörű harmóniájának
megfelelően minden, pihenés, játék, evezés, vitorlázás,
történeíem cs népismereí tábortűz és tstenttsztelet stb.,
stb. mtnd megfelelő helyet talál. ViIágos, hogy ilyen
programm cs,a:k cserk,észközösségben bonyolítható le.
Kell, hogy a vizicserkészek együtt, cserkészkörnyezetben
rendezzék a kirándulást, kell, hogy együtt, cserkészkör-
nyezetben maradjanak a túra alatt is. A táborhely magá-
tryos helyen, ne a weekendezők sá,tra mellett legyen.
A szemtelenségre pedig állion az Apostol szava1 Ilyenek
ne is említtessenek közöttetek. Az a bizalmas együttlét,
melyet okvetlenül magával hoz az együttevezés, partra-
szá|lás, sátorozás, strandolás stb., vízicserkészek számára

- öregekére is - abban a kevés esetben is, mikor nem
cserkésztársaival megy a vízre - csak családi környezet-
ben, szülőkkel, feleséggel, húggal, menya§szonnyal kép-
zelhető el. ,,Ami azon tíl vagyon, az ördögtől vagyon!"

Summa summdrum: Mindenkinek, aki vízicserkesz akar
lenni és nemcsak weekendező, észbe kell vennie, hogy a
cserkészet tört'egységes utat, mikor először kezdte gya-
korolni rendszereden a vizikirándulást, később utánajöt-
tek a tömegek, most pedig az a veszély fenyeget, hogy a
lömeg újrajarja, kissé más formák között, régi marhacsa-
pásait és magával akarja sodorni az ú1 utakat kezdemé-
nyező cserkészeket is. Ne engedjük! Mi különb magyarok
es különb emberek akarunk lenni! Ez a létalapunk.

Kinek tüle vagyon, hallgasson a szóta|
Bdtori józse|.

Védekezés a szúnyogcsipés ellen. (Malária.) Nyáron különösen kiöntések, árterületek, nedves erdők közelében mindenütt van
szúnyog. Védekezni ellene csaknem lehetetlen (füstölés, fly-tox, szúnyoghálóban'alvás). Azért a leghelyesebb, ha megtanítjuk a
tiúkit árra, hogv ne vakaródzanak, akkor nincs nagyobb-kellemetlenség, Ha vakaródzás nélkül is-igen erős viszketést ér2ünk,
akkor szalmiákszeszes vattával dörgöljük be a csípés helyét. De lehetőleg azonnal, mert később ez sem használ. Ha nagyobb cso-
urók keletkeztek, híg ecetes vízzel, vagy gonlard-vízzel ajánlatos borogatni.

A szúnyogok egy faja, az anopheles (arról ismer_hető meg, hogy teste és íeje nem esik egyenesbe és hosszabbak a lábai)
csípése okozza a váltó|ázat és maláriát. Meglehetős veszélyes és kellemetlen betegség. Még az a szerencse, hogy bazánkban nem
túlságos gyakori. Szuverén ellenszere a chinin. Azért ilyen esetekben a rázás a csípést követő,leg, vagy chinint vegyünk be és
a bajnak a legtöbb esetben elejét vettük. Ha a hidegrá,zás ismétlödik, Qrvoshoz kell fordulnunk, hogy a megíelelő kúrát előírhassa.
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HÁRoM sz^z KILoMÉrpn TUTAJoN.
(A

1913 nyarán hat tutajon
száznégy magyar cserkész
úszott le a Vágon Kralován-
tól Komáromig.

Hat tutaj, hat mozgótabor:

- az,az hogy a táborok mo-
zogtak, de a cserkészek az
állótábor életét élték, sütöt-
tek, íőztek, fürödtek, napon
heverésztek; - elvégezték a
napi munkát s é|vezték az
á|lótáborok kényelmét.

A hat tutajt Komáromban
a szemünk |áttára szétszed-
ték a fakereskedő ácsai. A
fiúk szemében a fájdalorn
könnye csillogott akkor; volt,
aki hangosan, zokogott.

Azt hitték, hogy a mi tuta-
jainkat szét lehet szedni.

A hat tutaj megvan: aYág
szeszélyes vizeiről átűsztak
emlékeink szelíd vizéte. Az
emlékezet aranyporával be-
hintve ott áll lelkünk kellős
közepén a szépen megépí-
tett, zászlókkal, fenyőgaly-
lyakkal föidíszíteit hat tutaj.
Mint ahogy örökké él llion,
bár köveit szétszótták.

Most, hogy a magyar vizi-
cserkészet minden irányban
kiépíti amaga útjait s a ma-
gyar vízicserkészek messze
tengereken is virtuózkodirak:

- szenteljünk néhány percet
az álélt, megvalósított cser-

kész-hőskölteménynek, amely ezen a címen él a köztudat-
ban: a Zászlónk tutaj-expedíciója.

Arra nincs terünk, hogy a tizenhét napos víziút napló-
szerűen földolgozott történetét adjuk. Néhány adatot ele-
venítünk föl annak az illusztrá|ására, hogy a magyar if-
júság kész talaja volt a cserkészetnek.

Egyik tutajoző íiú egykorú naplójából veszem ezt az
idézetet:

,,Te Deum laudamus . mert diadalunk van. Legyiiz-
tük a kezdet nehézségeit és most már kezd kibontakozni
igazi a|akjában a magyar cserkészet. Megálltuk a próbát.
Nem volt az utunk minden baj nélkül: volt rossz idő, be-
tegség, elrontott ebéd, veszélyes esetek; de legyőztük őket.
Ez a cserkészet| Az élet nagy előkészülete, a viszontag-

magyar vkicserkészet hőskora.)

ságok tűrése. Megtudtuk ezen az úton, hogy nenr az a
cserkész, aki előírásos tartásban feszít végig az utcán és
buzgón szedi a narancshéjakat. Nem! A cserkész az élet
harcosa, a diadallnas életé, amely nem ismer csüggedést,
lemondást, hanem ezt: testben, |élekben fejlődni. Istenem,
de jó megtanulni szalonnán, hagymán és kenyéren élni!"

K. Guszti akkor 15 éves volt, mikor a tutaj-útat végig-
élte s ezt a tanulságot vonta le belőle. Szándékosan idéz-
tem egy fiú szavait. ertékesebb egy fiú vallomása, mint
az én íejtegetésem. A cserkésznaplók a legszebb doku-
mentumok.

A tutajút volt az első nagyobbszabású táborozás j!Ia-
gyarországon. Nagyon jól emlékszem lzsóí Alajosnak, a
tutajút megszervezőjének a szavaita:

- Valami nagy dolgot kell csinálnunk: hadd menjen
át a köztudatba, hogy a cserkészet nem játék. A tények
beszélnek. Ne tanácskozzunk, gyerünk!

lme, az első magyar vizi-íáborozásról néhány adat:

Két tutajutat rendezett a Zászlónk.Az első 1909 nya-
rán folyt le: tizenhatan vettünk részt ezen a,,Yág ismeret-
len szépségeinek kiku,taíására alakult expedíció"-n Izsóf
vezetése alatt. Egyetemi hallgatók voltunk mi, a legény-
ség. Akkor még nem volt cserkészet: - de az életünk
cserkészélet volt civilben, Istenadtá ösztönnel úttörő mun-
kát végeztünk az 19l3-i cserkészút számára. Részt vett
ezen az úton többek közöít Sík Sándor, Horn Antal, Dús
Ferenc, Potoczky Lajos, Ebeczky Elemér, Miklós Ferenc,
Radnai Béla.

A csapatnak volt szakácsa, tolmácsa (tót), festője,

A tutaiok végén volt a tót ,tutaikapitányok" kalibáia.
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műszaki biztosa, csónakmestere, hegedűmíivésze. Az ön-
erejéből élő cserkész munkáját végezte a csapat minden
tagja - cserkészszervezet nélkül.

Az 1913. évi tutaj-tábor tagjai a Zászlónk olvasóközön-

t909-iki elsó tutajrit konyhája eserny6k védelme atatt.

ségéből regrutálódtak. Nagymagyarország minden részé-
ből jelentkezhettek cserkészek: - s ezek a Keleti pálya-
udvaron találkoztak először. Az indulás előtt kapták meg
a csapatba való beosztást. Mindenesetre érdekes jelenség,
hogy a fiúk egytől-egyig beváltak s a csapat belső élete
néhány nap alatt kialakult.

A jelentkezők jóelőre kaptak egy uti,tervet, egy kis
nyomtatott táiékozíatőt Itt megtalá|ták az egység ada-
tait. A magyat cserkészlélek pedig kezdettől fogva egy-
séges volt.

Az ,,utókor" néhány kérdésére próbálok választ adni:

1. Milyen volt a tutaj?

Tizennyolc hatalmas fenyőszál keresztgerendákkal és

mogyoróiagúzsokkal összekötve, hogy se a parthoz való
Utődés, sem a szeszé,iyes Vág örvénye, sem a viz alatt
lappangó szikla ne árth4sson neki: - iíne, ez a tutaj. Ki
van padlózva s két fedett deszkahelyiség van ráépítve: az
ebédiő (asztallal s padokkal) s a hálószoba. Az ebédlő
egyharmadáí zátt éléstárrá kerítették el. A ,,fedélzet" vas-
tag, vizálló ponyvákkal leteritve a legkiiűnőbb nappali
tartózkodási hely, kitűnő cserkésztanya. Ott folyik a napi
munka nagy része,

A lapos fedélzeten történik a sorakozás, a tisztelgés, a
napiparancs; - ott heverésznek a szabadnaposok, ott

,,strandol" a csapat; ott folynak az at|étikai versenyek,
nevezetesen abirkózás; ez ahely a művészetek temploma:
itt sír a hegedű, itt recseg a trombita; itt írják a naplót, a
leveleket, a verseket; s innét lgen, szép kilátás nyílik a
Vág-menti romantikus várromokra, Végül itt van a Morse-
állomás: a tutajok ugyanis zászlőielzésekkel érintkeznek.

A hálóterem mögött gubbaszt a tótok kalibája.
Középen van a tűzhely, Minden tutaj más-más rend-

szerű konyhái építettl versenyeztek a csapatok az élelme-

A háló kinyúló eresze alatt a deszkafalon szögek és
polcok szolgálnak a konyhafölszerelés elhelyezésére.

A tutaj két végén árboc; rajta lobog a csapat zászlala
s a nemzetiszínű zászló. A középső árboc tetején át hosz-
szú kötél ívellik teleaggatva apró színes zászlócskákkal,
amelyek a szellő sóhajára víg táncot járnak. Középen két

fia-fenyő zöldel, a födélzetek szegélyét fenyőágakból
font koszorr1 köríti.

Hat ilyen tutaj úszott 1assú méliósággal a Vágon: tutaj-
flotta. S elénk sétáltak Magyarország legszebb vidékei:
az égbenyúló sziklaóriások várromokkal koronázva; a
Szuhó völgye, óvár, Sztrecsnó, Beckó, Trencsén, Pöstyén,
Vághosszúfalu Csupa földi mennyotszág, a trianoni
magyarnak csupa szív-fájdalom!

Minden csapat igyekszik a maga tutaját kedves ott-
honná varázsolni. A tutajokon gyertya- és acetilénvilágí-
tás van, csak a Sasok szerelték föl a villanyt csak azért,
hogy az ámuló tótoknak mutogassák.

2. Eszerint vízbm,ajdlis volt a tutajkirdndultis?

óh, nem! Sokat kellett küzdeni az elemekkel. A Vág
mindig szeszélyes, de évtizedek óta nem volt olyan kiszá-
rníthatatlan, mint akkor. Tótjaink akárhányszor nem tud-
tak eligazodni az áradás-okozta elváltozások miatt s bi-
zony levett kalappal hangosan imádkozva vezelték a tu-
tajokat a Beszna-Szkala (Átkozott szikla) tajtékzó örvé-
nyei fölött s a pöstyéni jégtörők mellett. A mentőövek áI-
landóan készenlétben voltak s éjjelenként kötétkorlátokat
vontunk a tutajok szélén.

Volt úgy, hogy napokig szakadt az eső. A tűzhelyet alig
tudtuk védeni. Guszti naplója ezt mondja: ,,A szakácsot
nehéz, vizes gallérja a tűzhelyhez láncolja. Elszántan vi-
gyáz a zöldbablevesre. Bebújunk a hálóba, de ott is át-
szivárog az esővíz a ponyván és sűrűn csöpög a szal-
máía,"

Nagy nehézségekbe ütközött az ívővíz megszerzése,
mert a megáradt Vág vize ihatatlar;. Minden tutijnak volt
,,vizíölderítő bizottsága", amely a partmen,ti források, ku-
tak fölkutatásával s v íz-szállilással foglalkozott.

Az éiszakai hideg, az élelmiszer beszerzése, a Vággal
való küzdelem, a sok esőzés komoly férfi-munkát követelt
a cserkészektől.

3, Honnét szerezték be az élelmiszert?

Felejthetetlen kép tárult a kralovániak elé. A földíszített
hat tutaj készen várta lakóit. A parton élelmiszer-csoma-
gok hatalmas dombja magasodott: A íiúk sorba álltak
és szakadó esőben kézről-kézre adták a csomagokat egé-
szen a vezértutajig: oti volt a í&aktár. A fürge kezek or-
szágűtián vándorolt a tutajokra minden egyéb poggyász
is: a zsákok, edények, szerszámosládák, mentőszekrények.

Az élelmiszer jórészét Budapesten sz,ereztük be: száz
csomagba szé,tosztva cipelte száz tiú. Vittünk 90 kg zsírt,
110 kg szalonnáí, 120 kg liptói túrót (ezt a helyszínen
rendelte meg a főparancsnok), 200 kg lisztet. Volt ott bö-

Egy szárazíóldi kirándulás után. (Etőtérben Tóth Tihamér.)
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ven tea, kakaó, csokoládé, cukor, lebbencstészta, kétszer-
sült, rúdszalámi, tizs, burgonya, bab, makaróni, sajt,
szardinia, lekvár, dió, torma s a megfelelő fűszerek.

A főparancsnok egy héttel az indulás előtt beutazta a
\'ág-menti falvakat s mindenütt megrendelte a szükséges
nyersanyagot: húst tojást, tejet stb. - és a kenyérsütést.
.\hol az előre jelzett időben kikötöttiink, már szekérrel
hozta elénk a megbízott kereskedő a napi szükségletet.

A főparancsnok noteszéből egy lapot lemásolok: ,,Vág-
hosszúfalun megrendeltem ezeket: 30 kacsa, 15 kg sertés-
hús, 5 kg barackiz,320 tojás, 36 liter édestej a tejberizs-
hez, l20 liter aludttei, 12 kg leveshús vasárnap ebédre,
50 csirke vasárnap délelőttre, 15 kg marhafelsál, 357 kg
kenyér, 15 kg burgonya pótlólag . ."

A nyersanyag földolgozása, a konyhaművészet ekkor
még nem állt oly magas fokon, mint mosí s nagyon nehéz
dolguk volt a szakácsoknak. Mindössze 24 fiú tudott tűr-
hetően főzni.

Korán reggel, mikor a vezértutaj jelt adott, megindult
a kuktajárás. A fülesfazekak ott sorakoztak az élelmiszer.
raktár előtt a vezértutaj ebédlőjében. A főbiztos föltűrt
inguj jban, szerető buzga|ommal osztotta szét a napi ada-
gokat a tutajok konyhái számára.

Mire a csapatok megmosakodtak s mire a hat tutaj ,,fö1-
szedte a horgonyt" (a tótok kikapcsolták a köteleket), már
forrottatejatűzön.

A reggeli, ebéd, vacsora összehozta a fiúkat az ebédlő-
ben. A hosszú terített asztal mellett úgy ültek, mint egy
család tagjai. A kozmás ételt átutalták a diákhumor kö-
rébe.

Bizony nem egyszer megesett, hogy az élemiszerszállí-
tás nehézkessége, egy-egy zivatar vagy kirándulás miatt
eltolódott az ebéd. Előbb ettük meg az uzsonnát, miní az
ebédet. A konyha-problémák keservei hoztáklétre az ű..n.
,,gyomor-egyletek"-et, a',,csokoládé-klub",ot s a,,süte-
mény-klub"-ot. Egyes lutajok a saját szakállukra is sze-
reztek be egyet-mást. A ,,konyha-kalózok" titokzatos csó-
nakja időnkint föl-föltűnt a Vág mellékágainak a teker-
vényes útjain.

Végeredményben sikerült 104 egészséges szervezetet
napról-napra fűteni.

4. Mit csindltak éjjel?

Az ,,utókor" romantikusai azt hiszik, hogy éjjel-nappal
Úszta* a._tutajok. Esténkint kikötöttünk; sohasem város
vagy falu közelében, hanem szigeten, erdők sűrű lombjai
alatt, ahol a természet szépségeit elsőkézből kaptuk.

A hat tutai megérkezik Komáromba.

Az esti intim megbeszélések színhelye részben az
ebédlő, részben a hálóterem, A cserkész-lelkiismeretvizs-
gálás: a magyar tábortüzek, napiparancsok elmélyítése
egyik értéke volt a tutajútnak.

Takarodó után egymásután oliják el a tutajok a lám-
pát: alszik a tábor.

Csak egy tutaj üres: az, amelyik az őrségeí adja. Az
egész tutaj kivonult a pattra, őrtüzet gyujtottak, sátort
vertek. Aki csak éjfél után kerül sorra, az addig a sátor-
ban alszik.

Az őrség halkan beszélget a tűz mellett. Két-két őr
időnkint körüljár a ,,kikötő"-ben; föl-alá sétál a hat tutaj
hosszában a parton. Hatalmas, kámzsás körgallér a vál-
lukon, bot az egyik kezükben, ba|ta az oldalrrkon, balke-
zükben a lámpás. Van náluk kötél is aría az esetre, ha
valaki belépne a Vágba s menteni kellene.

Ha hideg az éjszaka, az őrség teát főzhet a táboríűznél,
Az őrség kötelessége időnkint megnézni a tutajt-tartó

drótköteleket, nem lazultak-e meg. Baj volna, ha az a|vó
tutajt éjjel elsodorná a vihar.

Időnkint az egyik őr fölmegy a vezértutaj födélzetére
és acetilénlámpájának a fényével végigsöpri a tutajokat
s a csobogó vizet.

A megáradt Vágon az éjjeli őrség nem pusztán játékos
romantika: - komoly veszedelmek ellen való küzdelem.

5. Egész nap a tutajokon ültek? Nem únták meg?

Nem ültünk egész nap a tutajokon. Félnapos, néha egész,
napos kirándulásokat rendeztünk a Vág-völgy szépségei-
nek a fölkutatására.

Volt úgy, hogy az egész tábor útrakelt, - máskor csak
cgyes tutajok rendeztek kirándulást. Hátizsákjukba rak-
ták a napi élemiszeradagot, vittek magukkal kondért s va-
l,ahol az erdő mélyén, patak partján megfőzték az ebédet.

Igy néztük meg Sztrecsnót, óvárt, Yarnát, Vágtapolcán
az iveggyárat, Zsolnát, a Szulyói völgyet, Trencsént,
Beckó várát, Pöstyén fürdőtelepet, Vágmedencét, Hosszú-
falut.

Ime néhány adat az első magyar vizi-táborról.
A tutajflotta emléke a magyar cserkészmozgalomban

legyen nagy elhatározások, nagy és szép kiindulások er-
. jesztő kovásza.

A Vágot azóta elvették tőlünk: de azok a szent értékek,
amelyeket a Vágtól kapott a magya:' vízicserkésZet, -

[].: ,,.:1 ,:.,:
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Jozsó ,kapitány" előadást tart a Vág veszedelmeiról. megmaradtak. Radutinyi KáIindn.
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MIKÉpEN TöRTENNEI{ A csóNAl{szpnpNcsÉrr-pxsÉcpxz
A csónakban a kormányos a legnagyobb úr. Neki kell

engedelmeskedni mindenben, mégpedig gyorsan, mert a
vizen előadódó veszedelmek elhárítása sokszor csak pil-
lanatokon múlik. Viszont a kormányos felelős mindenért,
ami a csónakkal és a benne ülőkkel történik. r.pp ezért a
jó kormányosnak nagy felelőssége tudatában abszolút ve-
zetői készséggel, vízi szakismerettel ,és gyakorlattal kell
rendelkeznie. Nem lehet és nem szabad megengedni (erre
újabban hivatalos rendelet is van), hogy arra nem illeté-
kesek, gyerekek, járatlanok, megbízhatatlanok kezére em-
berek életét bizzuk. A jó kormányos, a jó vezető személye
már rnajdnem biztos garancia csónakért és utasaiért, mert
az i,s igaz, hogy amilyen a
kormányos, olyan a legény-
sége is. Az olyan hajóban,
amelyben a kormányos fe-
gyelmet tud ,tartani, amely-
ben fegyelmezett evezősök
ülnek, szerencsétlenség a
legnagyobb ritkaság, vi-
szont az olyanban, amely-
ben a parancsteljesítés
gyenge lábon áll, könnyen
adódhatnak elő az alábbi-
hoz hasonló,szerencsétlen
kimenetelű esetek.

Jó páí esztendeje már
ennek. Annakidején sok szó
esett róla. Egy vasárnap
este ,az egyik pesti evezös-
klub négyes,e úsztat lefelé a
Dunán. A csónak kereszt-
ben állt a folyamra. Alul-
ról, me,ssziről láthatóan jött
az esti bécsi hajó. Min-
denki látta a csónakból a
gőzöst, a n,égyest mégis
pont derékban szelte ketté
a hajó. Miért? Mert a kor-
má,nyos parancsának nem
engedelmeskedtek kellő idő-
ben, amikor pedig már a
hajó egész köze| volt a
nagy fejetlenségben a le-
génység egyik fele előre, a
másik hátra akart evezni.
Azt, hogy a gőzös lapát-
jaival menetközben nem
a legkellernesebb érzés le-
het közelebbről megismer-

kit érhet baleset. Egy óvatlan pillanatban belepottyanhat
az evezős (ruhástól) és ha nem tud úszni, ese,tleg oly gyor-
san lesüllyed, hogy még csodálkozni sincs ideje.

Csónakbaszállásnál a kormányos által megadott §or-
rendben kell beszállni és berákodni. Általában csak tutaj-
ról szálljunk be és mindig a csónak közepére lépjünk
(keskeny hajókról van szó). Berakodásnál, kirakodásnál
ne dobáljuk a holmikat, hanem adogassuk egyenkint. Ta-
nuja voltam rnár többször annak, hogyan szállt pihenőre
a Duna fenekére fényképezőgép, zsebből kiröppenő óra.
Nemrég pedig egy akkurátos felborulást nézhettem végig,
négy tábori felszereléses cserkész tavaszi kényszerfürdő-

jét, no meg egy pompás há-

Egy különös felvétel a vitorlás orr-rúdiáról

tizsák soronkívüli nyugdíj-
baszállását. A felborulás
oka itt az vo|t, hogy a kido-
básos rakodó-rendszer egy
1elkes híve fényképezőgépe
korai végleges visszavonu-
lását sejtve,'-utáqakapott
fényképezőgépének, meg-
csúszott ,egy társát meg-
lökte s a következő pilla-
natban már mind a vízben
voltak. A csónakban állni
nem szabad, keskeny csó-
nakban nem is lehet, mert
mindjárt felborul. Szélesebb
csón,akban, ladikban se igen
álldogáljon fel egyszerre
egy embernél több . . .

Ne terheljü,k túl a csóna-
kot. Se,m utassal, sem pogy-
gyásszal. Csak annyian me-
hetnek egy csónakon, ahány
személyre a csónakot ere-
detileg építették. Ha többen
vann,ak benne, jobban me-
rül, a hullámok könnyebben
belecsaphatnak, könnyeb-
ben elmerül, felfordul. Ez
is egyik igen 'gyakori oka
a csónakszerencsétlenségek-
nek. Nézzük meg indulás
előtt, hogy csónakunk mi-
lyen állapotban van. Az eset-
leg nem fontosnak ítélt hi-
bás alkairészre épp a legko-
molyabb percben lehet szük-

kedni, talán szükségtelen részletesen bizonyítgaini. ltt je-
gyezzik meg, hogy a gőzös lapátjának néha igen erős
szívó hatása van, amely bizonyos távolságból még az oI-
dalt eső tárgyakat is beszívhatja.

Az abszolú,t fegyelmen kívül szintén elsőrangú fontos-
ságú a legénység evezni tudása. Teljesen elhibázott do-
log azonnal keskeny, gurulóüléses csónakban kezdeni az
evezést, ennek szinte holtbiztosan felborulás az ára, Meg
kell tartani a fejlődés és a tanulás bizonyos sorrendjét és
jó oktatóval gyakorlótutajon, ladikon, majd fixüléses csó-
nakban kell kezdeni az evezést.

Aki nem tud úszni, azl nem szabad csónakba engedni.
Ezért jól fontolja ,meg minden kormányos, hogy kit vesz
a csónakjába. Igaz ugyan, hogy általában nincsen mindig
szükség evezés közben az úsznitudásra, de sohasem le-
hessen tudni . . . ,,A víznek nincsen gerendája", minden-

páttal, vi ll ával, lábtartóval .tb:'f; *l'"1Í"ft Tiiil]ilrli--
vízitáborunkon, történt, hogy egy n,égyesünkkel a linzi
vasúti híd alól megindulva nem néztem meg a kormány-
kötelet, úgyhogy az össze lévén keveredve, épp ellenkező-
leg fogott, mint ahogyan kellett volna. Nem voltunk túl
messze a linzi. gőzhajóállornástól, ahol kikötve állott egy
nagy gőzös, melynek ottani szokás szerint még állásköz-
ben is iorgott a kereke (úgylátszik az igen erős sodrás
miatt van ez igy). Már szaladtak is előre csáklyákkat a
matrőzok, hogy elhalásszanak a dob elől. Dícséret azon-
ban a legénység fegyelmének, a balesetet elkerültük. Ami-
kor ugyanis láttam, hogy az erős ár egyenesen a gőzös
alá visz, az egyik oldalt teljes erővel eveztettem, a mási-
kon leállíttattam az evezést, majd hátrát vezényeltem. Csak
így tudtarn előbbi gondatlanságom fenyegető következmé-
nyeit elhárítani.
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Este, különösen ismeretlen vízen és lefelé, ne induljunk
útnak. Az akadályokat nem látjuk meg, nehezebb a kité-
rés, nehezebb a távolságok megbecsülése, sötétben min-
denfélének nekifuthatunk. Ha már nagyon sietünk, nagy
túrán vagy mozgótáborban vagyunk, keljünk fel hajnalban
3-kor, különösen nyáron ez a legpo,mpásabb evezősidő.

A kormányzás terén különben is nagyon körültekintő-
nek kell lennünk. Elsősorban folyóvízen és lefelé soha-
se,m árt a túlzott óvatosság. Gőzöst, uszályt, vizimalmot,
bóját, gátat, cölöpöt ajánlatos minél messzebb elkerülni.
Két éve lesz már annak, hogy az egyik jól is,mert evezős-
klub három tagja kormányos, váltottevezős kettősben eve-
zett felfelé az óbudai sziget mentén. Egyhelyt a part mellé
kötött uszályokat kerültek. Bizonyára tűlközel mentek az
egymás mellé kötött uszályok elé, tal{n drótkötélbe akad-
tak, vagy hullámok is voltak (ez a szomorú végen már
nem sokat határoz), a csónakot és három u,tasát az uszá-
ly,ok maguk alá szivlák, nyomták, úgy hogy egyikük ott
pusztult. Más esetben, az esti evezést a pozsonyi híd lá-
bával összeütközve, általános fürdővel fejezte be egy eve-
zőscsapat. - A kitérési és közlekedési szabályokat pon-
tosan tartsuk be. Ne sz,aladgáljunk át a gőzös orr,a előtt,
ne akarjunk virtuskodni azza|, hogy köze| eveziink a hajó-
dobhoz és hintáztatjuk magunkat a hullámokkal. Különö-
sen keskeny hajóval feltétlenül álljunk be oldalt a hullá-
mokkal, az evezőhet lapju,kkal a vízre téve várjunk, ,míg
a víz kissé elcsendesedik.

Yízalatti sziklák, kövek, gátak, cölöpök meglátásához
már bizonyos gyakorlat kell. A víz íodrozásából, más szí-
néből bizonyos gyakorlat után meg lehet látni az ilyet is.
Addig azonban, ne vállalkozzunk az ilyen vizeken való
kor,mányzásta.

A részeg evezősök sűrűrr ovasható tragédiáiről azt hi-
szem nem érdemes saólni, cserkészek közt ilyesmi úgysem
fordulhat elő.

Élénken előttem'van egyik legutóbbi csapatkirándulá-
sunkon látott csón,akbaleset, amelynél csak fegyelmezett
vízicserkészek gyors odaevezése akadályozta meg, hogy
komolyabb baj nem történt. Nagy szerb vontatógőzös húz
lefelé a Dunán két uszályt kettős, hármas csoportokban.
Egy ú. n. vaddubló kötözködött hozzá az egyik uszály
ladikjához. Az újpesti hid alatt az egész rakomány hir-
telen fordulni kezdett, a következő percben a csónak mind
a négy utasa egyszerre csak a vizbe esett. A helyzet ve-
szély,ös voltát az a körülmény is emelte, hogy a csónak
nem a legutolsó, hanem az utolsóelőtti uszálycsoporthoz

volt kapcsolva. Az isteni Gondviselésnek köszönhető csak,
hogy az utolsó uszálysor nem gázolta le őket és hogy a
mi két cserkésznégyesünk ott teremhetett és kihúzhatta a
póruljárt utasokat, akiknek szemmelláthatól,ag nem, ízlett
a koratavaszi íirdő, annál kevésbbé, ,m€rt közülök ketten
úszn,i sem tudtak. - Hasonló balesetnél mentettünk ta-
valyelőtt is. Sok hasonló szerencs,étlen,ebb kimenetelű sze-
rencsétlenség történhetett már, melyekről pon,tos értesülé-
sünk nincsen.

számos csónakról való vízbefúlásnak közvetlen oka az
volt, hogy a baleset pillanatában a szerencsétlenüljártak
elfelejtették (vagy talán nem is ismerték) azt az elemi
szabályt, hogy a isónakot rn,ég ha fel is van fordulva, nem
szabad elhagyni, mert íából van és sokkal több biztonsá-
got nyujt a belekapaszkodás, mint a §okszor túlértékelt
úsznitudás. (Ez alól csak akkor van kivétel, ha a víz sodra
a íelborult csónakot előreláthatólag gőzös- vagy malom-
kerék alá hajtaná és ne,m tudjuk másképen kikerülni eze-
ket, mint az elsüllyedt csónaknak úszva való elhagyásával,
ilyenkor természetesen idejében el kell úszni és veszni
hagyni a csónakot.)

A szél által okozott hullámok és maga a szé1 ereje is
okozott mát számtalan szerencsétlenséget. Folyón ennek
n,incsen nagy jelentősége. Ha a csón,ak nincsen túlterhelve,
arra mindig van elég idő, hogy parto,t érhessünk. Termé-
szetesen aki ilyen időben csónakjának és saját erejének
túlbecsülésével ú,tnak yág, az viselje az esetleges kellemet-
len következményeket is. A viharnak nálunk különösen a
Balatonon van komoly jelentősége. Erről röviden csak
annyit, hogy a Balatonon még fokozottabban á1l az a sza-
bály, hogy csak arra való csónakkal és tudással menjünk
messzebb a parttól, Aki a parttól túl messze evezget és
rneglepi egy erős vihar, az rendesen a patttól elsodorva,
mind nagyobb és nagyobb [rullámokba kerül s csakhamar
elsüllyed. Még ha a nagy hullámok nem is sz,akítiák |e a
felborult csónakról a beléjekapaszkodót, aki több órai
ilyen utazás után ér partot, abból nem mindig marad élő
ember.

A vitorlázásról csak annyit itt, hogy ehhez nagy gya-
korlatra és tapasztalatra van szükség. Vitorlás szerencsét-
lenség rendszerint csak azza| történik, aki rnegfelelő elő-
képzés nélkül merészkedik vitorláshajót kormányozni.

Feg}elem, tudás, óvatosság, rendszéretet a legbiztosabb
védekezés a csónakbaleset ellen.

',, 
O:t,:.?, Ernő,

eaÁlÁLDozAT A
N,ézd, reggelente mint izzik a tükre:

A nappal eltűnt minden, ami szürke.

Aranypaldstot öltött töl a tó

É,s csillanó

Cyémdntszekerét mind magdra tűzte . . .

{

S ha Jorró délben lenekére ltithatsz
es mély zöldjében e.nyhülést taldlhatsz,
Természet fest rti ragyogó ruhdt
s a vizen tit

A messzeségből csendül tiszta utilasz.

BALAroirON.
Ha alkonyatkor vérvörösre sapad

S rtí halvtíny bíborból told büszke vtírat

A nap: nem gyászol csak tort ünnepel

S úgy rejti el

Végső rezgését szdz megtört sugárnak . . .

' S ha éjszaka dglol a hold szin-útja
(MeL,|ette sötétül a tó azúrja),
Halk sellő-ének z,eng a partokon

S a Bal,aton

Tükrét Istenn.ek arabedényül nyujtja. 
Gyu.)
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Az őstípus harmadik leszármazottia az eszki,mó-kajak.
(Lásd l. ábrát.) Az építési anyagok itt halcsont, a tenger
által hozott fahulladék és állati bőr. Tömítő anyag: hal-

1,abra-

zsír és íaggyú. A kajak jól tömítő fedélzettel van ellátva,
úgy, hogy csak a beszálláshoz szükséges nyílás van rajta,
Ei7 a iyi|ást egy külön derék körül jól zátó ponyvával,
vagy igén gyakran kabáttal kombinált zárólappal elzár-
jáÜ. Ig' u iaiaL még erős hullámzásban is használható,
mert á belseje teljesen zárt, Ez utóbbi tulajdonsága igen
fontos. mert hisz az eszkimók vadászás és halászás köz-,

ben kénytelenek nyilt tengerre kimenni. Az eszkimó-kajak
igen keskeny, a félkörhöz köze| álló törtvonalú kereszt-
,metszettel bír, épp ez,ért igen labilis. Jellemző, hogy ismert
európai-kajak versenyzők alig tudják használni. Az esz-
t<imOt< uroÁban annyira uralkodnak kajakjuk felett, hogy
a felfordulás és visszafordulás kimászás nélkül náluk
megszokott gyakorlat.

Az eszkimó-kajak formái egyébként hajóépítési szem-
pontból szinte tökéletesek.
' A kajak hajtását az eszkimók minden más primitív nép-

től eltérőleg kéttollú lapáttal végzik. Ezt a hajtási módot
a modern sportkajakoknál is átvettük.

Európában, főleg a skandináviai félszigeten és Észak-
Angliában ,már igen régen használtak sportcélokra az
eszkimó.kajakokhoz- hasonló kajakokat. A mi modern
sportkajákunk első }épviselőjeként mégis csak a skót J.
Mac-Gregor áttal l865. évben épített ,,Rob Roy" nevű ka-
jakot tekinthetjük. Ez a kajak még ma is mintaképül szol-

bar jOt beváló.túrakajakoknak. A ,,§9!-Roy" főbb mé-
retei:,hossza 4,57 m, szélessége 0,75 m, magassága
0,23 m, súlya kb. 36 kg. Bár jellegzetes túraevezős kajak,
mégis kedvező hátszé| kihasználására fel volt szerelve egy
kis vitorlával. L,apát hossza 2,15 m, a ,mái fogalmakhoz
képest kissé rövid.

A kajakok fejlesztésében elévülhetetlen' érdemeket szer-
zett Baden-Powell, megteremtvén ,,Nautilus" nevú kajak-
jával a vitorláskajak alaptípusát.

Baden-Poweill eg} ,,Rob-Roy" típusú kajakból indult ki
és hosszabb kísérletezés után megépítette saját tervei sze-

A CANOE TÖRTÉxntp És.r,nJ,I.ÓnÉ§p. (lI. foly,tatds,)

rint a később híressé vált, vitorlázásra jól használható
,,Nautilust". Szélessége, meghaladta a 85 cm-t, külső ge-
rince elég magas volt, így uszonyt helyettesített; építése
nehezebb, szolídabb volt, mint az evezős kajakoké. Vitor-
lázatul egy egyszerű háromszögű vitorlát használt. Lé-
nyeges tulajdonságakén megemlítem felszerelésének egy-
szerűségét.

A leírt kéi kajakból íejlődtek ki a modern sportcélo,
kat kielégítő különböző osztályú kajakok.

Legnemesebb és legraffináltabb építési ,eszközök fel-
használásáva| épült kajakok a tiszta verseny-kajakok.
Mint a többi versenycsónakoknál, itt is imár túl vagyunk
az abnor,málisan keskeny és túl hosszú alakokon.

A verseny-kajakok egyik jellegzetes képviselője a svéd
Högborg kajakja (lásd 2--5. ábrát). Ez a kajak ipar-
szerű építésnél egy darab hajlított vékony (kb. 2-2.5
m-es) falemezből készül. Ezen építési mód házi építésre
nem alkalmas. Házi építésben az alább leírt módon, gon-
dosan megépített kajak alig lesz nehezebb és nehezebben

A 2-5. ábrákon látható kajak főbb adatai: hossza
5100 mm, szélessége 540 mm, magasság 195 m,m, gázo-
lás 85 mm.

Anyagösszeállítás. Külső burkolat: 30X3_3Y2 ffiffi,
palánkok pitsch-pine vagy cédrus, símán egymáshoz il-
lesztve. Vastag lakkrétegre ráhűzott vászon.

Bordák: 8X4 mm kőris, 100 mm távolságban egymástól.

, Gerinc: 22X1O mm kőris vagy tölgy. Hossznrerevítő ge-
renda: 20X10 mm kőris. Fedélzetgerendák: 9 mm vastag
fenyő. Fedélzetléc, középső: 20X9 mm fenyő, szélsők:
18X6 mm. Fedélzet: vászon. Hullámfogó: cédrus 6-7 mm
vastag. Far- és orrtőke, tölgy.

A, építés 600 mm távolságban felállíioit sablonokra
történik. Ezekre ráhajlítjuk a palánkokat, ezeket végükön
megerősítjük a hellingen rögzitett orr- és fartőkékhez. A
palánkolás tompán illesztve történik. A palánkolást elvé-
gezve a fenékkel felíelé feküdt csónaktestet leemeljük a
hellingről és 100 mm-es távolságban behajlítjuk a he-
lyükre a gőzöll{ vagy főzött bordákat. Egypár helyen
ideiglenesen összekötve a.csónaktest felső éleit, kivesszül<
a sablonokat és helyükbe bordákat hajlítunk. A bordákat
minden palánkkal két.két,vörösréz szegecc§el kötjük ösz-
sze. Most berögzítjük a belső gerincet és hosszmerevítő-
ket. Ezeke,t jól összekötiúk"az orr- és. fartőkékkel. (Lásd
5. ábrát.) Most következik a fedélzetgerenda és lécek be-
épitéSe.^

s ;t.- h.;1.^

5, áb.o
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A,csónaktestet kívülről símára gyaluljuk, üvegpapírral
lecsiszoljuk és olaj jal átitatjuk. Minthogy az igen vékony,
toíripán illeszteit palánkok nem tömítenek, az egész hajó-

ezekkel a kajakokkal nem
amelyet alakjuknál fogva

A következő, nehezebb

érhető e| az a könnyű háladás,
várni lehetne.

kajak-típus a tuta-, ill. tréning-

6 áb.o

testet vékony vászonnal (sifonnal) vonjuk be. A bevonás
előtt a csónaktestet vastag lakkal bevonjuk és erre a friss,
még nedves lakkozásra leszítjük rá a vásznat. Ezze| az
elJárással a vászon jól odaragad a csón,aktesthez és szép
sírna felületet ad, A íedélze,tvászon ráhúzásával és a hul-
lámfogó beépitóssel totytatjuk a munkát.

kajakok. Ezek a legkülönbözőbb alakokban és épitési mó-
dokban készülnek. Nem lehet célom itt minden lehető ki-
vitelt letárgyalni, csak egynéhány főbb típusra akarok
szorítkozni.

Egyik legprimitívebb, de éppen ezért legegyszerűbben
rnegépíthető idetartozó kajak-típus a Vízitelepen tömege-

A festési, illetőleg lakkozási munka igen gondosan vég-
zendő el, mert ilyen káiat<nát a felület símasága igen nagy
befolyással van a kajak sebességére.

, A verseny-kajakokhoz sorolhatók még a cserkészkörök-
ben közkedveltségnek örvendő,,nuddlik", melyeket tömege-
sen építenek a 30. sz. Hollós Mátyás cserkész-cs. cserké-
szei. Ezen kajakok jellemzője az orr- és fartőke hiánya,
illetőleg nem ólben, hanem hegyben való végződésük. A
3O-asok által használt építés (hosszbordákra 

- vászon)
igen egyszerű és olcsó, de nem ad oly síma és folytonos
felületet, mint a fent leírt építési mód; ennek következtében

sen található laposfedelű kajak: Ennek egyik válfaja a
6-7. ábránkon látható laposfenekű kettős kajak.

Ennek az építése igen egyszerű. A fenékdeszkák össze-
szegelésével kezdjük. Ennek elvégzése után a fenékre rá-
erősítjük az orr- és fartőkéket és az előírt ,,sprung" után
görbítve rögzítjük. Most ráhajlítjuk az oldaldeszkákat,
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beépítjük a bordákat és íedélzetgerendákat és léceket. A
fedélzetvászon ráhúzásával, a hullámfogó beépítésével és
a festéssel a munkát be is fejeztük. tti kell m,ég arra fi-
gyelmeztetnem, hogy hullámfogóhoz semmiesetre se ve-
gyünk rétegesen enyvezett falemezt. Ez ugyanis semmi-
képen sem tartható tökéletesen festék alatt, átnedvesedés
esetén pedig még a legjobb száraz enyv is íelereszt és ak-
kor nincs más segíiség, mint új hullámfogó beépítése.* 

(Vászonépítésű tura-kajak leírását lásd mult év szept.
elseji Magyar Cserkészben.)

Nehéz, vitor|ázásra már alkalmas,abb, de még evezős
tura-kajakot mutatnak a 8-9. ábrák. Ez egy úgynevezett
,,skipjek" alakú kajak, melyre a tört vonal (polygon) ke,-
resztmetszete jellemző. Ennek az épíiési módnak előnye,
hogy lényegesen egyszerűbb, mint a görbevonalú (göm-
bölyű) keresztmetszetre való építés. Megemlítendő még,

hogy lényegesen szebb és jobb kajakot kapunk ezzel a
formával, mint a trapéz alakúval.

Az építés hellingen-gerinccel felfelé történik. Külön épí-
tési sablonokra nincs szükségünk, mert közvetlenül a bor-
dákra építhetünk. A kajak főbb méretei a következők:

Hossza 5000 mm, szélesség a fedélzetnél 850 mm, szé-
lesség a vizvonalban 730 mm, gázoíás 140 mm, oldalma-
gasság 310 rnm, súly kb. 40 kg.

Az építéshez szükséges többi adatok a raizokból ki-
vehetők.

Egy külön osztályt alkotnak a vitorlás-kajakok. ltt már
a szerkesztésben fő súlyt a jó vitorlás ,tulajdonságokra
fektetik. Használat közben kizáró|ag vitorlával mennek.
Az evezést itt csak egészen rövid távolságra használják.
Ennek megfelelően a kajak el van látva leereszthető
uszonnyal, a szélessége lényegesen nagyobb, mint az elő-
zőké, súlyosabb, keresztmetszete jellegzetesen,,M" alakú.

Egy ilyen vitorlás-kajakot látunk a 10-12. ábrákon.
A kajak fő méretei:

Hossza 5200 mm, szélessége 345 mm, oldalmagasság
320 mm, gázolás 1l0 mm, gázolás uszonnyal 7l0 mm,

Az építés módja klinker, hajlított bordákkal. Az összes
részletek jól kivehetők az ábrákbó1. Az építés magasépí-
tésű sablonokon történik gerinccel felfelé. Palánkolás után
a hajót felforgatják és behajlítják a bordákat.- Az így
építeti hajó igen lágy, azaz a teste minden törés nélkül
elég nagy mértékben deformálhatő. Ez a lágyság, különö-
sen sekély és köves partokon előnyös, hátránya ennek az
építésnek, hogy a hajótest lágysága folytán könnyen el-
húzódik és elveszti eredeti alakját, ,

Vitorlázatul itt két, majdnem háromszögalakú úgyneve-
zett magas gaffel-vitorla szolgál. Az elülső vitorla felü-
lete 5 m', a h,átsóé 2,5m', Az összes vitorlakezelő kötelek
csigákon át az üléshez vannak vezetve. A kormányzás láb-
bal történ,ik. A vitorlák kettő, illetőleg egy raffel vannak
ellátva (az ábtán szaggatott vonal). Ugy árbocnak, mint
vitorla-rúdnak (baum-gaffel) vastag 1ucfenyőből kivá-
gottnak kell lenni, úgynevezett stefli vagy fiaJal gömbfa
(kútostorfa) erre a célra nem jó. Ganz-Gólya.

A R,OMBOLÓ VÍZ.

Amennvire áldás és iólét lorrása az emberre nézve a folyó-
víz. épp Ólvan veszedelmet is rejthet magában. Különösen az
olv'an'dzeszélves és zabolázatlan folyók, mint amilyen volt még
a mult százaá közepe táján a mi Tiszánk. De okozott nála na-
svobb károkat a Duna-is, ez a csöndes folyású folyamóriás.
KjOntései. áradásái l732-1878 között tizenkétszEr árasztották
el fővárosunk kisebb-nagyobb területeit.

Az 1772. évben törtent a*ir)"t kapcsolatban a krónika igen
keveset említ fel. Legelfogadhatóbbak azok ,az adatok, melyek
még ma is láthatók a régi, jó Buda apró házacskáinak falain.
Má"rvánvbót vasv vasból készült szomorú emékeztetőtáblácskák
ezek. CÖak az 1772. évszám, egy vonal vagy nyíl látható rajtuk.
A nyil az árvíz elért magassá§át jelöli. Bizony sok helyen el-
takarja az ember fejét.

Az 1838. év en történt hatafinas árvizrő| már pontos leírá-
saink és adataink vannak. A rettenetes ár március 13-án érte
el Pest városát, Késő este volt már, mikor az úgynevezett ,,ko-
paszi zátonyon" a jég megfeneklett. A víz lelduzza,dt és éjfél
körül betört az óriási vízáradat. Több napon keresztül tartott
a pusztitás. Pesten ez időben létező 4254 ház kózij]' a felét, a
budai Dunaparton pedig 60l háúat rombolt össze. A halottak
számát 150-20Gra becsülték. Ez volt a Duna legnagyobb ár-
vize. Március 15-én érte el a legnagyobb magasságot, ami 9 m
40 cm volt. Ezt a vizmagasságot azóta még csak megközelítő-
leg sem érte el a Duna.

Az 1876, évben pusztított áwiz február 25-én kezdődött, he-
teken keresztül tartott és 1865 hektár területet árasztott el a viz.

*

Hazánkban a legnagyobb kárt a Tisza okoztra Szegednél
1879-ben. Március 5-én volt az első katasztrofális nap, mikor
is a várostól négy mérlöldnyire fekvő töltéseket a Tisza árja
átszakitotta. Az áű a város mögé került. Március 1l-én
óriási vihar támadt. Bármilyen hősiességeggel is védték
a gátakat, emberi erő máí nem tudott segíteni. Szeged vá-
rosá reggel mát hullámsírban feküdt. Százötvenegy ember
vesztette életét, vagy 5500 épület dőlt romba, igy tehát 4l7
épület maradt csak épségben. 1Q800l000 forint voit a kár. Már-
cius 17-én a király is megjelent a városban és ekkor tette a
szállóigévé vált kijelentését:

- Szeged szebb lesz, min't volt!
A város újjáépítése Tisza Lajos nevéhez tűződik, ki Szege-

den mint királyi biztos működött. 1879-1883-ig lolytak az épit-
kezések, melyek eredményeképen ma valób,an remek, rendezett
nagy város áll az egykori Szeged helyén.

Nemrégiben is (1926-ban) ,lr".O.tr.. árvíz fenyegette Bé-
kés megyét. Kiöntött a Körös s Vésztő környékét hetekig víz
alá temette. A trianoni határokat hasonló veszedelem máskor
is fenyegetheti, mert ma szét van darabolva az egykori csodá-
latosan egységes vizvá|asztő-rendszer.
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vÍzEN vAN
,,Maguk akarják vízretenni a Búvárt? Maguk akarnak

rajta holnap vitorlázni? Röhögnöm kell. A Búvárt három
régi matróz is három napig szereli." Ekkép akafta a íő-
maíróz úr lehűteni vérmes reményeinket,ezelőtt egy év-
vel, amikor pünkösd előtti szombaton először jelentünk
meg a füredi hajógyár udvarán. Csakugyan, roppant tö-
mege szinte elmozdíthatatlannak látszott, amint nagy
potrohával ott ásítozott az udvaron.

Pünkösd hajnalára kelve azonban sikerült előkeríte-
niink az ú. n. legöregebb matrózt és néminemű cibarok
és pengők kilátásbahelyezésével ügyünknek megnyerni. Az
ő furfangos eszével sikerült a nyolc tettrevágyó, gyakor-

A BÚvÁnt
hajó kezd körülöttünk keringeni. A karcsú, új verseny-
yachtok könnyed fordulatokkal szaladgálnak ide-oda a
méltóságteljesen úszó nagy kutter körül. Most éppen egy
idei, modern yacht fordul utánunk! ,,Na, ez mindjárt úgy itt
hagy minket, hogy csak úgy füstöl!"-,,Nyugalom, uraim

- biztatia a kormányosunk a kishitűt -. Beljebb az öreg-
vitorlát, oromvitorlát fel.1' Röpködnek a parancsszavak.
Egy-két pillanat és már fent van az oromvitorla vagy
másnéven pillangó, amelynek a felszerelése nem éppen a
legkönnyebb dolog, különösen ilyen hullámzásban, mert a
szereléshez az 5 méter hosszú előárbocrúdon kell végig-
egyensúlyozni. Az izgalom fokozódik. A másik hajó egy

darabig feliön, ,aztán egy-
formán megyünk, aztán |as-
san, lassan kezd elmaradni.
Heves kiabálás, vitatkozás,
íutkározás odaát. Mi rnár
nyugodtan ülünk, csak lop-
va-lopva igazítgatunk egy-
egy vitorlát, fokról-fokra
nyomulunk előre. Felhúzzuk
a tedélzetre a vontatócsó-
nakot is, hogy jobban men-
jünk, pár perc mulva már
érezzik, hogy miénk a halő,
n,em hagyjuk magunkat, de
ő sem hagy minket . . .

diadalmas,an úszik egyedül
az öt vitorlánk az alkonyal-
ban. Es:te 8-kor már ví-
gan fől a vacsof a pate,nt
gyorsforralónkon, félkilenc-
kor már megvolt az első
esti ima is a hajón.

Lefekszünk a kajütökben.
Sokáig ne,m jön álom a sze-
münkre, pedig ugyancsak
dolgoztunk a mai napért. A
hold be se kandikál a kajüt-
ablakon, a közeli nádasból
tisztán hallani valami vízi-
madár furcsa, elnyujtott
hangját. Messzebbről béka-
brekegés meg valami tü-
csökcirpelés egészítik ki a
koncertet. Megjön az esti
parti szél is, érezni lehet a
friss széna illatát, amint el-
ömlik a do,mbokról ide a
Balatonra. Megsuhan a nád

latlan vízicserkésznek,,víz-
repöccinteni az aprőságot".

óvatos, körültekintő be-
osztás, A több móter ma-
gas, több tonna súlyú hajó-
test ha oldalt dől, agyonia-
pít mindnyájunkat. A 1eg-
első teendővel, a hajó fölé
épitett íaháznak a lebontá-
sáv,al tíz perc alatt végez-
tünk. Most az udvar elrej-
tett zttgáből öreg, vastag
deszkákat szedünk elő,
majd ezeket keresztben
fektefue emelővas,akkal és
csákányokkal derékvastag-
ságú gerendákat cipelünk a
hajó alá. Nagy gerendák
támogatják a hajót két ol-
dalt is, hogy egyensúlyban
maradjon. Most következik
a legkényesebb rész.'A ha-
jót fel kell emelni.annyira,
hogy a kétoldalt párhuza-
mosan alácsúsztatott ge-
rendákra a hajó alatt vás-
gerendákat húzhassunk át.
Cs,ikorog az amerikai eme-
lő, lass,an, óvatosan dolgo-
zunk, másfél órai munka
után kész az aláépítés,
kész a pompás szánka. FéI
kilenckor már az ú. n. sojá-
ban (hajóleeresztőben) van
a hajő. Csigák, gépek zö-
rögnek, drótkötelek pattan-
nak, 8 óra 45 perckor már
úszik a hajó.

A Búvár elsó diadalút|a.

Elmentünk misére, délben pihentünk is egy kicsit, egyéb- is a szellőtől, a hajó is kihúzódik lassan ,a horgonyláncon,
ként megállás nélkül folyt a munka. A legnehezebb és egy hullám is nekipaskolódik a hajónak, lsten tudja, hon-
legszokatlanabb dolog a hajóballaszt behordása volt. A 'nan jött.
tőkébe beépített súlyon kívül vagy 70 datab 30-35 kg-os Reggel kopogtatásra ébredek. Félálmo,mban is mondom
vastéglát kellett végigegyensúlyozni egy keskeny iárdán mindfált: ,,Ki 

-kopog, mi kopog, egy fekete holló, vagy
és beadogatni a hajó fenekére. Az árbocot hatun hoztuk ahhoz hasónló,,. 

'nái 
nem núon - tévedtem. Hol1ónáka daruig, amellyel aztán helyére tudtuk állilili.' C:,19.- ugyan nem volt holló, de mégii szép madár vo|í az a

árboc, keresztárboc, öregfa, előárboc, drótkötelek, l<öte- szúrke gém, amelyiknók pont áz én fajütöm tetőablakán
lek, csigák garmada közt folyik a lázas munka, még ebé- kellett Jetáigatni,' lalán ialami ennivalót szeretett volna
delni is elfelejtünk és egy szál matróz segítségével ugyan- ott találni? iltire'kimentem, elrepült . . . de a nagy ijedt_
aznap. este hat órakor már felröppen először, a,cserkész- ségben emléket is hagyott . . Evezőcsapások. Á nipo_
??"^?és,márlelje.s vitorlitzattal, 110 négyzetméterrel fut so[ érkeznek a reggeÜ-tejjel. A kis csónai< nekikoccani aki a Búvár a füredi kikötőből. hajólépcsőnek. Sii§orú áicot szeretnék lmutatni nekik,

Elképzelhető nagy izgalom, A hajó úgy megy, oly biz- miért rontják a csónakot, de azthiszem a legnagyobb szi-
tosan és gyorsan, mint valami nagy gőzhaió. öreg matró- gor is elsímu| az arcon annak a kincsnek látlára, amelyet
zunk még integet a partról, magunk maradtunk. A többi élelmes naposaink összeharácsoltak. A köteles kóstolónak
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sem lehet ellentállni. (Ebben különösen maguk a napos
urak buzgólkodtak a legjobban.) Ébresztőig még van idő
aludni egy sort. Itt ugyanis olyan hajnali időben kell
menni bevásárolni, amikor még nem vásároltak mindent
össze a szomszéd fürdőhely kereskedői. A naposok alsza-
nak is rnindjárt, ,mint a tej, az,én szemem azonban már
ott motoszká| az árboc legcsúcsán és keresgél a temén-
telen csiga és kötél között.

Gyors ébresztő, reggeli úszás, ima, zászlófelvonás, reg-
geli, napi beosztás, pár perc mulva már emelkedik a ma-
gasba a vitorla, csikorogva jön fel a nagy horgony. Oly
pontosan, nyugodtan megy minden, mintha nem is első
önálló szerelésünk lett volna. Felröppennek az elővitor-
lák is, a szél belekap a lepedőkbe, nekifekszik a hajó és
megy, megy.

A fiúk a hajó orránál bámulják a viz harsogó szelését,
kisüt a nap is, előkerülnek a fényképezőgépek, csattogta-.
tás itt is, ott is, félek, hogy már összetörik a hajó a sok
fényképezésbe.

Szélroham jön. Jó1 látni már messziről a vízen. Meg kell
fogódzni. A hajó megdől, a korlát vízbeér, a hullámok fel-
vágnak a fedélzetre

Esztendeje már ennek. Azóta már elmúlt a Búvár első
cserkészesztendeje, melyben már több csapat vette igénybe
a hajót. Eltelt a tél is, amelyen megint régi helyén szállt
téli alvásra a Búvár, eltelt a tavasz is, pompás tav.aszi
festést kapott a hajó (tízen dolgoztunk raita két napig).
Az idén márciusban vízen volt, husvétkor ,meg már három
tábor is volt rajta. A hajó most a füredi kikötőben várja,
hogy új útra indulhasson, hogy a régieken kívül mindig
újabb és újabb csapatokat vehessen ahátára és megismer-
tesse őket a vízicserkészet e pompás ágával, a vízisportok
koronájával, a vitorlázással, egyben pedig, hogy széles fe-
délzetén körülvigye őket a Balaton legszebb partjain.

A hajót az érdeklődő csapatok késő őszig igényelhetik
a hajót gondozó csapat, a 2./ö. cserkészcsapat parancs-
nokságától a Szövetség által megállapított önköltségi ár
fejében. A hajót vezető csapat mindennemű vizikiképzést
is nyujt. Részletes felvilágosítással készséggel szolgál a
csapat parancsnoksága Dr. Fináczy Ernő orvos címén:
Budapes,t, ,I., Horthy Miklós-út 29. Teleíon: Lágymányos
2-14' 

Dr. F,jnaczy Ernő.

Vtzinóták és aízijátékok í?:::;:;í,r:^*:;l:,#f,;':f::i:;Ű,}í:,!, !T{!ry*rii/#"É, ry,;'#íl: #;f:;
szép nóttít és jtitékot taltilhatunk, amelgeh a aíziéletre Íonathoznak. - Guüjtsetek ti ós il,gen nótáka,t és jd,tékoktl,t.

A vÍZI sí.
Az angliai jamboree után, amelyen csapatunk vízi síjeit a 2.

és 14. sz. csapatok vízicserkészei bemutatták, nemcsak magyar

' A sí vázlata hosszmetszetben és felülnézetben.

testvéreink részéröl, hanem Angliából, sőt Amerikából is oly
mérvű érdeklődés nyilvánult meg építésük iránt, hogy kívána-
tosnak tartjuk a vizimunka előmozdítása érdekében a vízi-sík
készítési módját és méreteit ismertetni.

Ma, amikor már egész speciális csapattesteket szerelnek íel
tökéletesnek mondható, gummibevonatú vízi-síkkel, bizonyos
mértékben visszafejlődést jelent deszkából készíteni azokat. -Azonban a sajátkészítésű dolgok mindig érdekesebbek előttünk,
azonkívül cserkészek között a takarékosság is elsőrendű fon-
tossággal bír, így ha kezdetlegesebb kivitelben is, de a célnak
megfelelően építhetjük meg házilag vízi-síjeinket.

Első pillanatra látiuk, hogy tulajdonképpen két kis csónakról
uan sró, amelyek éliitéséne-Í- arra 

'kell 
ügyelnünk, hogy _l.._ víz

ne iuthasson bele, 2. ne legyen nehéz s 3. lehetőleg stabil le-
sveir. Ezeíi követelményekei szem előtt tartva, az ideális me_g-

8idá=t *ind.n síelö résZére külön kell keresnünk, hogy eltalál-
iuk a súlvpont mecfelelő elhelyezését s a sík lehetőleg kis me-
ititése máiett, azoii stabilitásái és mozgékonyságát biztosítsuk.

Az a|ábbi váz|at egy kb. 70"kilós haiználónak jól megfelelő

csavarokkal erősítjük egymáshoz. 3. A st4bilizálást teljesség-
gel egfáltalában hem válósíthatjuk meg. Elősegíthetjük azon-
6an i-vízi-sík stabilizálását a súlypont keltő elhelyezésével, a
,,gömbölyű fenekű" csónakok kerésztmetszetének megközelité-
§övel és 

-esetleq 
uszonv-léc alkalmazásával, valamint az építési

hossz növeléséiel. Utóbbi esetben ismét az irányváltoztatás jár
nehézséggel. Ha mindezen akadályok dacára is ajánljuk a vízi-
sík építését, úgy két célt óhajtunk szolgálni:

1. 'Nagvon áikalmas a csónaképítés elméleti és gyakor-
lati előkéázitésére; 2. néhány vizbefórdulás árán rendkívül nagy
ügyességre tehetünk szert a vízben való mozgásban, s különösen
áÍÓ víz6en bizonyos gyakorlat után praktikus haszna is lehet.
, Nem hagyhatjúk említés nélkül azt sem" hogy előállítása
aránvlag kis anyagi á|dozattal jár.

A vízi--síre lelszerelhetünk kisebb zsákszerű uszonyokat, vagy
pedig csukló-körül forgó íémlapokat, melyek a lábnak, illetve
iínek- előretolásakor letsukódnak, viszont megálláskor kinyil-
nak és taszító lelületet képeznek. Ezek működése azonban nem
bizonvul eléggé megbízhatónak és magában véve nem elegendő,
Eredrirényese-bben használhatók továbbításra akár a kajakeve-
zők, akár pedig a taszító ernyők,

Á vízi-si ha§ználatának betanulása a vízijátékok nagy szá-
mának bemutatását teszi lehetövé: vízipoló; párviadal, ver§eny-
futás, logócska stb, rendkivül ügyességfejlesztő és szőrakoz-
tató gyakorlatok,

26l-es,,lrinyi" uízicserkész,
)

kivitelt szemtéltet.
Az 1. követelménynek

testsúIynak egyik lábra
kiszorításánál a si még
tartva, anyagként 7-8
deszkát használunk fel,

úgy felelünk meg, ha számitva az egész
váió ,helvezéséré is, az így előálló víz
nem meriil el. A 2, feltételt szemelőtt
mm-es csomómentes, száraz lucíenyő-
§ azokat'leszabás és illesztés után ftz- A vízi sí képe,
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- Köszönöm, nem.

- Köszönöm, mondtam már, hogy nem megyek .

- |r{g1, nincs semmi dolgom. De nem megyek vitor-
lázni. Nem szeretek vitot|ázni. Ki nem állhatom a vitor-
lázást. Nem is értem, hogy vitorlázhalik valaki . . .

- Nem a vihartól félek, Általában nem félek se,mmiféle
vihartól. Csak nem szeretek vitorlázni. Tessék megér-
teni . .

- Légy oly kedves, hagyd abba a rábeszélést, mért ez
a lexikonkötet, amely itt van mellettem, több kilót nyom
és mondják, hogy a fejsebek nagyon fájdalmasak . . .

_ Cinke is megy? Hát akkor jegyezd meg, komám, hogy
akkor se rmegyek el veletek vitotlázni, ha készpénzben le-
fizetitek nekem ,a Cserkészbolt évi forgalmának ötvenöt-
szörösét, hozzáadva azt, amive| tartoznak .

- Cinke? Hát nem mondom, nem éppen, vagyis hát,
sőt . . én nem akarlak lebeszélni, hogy Cinkével vitor-
lázni menjetek . . . csak épp . . .

- Én nem akarom Cinkét rágalmaznl Kitűnő fiú.
Csak . ,

.- Vele? De igen. Már voltam vele vitorlázni. Kétszer.
Először és utoljára.

- Elmondhatom, de én nern akarlak lebeszélni, menje-
tek el azért vele, h4 tetszik. Tavalyelőtt volt. Táborbon-
tás után hárman lent maradtunk még. Cinke kölcsönka-
pott egy vitorlást a nagybátyjától, akinek villájában lak-
tunk. Nagyon szép vitorlás volt. Szép sárga. Nem a vi-
torla, hanem a vitorlás. Első két nap szerencsére esett az
eső. Harmadnap szép idő lett. Cinke azt mondta, menjünk
vitorlázni. Lajcsi meg én ti|takoztunk. .Minek, mondtuk,
minek bántsuk azt a szegény vitorlást. Nem vétett nekünk
semlmit. Meg nem is tudunk vitorlázni. De Cinke kijelen-
tette, hpgy több versenyt nyert hazai bel- és külvizeken
(több ilyen szót mondott, de nem mind értettem). Erre har-
madnap délután beültünk a vitorlásba. Volt neki minden-
féléje. Árbocai és vitorlái. Kötélzete és szárnyvitorlafái.
Gyönyörű volt. Csupa réz és csupa ía. Bár ne ültem volna
soha abba a vitorlásba!

- De beleültem.
Lajcsi is. Cinke íölé-
nyes volt és ellerl-
tengernagyi sapka'.
viselt. szélcsend volt,
evek óta nem lái--
tam olyan szélcsen-
det a Balatonon, A
szél úgylátszik sza-
badságon volt.
Többhónapos sz3-
badságon. Cinke
azonban kijelentette,
hogy ez semmi. Csak
euezzünk be, majd
ott megindul a szél.
Hogy a szé| mért
épp a tó közepén

BALATONI REGE.
induljon meg, nem tudom, de engedelmeskedtünk, Cinke
kormányzott Lajcsi meg én eveztünk. Tudod milyen nehéz
egy olyan vitorlást bevinni jó mélyre a tóba! Bár marad-
tam volna a parton. Lajcsi nyögött, én izzadta,m. Nem volt
könnyű munka, csöppet se! Végre abbahagytuk. Szép idő
volt, én megfürödtem. Lajcsi és Cinke ettek, Vártunk. A
halászhajók épp most jöttek ki s párszáz méternyire tö-
lünk megkezdték a munkát. Cinke elaludt. Már azt hittem,
minden rendben van, amikor

- Nem, dehogy. Ugyan, dehogy. Vihar? Eszeágában
se volt! Olyan nyugodt volt a viz, mint a tükör. Síma. El
lehetett volna rajta csúszni. Csak - csak egy kis szél tá-
madt! Egész kicsike- epp, hogy meglibbentett. Később ki-
csit erősebb lett, de komolyan mondolm, pitypangot se
tudott volna elfujni. Erre Cinke megbolondult. Megállt a
vitorlás közepében és utasításokat kezdett adni. Ilyeneket:
,,Engedjétek meg a keresztsudárkapicányt!" - ,,Hogy? -mondtam - hogy gondolod? Mondd csak még egyszer!"
De Cinke továbbkiabált: ,,Hé, eresszétek le az orrmány-
külsudá rvito r|át! U tána pedig az ágvitorlák hámkarikáiba
íűzzétek bele a végfogásoló köteleket!" Lajcsira néztem.
Lajcsi rámnézett. Szegény Cinke, napszúrást kapott vagy
valami más baj van, kicsit meghibbant, talán elmúlik.
Gondoltarn, kicsit lehűtöm ,és ezért a vizbe nyúltam és le-
locsoltam! Ez volt a legnagyobb baj. A szél kicsit erősebb
lett. Cinke most megvadult. Ahelyett, hogy parancsolga-
tÖtt vo,lna - mi igazán nem engedelmeskedhettünk, mert
egyikünk se hallott még a kapicányokról és a hámkari-
kákról -, maga kezdett cselekedni. ns így aztán sikerült
íelfordulnunk . . .

- Dehogy mi! A vitorlás, Én nem tudom, hogy az első-
sudárszárny,vitorlafával vagy az előágvitorlagöngyölőkkel
volt valami baj . . én csak azt íudom, hogy egyszerre
valami nagyot reccsent és fejbevágott. Abban a pillanat-
ban teljesen mindegy volt, hogy a keresztárboc vagy az
orrmányárboc vágott fejbe. De fejbevágott. Még emlék-
szem, hogy mielőtt a vízbe estem volna, Lajcsi jobblába
volt a kezemben és azt ordítottam, hogy: ,,Hámkarika!
Hámkarika!" Aztán feljöttem a viz alő1, a vitorlás el volt
dőlve és Cinke nem volt sehol. Lajcsi mellettem fújt. Pár
pillanat mulva Cinke is ,megjelent valamelyik vitorla alatt,
mint ő később elmesélte,,,a főderékszátnyszé|szarvkötélbe
kapaszkodva . ." Valamit orditott, hogy kapaszkodjak
meg én is az orrmánykülsudárvitorlalehúzókba, de őszin-
tén szólva, nem mertem neki engedelmeskedni. Nem lehet

az ember olyan tisz-
teletlen, hogy olyan-
ba kapaszkodjék,
aminek ilyen szép
hosszú, tiszteletre-
méltó neve van. Usz-
tunk és a vitorlás is
úszott. Lassan, de
biztosan . .

- Légy oly ked-
ves, ne dühösíts.
Persze, hogy kihúz-
tuk, Épp az volt a
baj. Már régebben
észrevettem, hogy
valaki ordítozik. Az-
tán rájöttem, hogy
én magam, A ha-

<:-

t^Jrfua.!. --,:-
Cinke is megielent a víz szíaén.
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lászhajók felé kiabáltunk. Senki se mozdult. De most a
szé| a vitorlást is meg bennünket is arra h,ajtott, amerre
a hajók voltak. Eddig mi kiabáltunk, most ők ordítottak!
De hogy ordítottak! A balatoni halászok torka azt hiszem
külön természeti tünemény. Tudod, mi volt a baj, ugy-e?
Kerítőhálóval dolgoztak és mi épp beleszaladtunk a há-
lóba! Jó drága az ilyen háló, ugy-e? Cinke űjra izgatott
lett, Többször ismételte, hogy,,elsősudárszárnyvitorla-
ejtő!" -, de senki se hallgatott rá . . ,

- Kihúztak. Mondhatom, hónapokig fájt, hogy kihúz-
tak. Ha egésznapi munkát ron,t el az ember, akkor nem
tud kíméletes lenni a halásznép. A hajamnál fogva húztak
ki. Csak az vigasztal, hogy Cinkét is.

- Szépen. Helyire fordították a vitorlást és beleültet-.
tek. Aztán az egyik hajó mögé kötöttek és elinduitak a
part felé. Csuromvizesek voltunk. Mind. A vitorlás is, mi
is. Tudod milyen jó csuromvizesen egy csuromvizes vitor-
lásban ülni? Brrrrrrrrr! A halászok időnkint gúnyos rneg-
jegyzéseket tettek - rám| Képze|d azért, mert én voltam
a legidősebb, hát engem tartottak vezetőnek. Mondtam
Cinkének, tegye föl az ellentengernagyi sapkát, de azt
mondta, hogy elúszott. Kár. Nagynehezen beértünk a mő-
lóhoz. Tudod, élesen hajlik a kikötőbejárat. Cinke hirte-
len fölállt. Azt mondja: ,,De hisz így tönkremennek a fa-
vitorlagöngyölők" - és azza| előugrik. Elkapom a |ábát,
de már késő volt.

- Hiába nevetsz. Még egyszer fölfordultunk. Ez még
nem lett volna baj. Az se, hogy úgy húztak ki félholtan.
A legnagyobb baj az volt, hogy amikor mind a hárman
ott feküdtünk egymás mellett és félórásakat prüsszögtünk,
Cinke íelkönyökölt és megvetően így szólt: ,,Mindig mond-
tam, hogy az ember csak olyanokkal menjen vitorlázni,
akik értenek a dologhoz! Hisz ti még azt se tudjátok, hogy
mik az elősudárvi-
torlavonókötelek."

*- 
Nem. Nem fe-

ledkeztem meg arról,
hogy cserkész va-
gyok Csak . .

- cinke se ment
többet vitorlázni, De
azért most elmehet-
tek...

- Nem mentek el?
Kát. Kíváncsi let-
tem volna, hogy
Cinke tudja-e még
a szakkifelezéseket-. Í(
Mert mást úgyse tud
avitorlázásból,..

öreg medve,

AZ őszt YÍztvERsENYEK.
Aki résztveti a tihanyi nagy Nemzetközi Yízitáborban

és talán annak versenyéin is,-az el tudja képzelpi, l,rogy
mityen lesz itt ősszel á Magilar cserkész apiiti,si számá-
ban hivatalosan kihirdetett országos víziversenyünk. Csak
azt- kell figyelembe,vennie, hogy kevesebb a versenyszám,
mert rövidebb az idő is, amely alatt le kell ezt bonyoli-
tani. Valószínúleg a versenyen résztvevő víziörsök száma
is kevesebb lesz és csak a jobb csapatokifognak ,,be-
szál|ani".
, De tanulni ezeken a versenyeken majd sokat lehet, úgy,
hogy azoknak a csapatoknak is érdemes rendezőket, néző-
ket küldeniök, akik a ver§enyre nem mernek benevezni.

A nézők és rendezők maguk élelmezik magukat, a ver-
senyzők pedig hol készen kapják az élelmet, hol pedig
gsak a,hozz.á,lalót (hike). Ennek és a szállásnak az ára
már benne van a nevezési díjban (örsönként 2 P). :

Részletes napirend ,ma még nincs, de én így képzelem
el az egészet:

Szombaton délután gyülekezés. A kajakversenyen részt-
vevők már 4-re megérkeznek (benevezhetők a főverseny-
ben induló örsök tagjai is, de az ott rész,t nem vevő cser-
készek is, még pedig két-két cserkész egy-egy salát zsa-
kival) hátzsákba összerakható vászon- vagy gummika-
jakkal. A nevezési díj kajakonkint 2 P. Fél ötkor elkezdik
a versenyt, mely a következő részekből áll: összerakás
(tehát a kajakot becsomagolva kell elhozni), előre nem
közölt akadályok legyőzése (Tihanyban vízen űsző ge-
renda fölött és alatt kellett átvinni), elmerülés és rövid,
kb. |/2 km-es gyorsasági verseny, melyben egyszer ki kell
ugrani (esetleg felborulni) és visszamászni. Hogy azután
ntindez egyfolytában fog-e menni vagy feladatonkint kü-
lön-külön; azt később döntjük el. Másfél óra alatt min-
denképen elkészülhetünk. A főversenybe benevezettek (de
a kajakozásban részt nem vevők) ezalati gyülekezhetnek.

Este 6-tó1 /27-ig eset|eg a múzeum bemutatása magya-
rázatokkal, azuíán vacsora, ima, parancskiadás, 'S-tól
l/zlQ-is közös tábortűz és a másnapi munka megbeszé-
lése, 1O-kor lefúvás.

Vasarn,ap ébresztő negyed hat órakor. Hatkor istenti§z-
teletek. Hétkor az első örsi verseny kezdete, mondjuk az
,,egyéniek"-é. Előbb kisorsoljuk, hogy a versenyörsök me-
lyik tagja melyik csoportban vesz részt, azután megindul
egyszerre mindenütt a csónakjavítási, köteles, el,méleti és
mindenféle más verseny. A molnár-evezés a Vízicserkész
könyvben van leíiva, ehhez és a csák|yázáshoz . a ver-
senyző kap ladikot, lapátot és csáklyát, A kormányzást
rendesen ladikban, folyóvízen, botkerülgetéssel és hason-
lókkal szoktuk rendezni, úgyhogy a versenyző egyedül
ü1 a ladikban a kormányülé§en. Az elsősegély gyakorlati
részből és elméleti kérdésekből á11. Délig még elintézhető
a staféta úsztís is, lehet, hogy 50 méteres, de lehet, hogy
33 méteres vagy kétszer 25 méteres távolságokon. Az is
lehet, hogy a staféta igazi staféta lesz, vagyis valamit
tényleg át kell adni egyiknek a másik részére és az utol-
sónak a bíró kezébe (az örsök veze,tői ezen sem vesznek
resit). Ha sok lesz a résztvevő, esetleg bevezető és döntő
versenyek is lesznek. Ezután bizonyáta jól esik maid az
ebéd.

Ebéd után alkal,rnasint a jeLadds következik. Egyik ál-
lomás kapja a szöveget, pl. ezt: ,,Mi a rendes neve CyuIa
bácsinak?" ,,Ujpestről Győrbe l60 km az úí," A szabály
az'volna, hogy az első leadás árbocról (cserkészbotról
stb., amit az örs hoz) Code-jelekkel indul, a második ál-
lomás ezt leolvassa s morzéval adja tovább, a harmadik
azt szemaíóíozza, a negyedik pedig leírja s írásban adja
át a bírónak Aki Codét vagy szemafórt nem tud, az azétt
pl. 3-3 pont levonást kap, ha helyette morzét használ.
A morzét nem lehet helyettesíteni. Aki csak a leadási mó-
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dok sorrend jét vál,toztatja meg, az rrninden állomásért, me-
lyet változtatott, pl. 2-2 pont levonást kap. Elsősorban
a szöveg tökéletessége számit, másodsorban a gyorsaság.
De hogy a pontozás hogy megy ma!d, azt részletesen csak
a napokban fogjuk eldönteni.

A jeladás ideje alatt az öregörsök térképfeladatot kap-
nak, amivel egy-két &a alatt kell elkészülniök. Esetleg
cédulás rendszer (sok kérdésre gyors írásbeli válaszok)
is egészítik ezt ki.

A jeladás és térképezés két óra hosszat talán eltarthat,
de tovább nem. Ugy, tLogy még marad jócskán idő a déI-
utánból. Ennek befejeztével tehát nekiáll a had és csó-
nakba száll (hike). Min,denki használhatja a saját sajká-
ját (de ha kellő időben kér, esetleg kölcsönbe is kaphat).
Minden örs kap valami feladatot írásban, elindul (sietni
kell, mert szeptemberben már hamar sötétedik), tábort
ver, íőz, alszik, tábort bont, hazajön 9-re, 10-re átadja
írásbeli jelentését (r,észben már útközben megírhatja);
pontozni mindent fognak, tehát a tábortrely kiválasztását,
a sátor felverését, a vacsoraf,őzést, az őrködést, felkelést,
a kellő időben való elindulást, az idő jó felhaszná|ását, a
s2ellemet, a csónak kímélését, éjjelre való elhelyezését, a
felszerelés helyességét, a csomagolást, az evezés módját
és helyességé,t, az öltözködést, szabályok betartását stb.
A jelentés átadása után istentiszteletek és aztán hétíőn
nincs is már más hátra, mint az akadáIyverseny, amelyhez
örsi hajót kaphat mindegyik örs. Az akaddlyokat persze
nehéz előre elmondani. Ilyen szokott lenni a csónak át-
emelése, lapát nélkül való továbbjutás. Kormánylapát nél-
kül vezényszóva| va|ő kormányzás, egyes evezősök kiál-
lítása a csapatból, mentőöv- és kötéldobás, kikötések, víz-
ből kihúzása valakinek, felborulás, vontatás, csák|yázás,
hátrálás, helyben fordulás és ha tudtok még más szelle-
mes gyakorlatokat, irjátok meg! Meglehet, hogy elíogadja
a rendezőség és atkor előny az örsre, hogy olyan aka-
dály is lesz, amire'ő gondolt és a többi talán nem gyako-
rolta. Lehet igen érdekes összetett feladatokat is kitalálni.
Pl.: ,,teljes hike-felszereléssel" indulás, - parancsra a
csónak elmerítése, - azután kikötés és tűzrakás (a szá-
razon maradt gyufával) - díszbe öltözés (száraz ru-
hába), - végül a víz gyors kimeregetése a csónakból.
Mindenesetre olyanoknak kell az akadályoknak lenniök,
amilyenek kirándulás közben is előfordulhatnak. Tehát pl.
csónak felvitele a fa tetejére, vagy ehhez hasonlók nem
jöhetiiek szóba. A fegyelem, cserkésziesség, leleményes-
ség, helyes, gyors, egységes munka és pontos kivitel a
fontos.

A pontozás és az elsőség megállapítása aztán külön
tudomány. A kiírásban ugyan ez is meg van magyarázva,
de egy példa talán világosabban megmutat!a a száInitás
módját:

kirándulás
Akadály
Uszás
JeladásElsó egyéni verseny
Második egyéni verseny
Harmadik egyéni verseny
Negyedik egyeni verseny
ötöd;k egyóni verseny
}latodik egyéni verseny
Hetedik egyéni verseny

.{ pontuk átértékelt összegei :

Helyezés: I. III. II.

A kirándulás pontjai háromszorosan, az összes egyéni
versenyek együtt, csak a pont-átlaguk kétszeresét, a má-
sik három vef§eny pontjai pedig rendes egyszeres össze-
gükben számitanak. Az örsnél tehát így alakul a számí-
tás 57 (:3X19)*16+14+16 és most ehhez 26 (mert
l0+18+13+l 41,12+15+9-9l : 7: l3X2:26) ez együtt 129
Ebből látszik, hogy a kirándulás a legfontosabb, ellenben
a kitérési szabályok vagy más egyéni szám esetleges rossz
eredménye nem olyan nagyon súlyosan esik számításba.
Természetesen nemcsak a sportszerűség és a gyorsaság
számit, hanem minclenütt a cserkészszerűség is. Igy pl.
veszekedés, kiabálás, pontailanság, késés nagyon leront-
hatná a különben jó pontszámokat. Ahol valamelyik ver-
senyhez kitűzött időben nem, vagy nem a kellő létszámban
és módon jelentkezik az öís, ott nullát kap. Tartaléktagok
benevezhetők, de a versenyek megkezdése előtt a végle-
ges névsort át kell adni és attól kezdve aztán nem szabad
azon változtatni,

Kíváncsi vagyok, vajjon mennyire fogják a csapatok a
nyaral az előkészi|etekre felhasználni. Zsembery Gyula.

Farkaskölykök iátéka

A örs
19
l6
14
l6
10
18
13
14
12
15
19

B öts C örs
10 15
14 14
19 18
18 17
19 |2
20 11

18 14
19 16
18 13
19 15
20 10

í20119l29

A KAJAIKOZÓIK TÍZP 
^RANCS 

OLATA.
I. Mielőtt kaiakozni kezdel, tanulj meg kitaltóan úszni (viz

alatt is), ha még nem tudnál.
lI. Mielőtt csónakot veszel, vizsgáld meg hosszát, szélességét.

Kétüléses legalább 4 méter legyen. 50-60 cm széles kajakok
könnyen borulnak.

IIi. Legyen kajakodnak megbízható hullámvédője, melyet ve-
szély esetén könnyen felnyithatsz.

IV, Cipővel, ruhával soh'se lépj kajakodba, hanem tornacipő-
vel és evezősnadrággal, trikóval, ami felborulás esetén nem
akad,ályoz az úszásban. A levegő, nap csak így érheti testedet.

V. Kajakodat a lelborulás elten az orrába és farába dugható
és felfujható gummitömlőkkel biztosítsd.

VI. Pióbamáneteidet sekély, lehetőleg áIlóvízben tartsd még,
hogy kajakodat jobban megismerhesd. Megfelelő helyeken tanul-

mányozd, az áramlő víz óriási erejét. (Különösen a kanyarula-
tokban. )

VII. Folyóvízben való elindulásnál és kikötésnél mindig a csó-
nak orrát irányítsd a folyással szemben. - Ne kiséreld meg
soha a lehorgonyzott ladikok, uszályok, gőzösök íelett való ki-
kötést.

VIII. Nagy hullámokba mindig párhuzamos irányban evezz
bele. Gőzös által okozott hullámokat soh'se várd be közvetlenül
a part mellől, mert könnyen a partra vethetnek.

IX, Ismeretlen akadályok előtt köss ki idejében és előbb te-
kintsd meg azokaí a pártról. Inkább cipeld'kajakodat néhány
métert, minthogy egyszer is felszerelésedet vagy életedet veszé-
lyeztesd.

X. Állandóan kisérd íigyelemmel a hajőzásra vonatkozó sza-
bályokat, rendeleteket. G. K.
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FÉNYKPPPZPS A
A negatíveliárás.

Ha betartottuk azokat a szabályokat, amelyek techni-
kailag helyes felvételt biztosítanak, aíra is gondolnunk
kell, hogy a jó felvételből a további kezelés során jó, sőt
jobb negatívot kapjunk. A gondosságot tehát az egész vo-

A sötéíhamra apróbb tartozék zi j 1. Mérőedény (menzura) a vegyszere
kiméréséhez. 2. üvegsúly tekercsíitm hívásához, 3, Csipesz. 4. üvegfejű
filmszes a kimosott filmék es papírképek felfüggesztésere szárítás végett,
5. Száritó állvánv üveglemezekhez.6. Lemezporoló ecset, amellyel a le-
mezeket a kazettákba'való betevés előtt a rétegre tapadt porszemecs-
kéktől fi egtisztítjuk. 7. r:,Tiát3§&ái!""1i,iátmely száritá§ra is használ-

nalon logikusan kell alkalmaznunk, hogy az ép testben
ép lélek elvet itt is teljes mértékben érvényesíthessük.

A fényképezésnél az ép lélek a helyes felvétel, amely
után a kép láthatatlanul bár, de mégis ott rejtőzik a le-
rnez réiegéb€n; Az ép _testhez a felvéiel a lemez előhívása
után jut, amikor testet,ölt a negatív képében. Ha a lélek
ép volt, ügyelnünk kell arra, hogy a test is ép legyen,
Vagyis ha a felvétel jó volt, már nemcsak hiba, hanem
valóságos bűn elrontani ai előhívással és a további keze,
léssel.., A fátyolosan,,foltosan,, erőtlenül vagy, túlkeményen
előhívott lemez semmivé teszi a legjobb felvételt is. Vagyis
a lr.l felvételből is csak a gondos hívási eljárás csinál ló
negatívot.

A gondatlanul kezelt negatív gyakran 01yan a jó nega-
tivhoz képest, mint az űtszéli madárijesztő a jamboree-
ruhás cserkészhez képest. A hívási eljárásoknál ismertetni
fogom a helytelen lemezkezelés okozta hibákat és azok
kiküszöbölését is. Igen ajánlatosnak tartom, hogy ezt ne
csak azok az amatőrök olvassák figyelemmel, akik maguk
do|gozzák ki íelvételeiket, hanem azok is, akik üzletben
dolgoztatnak. Mert, sajnos, gyakran volt már kétségtele-
nül rnegállapítható ilyen képekről is, hogy nem a íelvétel-
ben volt a hiba, hanem a helytelen hívási és másolási el-
járásban. Aki azonban ismeri e hibákat, ellenőrizheti min-
dig a kapott munkát, mert meg tudja állapítani, hogy a
felvételben, az előhívásban vagy a másolásban van-e a
hiba s így tudja magát mihez tartani további munkáiá-
ban. Azoknak, akik mással dolgoztatják ki felvételeiket,
mindenesetre ajánlatos csakis jobb 1aboratóriumokban
dolgoztatni, ahol a jó technikai berendezés és a szakkép-
zett személyzet lehetővé teszi, hogy a nagytömegű ama-
tőrmunkákat a rendelkezésre álló rövid idő alatt is jól
dolgozhassák ki.

CsER,I{pszlÁgoRBAN.
Ugy a felvételek előhivásánál, mint a másolásnál leg-

fontosabb tényező a mértéktelen tisztasag, mert rendsze-
rint ennek hiánya okozza a legtöbb hibát úgy a neg4tív,
mint a pozitív képen. A rendben és tisztaságban bízvást
törekedhetünk a mértéktelenségre, úgy sem féltek senkit,
hogy eléri, mert-az amatőrtürelem rendszerint kevés e
célra. A megszokott rend később igen sok mozdulatot
automatikussá tesz, ami már félig biztosítja még a szóra-
kozott amatőrt is a tévedésekkel szemben.

A jó munkához természetesen jó sötétkamra és meg-
felelő felszerelés szükséges, mert csakis ezek biztosítanak
kényelmes munkát, amelynél az ember a szükséges türel-
met nem veszíti el, amely pedig a jó amatőr legfontosabb

. kelléke. Még fontosabb, mint a jó készülék, mert olcsóbb
készülékkel és türelemmel lehet jó képet készíteni, de tü-
relem nélkül kitűnő készülékkel sem lehet hal,adást felmu-
tatni a íényképezésben.

A sótétkamra tényleg sötétkamra legyen és különösen
a lemezek berakását végezzik minden legkisebb káros
fénytől mentes helyen. A sötétkamra világítására rubin-
vörös és narancssárga fény szükséges. Lemezeket, filme-
ket mindig a rubinvörös fénynél kezeljük. Panchromatikus
lemezeket teljes sötétségben, vagy a később ismertetendő
érzéktelenítés után narancssárga fénynél. Narancssárga
fényt egyébként a gáztény és brómezüst papirok feldol-
gozásánál használunk. i ,

A sötétkamra-lámpa a sötétkarnra 1legkényesebb és leg-
fontosabb felszerelése. Fényének,,elég.,erősnek kell lenni
ahhoz, hogy jól láthassunk nálá,. anélkül;azonban, hogy
a lemezeknek ártana. Azonkivül üzembiztosnak kell len-
nie. Ez a követelmény különösen a gyertyalámpáknál fon-
tos, mert a csupán alul egy-két lyukkal s-zellőző gyertya-
lámpa sok bosszúságot okozhat. Mert a lefolyó viasz el-
zárja a fenekén levő kis nyilásokat és levegő híján a gyer-
tya éppen akkor alszik el, amikor javában hívunk. Az úira
való meggyujtás pedig ilyenkor igen. körülményes, mert
először a lemezeket ke1l teljes biztonságba helyeznünk,
ha ugyan közben túl nem hívódnak. Ezért odahaza csakis
jó (lehetőleg körégős) petróleumlámpával világítsunk ak-
kor, ha nincs villanyvilágításunk. Villanyvilágításnál pe-
dig legcélszerűbb egy rubinvörös és narancssárga üveg-
bura, vagy ugyani|yen színű villanykörték beszerzése. De
csakis fotószaküzletekben !

Táborban legegyszerűbb, ha zseblámpánkba fotószak-
üzletben vett rubinvörös körtét csavarunk be. De használ-
hatunk e célra kapható összehajtható vörösvászonfalú
gyertyalámpát is, melynek üzeme mindenesetre olcsóbb.

A sötéthantra uiltigittis hülönböző módlai: 1] összecsukható tábori
sveítvalámpa. l. Pelroleumlámpá (köíégós), 3. Rubinvörös bura, mely bár-
őely izzó|ámpához használható. 4r Asztali és fali villanylámpá.rubinvöíös

és narancssárga burával,
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Amikor a besötétített helyiségben az előhíváshoz elő-
készületet teszünk, szokjunk hozzá, hogy mindent állan-
dóan ugyanafía a helyre tegyünk. Ez a rendszeresség
egyrészt biztosít a tévedések ellen, másrészt pedig a sö-
tét vörös fénynél is azonnal megtalálhatunk mindent, amire

"[!".ilil[;#; z kgalribb három tál szukseges, anrelye-
ket mindig ugyanazon sorrendben helyezünk egymás
mellé, mert így a megszokottság lehetetlenné teszi, hogy
például a lemezt véletlenül az előhivő helyett a fixálóba
tegyük, Az első tál az előhivóé. Kezdők, sőt a kevésbbé
gyakorlottak is csak egy lemezt hivjanak egyszerre. Mel-
lőzzük azonban a parányl tálakat, mert ezek több szem-
pontból hátrányosak és kényelmetlenek. Alapul véve, hogy
rnég a kisgéptulajdonosok is szoktak levelezőlapokat má-
solni felvételeikről, legcélszetűbb- hívtis céljaira egy
l0x15 cm-es agyagtdl beszerzése, Ebben 6.5X9 cm-es le-
mezt kettőt is hívhatunk egyszerre, filmcsomagokat pedig
10x 15 cm-ig bezárólag hat darabot is, mint majd
látni fogjuk. Ez a méret egyben tekercsfilmek hívására is
a legmegfelelőbb, mert a kisebb tálalakban egyrészt ke-
vés hívó fér el e célra, másrészt pedig a tekercs húzgálása
közben még az a kevés is kicsepeg belőle. Hívás után a
lemezt leöblítjük a második, középső tá1 tiszta vizében,
majd áttesszük a rögzítő fürdőt taúalmaző harmadik
tálba.

Milyen tálakat használjunk? Hívásra legjobb a fehér, át
nem látszó anyagból készült tál (agyag, zománcozott
pléh), mert ebben könnyen ellenőrizhető a hívási folyamat

anélkül, hogy e célból minduntalan ki kellene vennünk a
lemezt a tálból. A celluloid-tálak nem tartósak, drágák és
tűzveszélyesek s emiatt alkalmazásuk csakis utazásoknát
(táborban) indokolt, mert kis helyen férnek el és súlyuk
csekély. ,{ papírmasé-tál olcsó, könnyü, nem törékeny s
emiatt táborban igen alkalrmas, bár nem hosszú életű.

A hívás utáni lemosásra bármilyen edény megfelel
(szükség esetén a háztartásbő| is), csak tiszta, zsírmentes
legyen. Rögzitésre üvegtál is megfelel s ennek beszerzése
a legolcsóbb, de 1eghamarabb is törik. Ajánlatos 9x12
cm-es, de kisebb lemezeknél is legalább 13x18-as tálat
venni a rögzitéshez, hogy egyszerre több lemezt is lehes-
sen rögzíteni, mert a hívás rendszerint gyorsabban megy
végbe, mint a rögzítés. Minden tálat állandőan tlgyanarra
a célra kell használni s ha bármely ok nriatt a táljaink
mind azonos nagyságúak, lemoshatatlanul írjuk mindegyik
oldalára a ,,hívó", ,,viz", ,,rögzítő" megjelöléseket, vagy
három más-más anyagból való tálat vegyünk. A negatí-
voknak rögzítés utáni mosását szintén egy külön nagyobb
tálban vagy a közben tisztára mosott vizestálban vé-
gezzük.

Ha több letnezt akarunk egyszerre előhivni, vagy uta-
zás közben (táborban) akarunk előhívni, ahol sötétkamra
nem áll rendelkezésünkre, célszetű az idő- (álló) előhí-
vás, melynél egy e célra szolgáló edényben 6-12 lemezt
vagy filmet is előhívhatunk, moshatunk és rögzíthetünk
egyszerre sötétkamra nélkül is. Az előhívás eljárásával
következő számunkban fogunk részletesen foglalkozni.

Nemoda Stlndor.

,,NEM A RUÍIA TE§ZI
,,Ugyan mit molcsztál az az ellenőrző, mikor írgyis mindegy,

hogy zöld, avagy sárga sipzsinórt hordok, hogy sportérmék
cliszitik hasig kigombolt ingemet, vállpántom arannyal szegett;
úgysenr a ruha teszi a cseikészt!"

Álljunk csak meg egy pillanatra!
Nem a ruha teszi a cserkészt, ez lgaz, de igen mély kapcsolat

van a kettő között. A külső (igy a ruha is) szoros összefüggés-
ben van a belsővel, mintegy vi§szatükrözi, elárulja azt, A külső
után nrondják: ,,Jaj, micsoda gazember külseje van; lerí róla,
hogy akasztóíavilrág !" A cserkész pedig megf igyeléseiből
tudja, hogy csupán a cipő látása elegendő, hogy az illetőt meg-
ismerhessük.

Egy csinosan, rendben tartott ruhát öltve magunkra, akarat-
lanul is kiegyenesedve, büszkén járunk; piszkos, gyűrött ruhá-
bary kellenretlenül érezzik magunkat. Ebből a tényből követke-
zik az egyik véglet. A csinos és praktikus egyszerűséget a cser-
készszellemmel össze, nem egyeztethető piperkőc-cikornyák vált-
ják fel. Először extra sípzsinór, aranyszegélyű vállpánt, majd
sportüzletekben tucatszámra kapható, de soha meg nem érde-
melt sportérmek kitűzése, golfnadrág tábori sapkával, végső
stádiumban pedig fehér ing, kemény gallér és kézelő, lovagló-
nadrág csizmáva|, ántántszij nyúllábú tőrrel . . .!

A végzetes lustaság és kényelemszeretet eredményezi a másik
végletet. Ezek az ,,Ágrólszakadt" cserkészek. Kalap, sokszor

A tábor ivóvize. A jó ivóvíz hűvös, színtelen, tiszta, szagtálan és mellékíznélküli. Az eleven vizű források, hegyi patakok vize
rendszerint megfelel a fenti körülményeknek. Nagyobb elővigyázatosság kell már a kutaknál, különösen lakott helyek közelé-
ben. Itt leghelyesebb egyszerű vizsgálattal (berlini kék) meggyőződni arról, hogy tartalmaz-e nitrogént a kút vize. Ha igen,
romló, fehérjetartalmú anyag van benne és az egészségre feltétlenül veszedelmes. Sajnos, megvizsgált kutaink vize túlnyomólag
fertőzött. Minden különösebb vizsgálat nélkül gyanús az a kút, mely istálló, árnyékszék vagy pöcegödör közelében van. Ha
nem is látszik veszélyeztetettnek a kút vize ezekből a szempontokbóI, akkor is jó használatba vétel előtt néhány nappal ki-
merni, az, iszaptól megtisztítani és fenekére arasznyi rétegben finom kavicsot rakni. A kutat is ós a forrást is be kell ezenkivül
fedni, hogy felesleges s,zemét ne kerüljön ivóvizünkbe.

Főzéshez a lágy (patak, folyó, tő) víz jobb, a kemény kútvizet azonban (melyben a zöldfözelékek keserű ízt kapnak) e§}, liter
vizre egy késhegynyi sziksóval lággyá tehetjiik. Ha nincs megbízható ivóvizünk, forralással ártalmatlanná tehetjük, azonban
nem s,zabad áIlandóan forralt vizet innunk, pláne desztilált vizet, mert az egészségre ez is ártalmas kisebb mértékben.

Jó tudnunk, hogy a napnak hatalmas fertőtlenítő s sterilizáló ereje van é§ a folyók vize móg nagy városok atatt is néhány kilo-
méterre nyugodtan íelhasználható minden célra, mert csaknem steril. Ir,ásra mindazonáltal ne használjLrk.

A tábor ivóvizének vizsgálatánál fontos szempont a mennyiség kérdése. Tapas,ztalt embereket kell megkérdezni effelől, vag1,
magunknak kelí megmérni. Fontos a víz egyenletes használata, mert hirtelen nagymértékű kihasználása a kutak vízének az,za|
jár, hogy, kimerül és zavaíos, iszapos lesz' s esetleg hosszabb ideig kell azután pihenni hagyni. Egy fiúra általában i0 liter vizet
kell számitani.

A CsERxÉszt !"...?
nyakkendő nélkül, leszakadt gombokkal, gyűrött, piszkos ing-
gel, de valamely ünnepélyes alkalommal a kalapon felejtett
árvalányhajjal.

Egy célért azonos eszközökkel küzdünk, legyen hát azonos
munkaruhánk is hozzá! Az egyenruha feltűnő, viselője kiválik
a többi közül és a közfigyelmet magára vonja. Cserkészruhában
épen ezért minden cselekedetünk rendkívül nagy jelentőséggel
bír. Nem egyénileg, hanem testületileg.

A nagyközönség szeme rajtunk van, Legnagyobb része neni
ismeri belső nrunkánkat, csak külsőnk után ítél meg. Széteső.
zabolátlan külső, alap és cél nélkiili belsőre vall.

A nagyközönség fenti okokból kifolyólag természetszerűleg
általánosít. Ha egy-egy cserkész jót cselekszik, nem az illető
egyént dicsérik, hanem azt mondják: ,,A cserkészek derék fiúk!"
Ha egy cserkész rosszat követ el, azt mondják: ,,No, ezek.a
semnrirekelő csirkefogók csak rosszat tanulnak abban a cser-
készetben ! "

Kicsiny ,,gyomból'l lesz a nagy ,,gaz", mely nagy károkat
okozI

Az ellenőrzés a kis gyomot kigyomlálja még mielőtt nagy gaz
lenne belőle. A nagy gazt pedig gyökerestől kitépi. Ezt vala-
mennyiünk érdeke, az egyetemes cserkészérdek parancsolja!

Bodrossy Erlk, 306. cs, t
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DELI
A török hódoltság korát jegyezték az íródeákok lúd-

toIlai
Szomorú, nehéz idők országszerte. Túl a Dunán, Vas,

Veszprém vármegyékben is, Sorra hódoltatta be' a török
a kisebb-nagyobb városokat; elesett Devecser, Ugod s a
Csoron-család fészke: Somló. Hasonió sorsra jutott
enyingi Török István híres-neves fővitéz-kapitány öröke:
Pápa is. A mzlrcalvidéki és a bakonyi nemesvitézek őr-
helyén törökség vert tanyát: cserkeszlovasok, délszláv
martalócok, anatóliai pattantyúsok. Kemény, vad legé-
nyek.

A lovasok parancsnoka Deli aga, a janicsárok, majd a
szpáhik iskoláit járta végig, hősi harcok jutalmául lett
tiszt. Most először került magyar földre. A csaták folyto-
nos vérviharában elkérgesült szíve nem ismert eddig ne-
mesebb érzelmeket, amint nem ismert nőt, még anyiát
sem igen. Mégis, amióta
magyar földre került, min-
den napnak leszálló alko-
nyulata ,a várárok sáncá-
nak egyik csöndes zugában
talál,ta; szokatlanul elszelí-
dült tekintettel nézte a csil-
lagsugáros októberi estét.

- Mi ez? - kérdezte ön-
magától.-Ezenagyaur
földön van valami a leve-
gőben, a hold s a csillagok
járásában, ami elszelidít,
megbabonáz

Eddig az albán hegyek
vad mirditái között legfe1-
jebb vért szagolt é's fel-
gyujtott falvak vadító vilá-
gában gyönyörködött; nem
igen emlékezett, hogy van
valahol egy föld, ahol az
égbenyúló hegyek nem fog-
ják el a csillagok szívet
melegítő ragyogását s nem
zárják el a puszták pirosító
szellőjét. Kardjára támasz-
kodva most is ott áll meg-
szokott helyén és bár jól
elmírlt már éjfél, nem tudott

AGA.
A puszták elszabadult szellője nyájaikat őrző komon-

dorok felelgetését hozta el a pápai vár bástyafokáig §

vitte magával tovább, egyre tovább Deli aga lelkét az
édes és szomorú emlékek fehér-fekete szátnyain. Elébe
tűnt a náclfedeles tanyaház is, előtte a porban heverésző
nagy fehér komondorok . . a gádor . s koraőszbe
c§avaíodott édesanyja, ahogyan esténként a tökmagola-
jos mécs gyér világánál pörgeti az orsót imát mor-
zso| .. zsoltárt zeng.. s ő, a kis gyermek, áhítattal
hallgatja . . .

Igy jöttek, tünedeztek elő a kedves, szép emlékek, meg-
mutatták egy-egy pillanatra drága arcukat, hogy azutátl
helyet engedjenek a fájó, sötét emlékeknek. Deli aga már
egész világosan emlékezett egy szörnyű napra, amikor
török martalóchad robbant a békés kis tanyára, a szülő-
anyját leszúrták, az apját tabszíjra íűzték, korbáccsai

€.L

verték, elhajtották, Hová?
Ki tudná! őt, a gyermeknyi
gyereket is elhurcolták so-
kadmagával a zoJdon Hét-
torony árnyékába- s neveltek
belőle először törököt, az-
után janicsárt, szpáhit s a
harcok vitéz katoná!át. Köz-
ben elfeledte a bölcsődalt, a
hazát, az anyáI, az apát -mindent. De most, hogy
messze maradtak el mö-
götte a Héttorony ijesztő
íalaí, az eget és emlékeket
elfogó albán hegyek, kisí-
mult előtte a puszták zöldje
s körülcsókdosia a gyer-
mekkor bűvös sze|lője, fel-
éledtek az elfelejtett emlé-
kek: megérezte és ráesz-
mélt, hogy ez az a föld, ahol
született, ahol ,tűzcsóvát ve-
tettek az apai házra, kést
szúrtak szülőanyja szí-
r,ébe

Hajnalodott. Valahonnét,
talán a képzelet végtelen-
ségéből, harangszót hozott
a szellő. Deli aga lelke meg-

;a.$1iJu
_, .:{r.!.

Deli agával élükán port_Yát jáítat(.

betelni a magyar éjszaka csudás meséivel. A mezőkről fe-
léje áradó páraillat öntudatlan élő emlékeket ébresztgetett
lelke legmélyén. Tele tüdővel itta, szívta a sajátságos il-
1at-mámort s úgy tetszett, mintha nlár érezte volna vala-
mikor: igen régen.

A csöndes éjszakában, ménnyerítés zajlott a harmatos
füvű mezőkről; a ,,bécsi kő"-re nagy óvatosan gulyát
haltő tőzsérek melegedő tüzének pisla fénye villant fel az
éji szemhatár fekete bíborba vesző szélén; azt hallgatta,
ezt nézte Deli aga s a homályos emlékek egyre tisztább,
színesebb képként mosolyogtak lelkiszemei elé. Mint mi-
kor a sűrű l<öd felszakad az őszi mezőkről s előtárulnak
a harmatban csillogó renényszínű vetések, látta maga
előtt a messze szaladó rétséget aranyhullámos nádasai-
va1, vízcsi1logásos berkeivel; látta a dús füvön legelésző
nénest egy varkocsba font hajú, ,tagbaszakadt pásztor-
embert: az édesapját, amint ez karikással eliog egy vad
méncsikót s feldobja rá őt, a hat éves gyereket , Az-
Lrtán hallotta az ostor csördülését, melyre megiramlik zt

mén s egybesímulva lovasával, rohan keresztirl-kasul, ái
a vadvirágos rónaságon .

reszketett: - Harangszó! . . . S újra maga előtt látía az
édesanyját összetett kezekkel, imádkozva. A nagy vitéz
kemény ökle lecsútszott a hideg kardmarkolatról, ujjai egy-
másba kapcsolódtak, imádkozni akart, ámde nem jutott
eszébe az ima s elíeledte Isten nevét. sóváran nézett fel
a csillagokra, az égre: ha eszébe jutna! De a csillagok
némák, alig is látszottak már, a Bakony mögött felbíborlo
hajnal elnyelte a ragyogásukat.

- Hol, merre lehet a nádfödeles tanyaház, hol az anya
sírja? - vetőciött fel a kérdés az aga lelkében.

'lalán az a hely, ta|án az a sír negtanítanlr imádkozni.
Az egyre suttogó szellőtől, a kialudni készülő pásztor-

tüzektől, a párját sírva nyerítő méntől, a mind halkabban
felelgető komondoroktól kérdezte. Talán ezek lneg-
mondják... 

,c

A pápai vár török őrségének lovascsapata kémlelődve
poroszkált a bakorryi országúton. Zsákmányszomjukat
csillapítani. Deli agával élükön portyát iártak,

Nem nagyon kedvezett a szerencse. Már korábban ki-
rabolt, néptelen falvak romjai - korom és hamu és szi-
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kár hullákból tengődő varjúsereg - fogadták őket. A lo-
vasokon kívül sehol, §emerfe ember, de még állat se; csak
egy-egy gazdátlan, éhes kuvasz vonítása visszhangzott át
az őserdő-rengeteken.

jó darab földet benyargaltak reggel óta. A nap delelőre

1áit, mire kezdtek ritkulni, majd el-elmaradozni ,az erdő
iái s u, ügető csapat előtt kisímult az aranybarna őszi
táj. Az aga meglassította lova járását. Almodonta nézte
ai előtle hullámzó síkságo,t. Ilyennek látta képzeletében
szülőföldjét. Ismerősn,ek tűnt fel neki itt minden: a csil-
logva kígyózó folyó, mentében a bússóhajú túzek, rezgő-
nyáríák, odébb a nádas, messzebb egy tanyaféle. Csak a

legelésző,, ficánkoló ménes _hiányzott s a varkocsba font
hajú csikósgazda. A török tudná megmondani, hova
lettek? !

Napnyugatnak n,agyobb falu látszott; vagy talán csak
a délibábja - zsákmányt sejtve a csapat arra íigetett.

ott állt előtte szomorú valóságában egy ,tanyaház om\a-

déka, üszkösen meredve a szemlélőre, akár a föld alól fel-
vetődött .koponya fekete szemüregjei. Az aga elmerengve
nézte, nézté a romokat s a nyomán felviharzó emléke-

ket . . . mást alig látott. Pedig a halál is ott leselkedett,
A tanya rnögötti rekettyésben az izsáktalvai palánk kó-

borló Írajdúilestek rá, Már messziről észrevették a magá-
nyos lovás vitézi s látva, hogy úgyis feléjük tart, a rekety-

tyesbe húzódtak előle, hogy minél kevesebb kockázattal
.iinálhur.unak jó fogást. Valóban jó fogás lesz, ha sike-
rül a rongyos, kószá hajdúknak: vagyontérő boglár ra-
gyogott a török tiszt turbánján, drágakő, vert aíany a
lova szerszámján.

Emlékeiből már csak akkor ocsudott fel Deli aga, tni-
kor a hajdúk meztelen kardjai villogtak vésztjóslón fe-
léje. A kelepce sikerült: a gyalog-hajdú megfogta a gy,a-

nútlan törötri lovas vitéz,t. Hiába,volt a széllel versenyt ro-

Deli aga a folyó mentét követte.
Egyedül. En,gedte, hogy elmaradja-
nak a lovasai, legalább maga lehe-
tett a gondol.ataival. Azokat úgyis
zsákmányszomj vezette,, míg őt csu-
pán az emlékei vitték,

Vitték... Ugy tetszett, az
édesanyjáról csacsog a folyó cso-
bogó vize, róla, dudorász meséket
a szel!ő, intenek, hívják, a fák
sárguló avarjukat,hullatva tollforgós
turbánjára. Még az ezüstfátyolos
őszi ég alatt á,tvonuló vadludak kiál-
tása is úgy tűnt fel, mintha kedves,
biztató, hívó szó lett volna. S Deli
aga ment, ment s egyszercsak

hanó arabs mén: nem volt menekvés.
Csak két választás: meghalni dicsőn,
hősként, vagy fogságba'esni és el-
pusztuln,i dicstelen valamelyik vár-
börtön penószes fenekén. Deli aga
az előbbit választotta; egyet ciká-
zott a kardja, - tizet, huszat Vil-
\ant a hajdúké. Vad hajdú szokás
szerint még akkor is vágták, szab-
dalták szegény agát, amikor már rég
elszállt belőle a lélek. Azután kifosz-
tották s ott hagyták a tanya mögötti
rekettyésben - ta|án éppen az édes-
anya sírdombja mellett . . .

A puszták szellője hazavezefte e|-
rabolt fiát. Porkoldb Istvdn,

vízrönrröcör, rüNpÉnEI{ Es MÁs EGyEBEII
Ezei és néhányszáz esztendővel ezelőtt még a Káspi,tenger

ési Krimi félszilet környékét borító mocsaras, nádas_vadvize-
t .n t utarrgutott-a honioglalás előtti kor_.magyarja, Oe.9z. {11

iáranun, a-Duna-Tisru"körén és a mellékfolyók beömlésénél
sem taláihatott biztos talajt a letelepedésre, az őriási árterületen
iiir. a par<aszkodást űzheite az aria vetődő honfoglaló, _Hamar
Ú"]..rot ott ebbe a környezetbe is, idők múltával valósággal

.eggy_éforrott az őt körülöielö, belsejében csodálatos titkokat rej-
tffir; lap és mocsárvilág. Különós, 

_ 
te_rmészet{eletti lényekkel

né-pesített'e be a vizek vi(agát, m9ly9| ha néha meg ,is. segítik
á]fi áiárió.tert, máskor azőnb-an hálálos veszedelmet j elentenek
számára.

Ha a tiszamelléki ember vizet merít a íolyóból, pár cseppett
mindi'g visszaönt, nehogy a mélységben |akó Yarázs haragra
gerjed"jen ellene. Veszély-es dolo§ a-folyón haiókázni i9l ."! n,
muiassza soha a hajós, hogy valamit a vízbe ne vessell aldozat-
képpen. Ha ezt.nem tenné-meg, a haragos víziszellemek az ör-
vénybe rántiák csónakostul.

Az alföldi halásznép legveszedelmesebb ellensége a holt em*

ber. Vízbefultként úszik aTolyó felszínén, megmerevedett testtel,
pislogó szemekkel. Ha.a lajóiok gyanutla.nul, a. c§ónakba emelik,
magá-val rántja öket a méiryb.e,^-a,z ő birodalmába, Máskor a

hál8t kapja ei és megkérai: ,,Otalam-e vagy kössem?" Ha a

válasz: Ól"dlud, teljesei szét§zedi a hálót, ha:.kössed, egyetlen
gombolyag!á 

'bogőrru az egészet. Egyszer a_ Maros mellett ki-
§osták á frálasro[, a partr{húzták és elkezdték verni, de min-
dei tltés után azt r:ondták: ,,Egy." Amikor megelégelték_a ve-
rést, kettő-t mondtak, erre a holi-ember rögtön felugrott és egy
pillanat alatt nyoma veqzett.

A Sajó mellett egy öreg ember csalogatja magához 1 sve19-
keket, ázután a viíóe meiül velük, ugyanakkor a {elszínre jön

"gy 
.iikóulukú ál|at, amelyiknek híányák az a|só állkapcsa, hár-

mát nyerít és eltűnik.
Nem ilyen veszedelmes a fekete gyerek, amelyik váratlanul,

egy pillanat alatt benn terem a halász csónakjában. tla közeli,
teni akarnak hozzá, azonnal a vizbe'síklik. Ugyanilyen alak a
véressipkás is, ennek egyszer egy halász elkapta a sapkáját, de
amint este hazaért, dudaszót hal|ott az utcáról, zörgetett valaki
az aitőn és kérte vissza a sapkát! A halász rémületében az ab-
lakon át dobta ki, csakhogy megszabaduljon tőle.

A víziördögöt íekete potyka alakjában fogta ki egyszer egy
ha|ász, de az rögtön kutyává változott és a csónakot nem lehe-
tett többé kormányozni, egyre csak lefelé haladt. A halász végül
is imádkozni kezdett s csak így tltdott nagynehezen partra ver-
gődni.

De tündérek is tanyáznak ám a vízek mélyén! A tihanyi part
sziklaüregeiben régen tündérlányok |akoztak. A Fertő-tóból éj-
szakánkint kihallatszik csodálatos énekük és ,a hold íényében
előcsillan ezüst- és aranypalotájuk. A források mellett'kijönnek
az erdőkbő| éjjel, íésülgetik kibontott hosszú hajukat, bűbájos
dallat csalogatják magukhoz a messze haladó vándort, majd
hattyúruhát öltenek és igy szállanak a vizre. De jaj annak, aki
enged csábító szavuknak és a kezükbe kerül, nem hagyja e| az
élve a tündérek birodalmát!

Csodálatos lényeket, különös szörnyetegeket rejteget a ma-
gYar vizek mélYe! 

Kordos Ldszló.



314 MAOYAR C§ERKÉSZ 12-13, szám

CSEIII{ÉSZAPRóDOI{ Közö§ ÍcpnptTÉTELE.
rsso. JúTNIus r.

'íaliálkozőt adtak egymásnak a pesti és környékbeli cserkész-
apródok, hogy megismerjék apródtestvérkéiket, közös ígéretet
tartsanak és bemutassák édesanyjuknak, apjuknak és az érdek-

A zászlósok csoportia.

árnyékában. De mi,re a fiúk kifujják ma-
gukat, hallatszik is a kürtszó, mely a nyi-
lazóverseny kezdetét ielzi. É,rdekes lát-
vány, anrint a pöttömnyi ijjászok ap,ró ijjai-
ból süvítve repülnek ,a tollas végű,nyílvesz-
szök a célpont felé. Nagy az üdvriadalom,
lra a tizes körben áll meg valamelyik. Dr.
Achtzehner Józse{, a döntőbíróság veze-
töje kihirdeti az eredményt, mely §zerint
,,Szabados Géza" vánd,ordíját, egy remekbe
készült ezüstserleget, a 4O2. sz. csapat nyeri
el, míg a II. helyre a 223., a l|I-ra a 403.,
a IV-re a 327. csapat kerül, melyeknek ij-
jászai ta|án jobban megörülnek a nyert
nagymennyiségű csokoládénak és fügének,
mert azt - a serleggel ellentétben - azo|1-
nal elfogyaszthatják.

Közben szemmel láthatólag növekedik az érdeklődö közönség
csopottja, kik között,,ott látjuk dr. Gabona Lajost, dr. Korpády
Zoltánt, kúriai bírákat, az O. I. B. tagjait és a résztvevő csapatok
szervezőtestületi elnökeit.

A hátizsákokból előkerülő jóíéle éhségcsillapítók jóízű elfo-
gyasztása után vitéz Faragó Ede orsz. vezetőtiszt, az apródok
,,Ede bácsija", maga köré gyüjti kis apróságait és mesél nekik
az erdei fiúról, Nimródról. A fiúk csillogó szemmel hallgatják
a mesemondót. Majd a jamboree-csapat ügyeskezű cserkész-
bűvésze érkezik meg titokzatos szerszámaival és a gyerekeknek
néha-néha még a lélekzetük is elakad a nagy figyelésben. Fül-
hasító rivalgás harsan föl, mikor valamelyik mutatvány nyitját
sikerül feliedezni. sor kerül a vidámabbrrál-vidámabb énekekre
is, melyeket közbe-közbe egy-egy csatakiáltás szakít meg.

Most azonban kornolyabb dolog következik: néhány perc alatt
a turultollas, Bocskay-sapkás, helyes kis apródokból hatalmas
négyszög formálódik, középen iélkörben a sokszínű selyemzászló,
Olyan tarka kép ez, amit nehezen lehet elíelejteni. A Cserkész-
induló és szavalat elhangzása után Ede bácsi beszél. Magasba
röppennek a zászlőcskák, amikor 500 egészséges magyar gyer-
mek ígéretet tesz, ,,hogy yezetőjére íog mindig hallgatni és hogy
uralkodik önmagán". Majd négy apród kis kalitkát hoz a négy-
szög közepére. Kedves jelképes szertartás kövefl<ezik, a ,,rab-
madarak szabadon bocsájtása". Két kis pintyőke röPpen ki a
kalitkából és sűrű csatakiáltás között örül visszanyert ,szabad-
ságának.

Most egyszerr.e népes lesz a négyszög. A liúk legkedvesebb
játékaikat mutatják be. Sok kacagás, vidám kiáltozás, kipirulnak
az arcok a sok futkosásban,

A tánchoz is értenek. A 347. sz. csapat apródjai'kényesen lé-
pegetve, bokázva járják el a körmagyart, a mamák és papák
gyönyörűségére. Meghat mindenkit, mikor a 335. csapat által
rendezett turulszertartás után, minden csoport szalagocskát tűz
a hatalmas térképen egy-egy elsz4kitott város helyére, néhány
emlékeztető mondat kíséretében,

És ezek az egyszerű, de sokat jelentő szavak mélyen belevé-
sődnek a kicsik lelkébe, szívébe és ennek hangulatában - a
Himnusz együttes eléneklése után - fejeződik be az I-X. kerü-
leti apródok első közös összejövetele. Gundrum Kázmér.

Vitéz Faragó Ede beszél az apródokhoz.

Sok jövendő cserkészköltő,
kinek a tolla öntöltő,
Most nemes versenyre sztillj !
Ldngoló ihletben égue,

Uccu, minden strótavégre
Most egy ió rímet ......!

Tudom, ihlet az van bőuen,

Nincs hidny ,a lriss eíőben,

nölről GrIINAyITII{A.
Ám kevés még a tudas,
Mert ha hozzti rím nent kerül.
Mindhidba! Nem sikerüI
A költői,. .. .. "!

Fel tehrit, a kézbe pdnyia!
Vadrímekre hurkot hányva,
Igy röptükben kapjuk el.

ayakoroljunk s áItion készen

Mindeniknek friss eszében
Két-hdrom rím is, ha ....!

Ol,ajozzuk az eszünket,
Kenegessük kerekünket
Rimtermelő kenöccsel.
Ha ily gimnasztiktit veszünk".
Bizonyosan költők leszünk
Mar a nydron vagy ......!

Makk.
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JUBILEUMI FARKA§KÖLYÖI<-TÁBOR A CsERKÉszpanI{BAN.
I 930.

Már hetekkel ezelőtt nagy készülődést lehetett látni a
farkaskölyök-falkákban. A kis farkaskölykök lázasan
várták a pünkösdöt. Igen izgatottak, talán azért is, mert
legtöbbjük most fog először
a szülői házon kívül aludni.

A Cserkészparkban is na-
pok óta folynak az e|őké-
születek és pünkösd vigiliá-
ján minden a legnagyobb
rendben várja a kis vendé-
geket. A ,,,kastély" termé-
ben igazodva állanak egy-
más mellett az emeletes
vaságyak, a hatalmas kony-
hát is berendezíék már. pö-
fögve érkeznek meg a te-
herautók, egyiken a liziía,
másikon a kenyér élelmi-
szerek stb. A szolgálatot
ellátó öregcserkészek seré.
nyen dolgoznak, hogy kis
öcsikéik semmiben se szen-
vedjenek hiányt.

Kora délután egymásután
fordulnak be a kastély ud-

Zászlófelvonás a farkaskölyök-táborban.

VL 7-9.

lásban az országzászló ele vonulnak és ott koszorút he-
l,veznek el. Itt Gacs János cserkészparancsnok beszél hoz-
zájuk, dr, Gombos Albin pedig Szent László kis katonáirói

mesél a gyerekeknek.
Mire ,a kis hadsereg visz-

szaérkezik a Cserkészpark-
ba, már' gőzötögve várja
őkel a 600 főre készített
ebéd, melyet igazi Iarkas-
étvággyal fogyasztanak el.

Ugylátszik, hogy a dél-
előtti programmal iáró fá-
radság hamarosan elmúlt,
mert egész délután hangos
a Cserkészpark ,a legkülön-
bözőbb játékoktól, vidám
kacagásuktól, farkasüvölté-
sektől.

Este ismé,t tábortűz |áng-
jai mellett gyűlnek össze és
a sok vidám móka, dal, a tá-
rogató hangjai után megér-
demelt nyugovóra térnek.

Hétfőn délelőtt az isten-
tiszteletek u,tán zászlós kül-

Kaanak táncát. Azatán
karikázó-versenyben
mérik össze ügyessé-
güket egymással és
sok eredeti, élénk já-
tékkal teszik változa-
]tossá az ünnepség pro-
grammját.

, Este pedig a C§er- ,

készpark nyírfake-
resztje alatt .gyűl ösz-
sze a tábor apraja-
nagyja, egy utolsó se.
rpg§zemlére, búcsú-
zásra. A vezérfarkas
elbúcsúzik farkaskái-
tól, hálát adva a Min-
denhatónak ,a tábor si-
keréért. Ezze| a íar-
kaskölykök jubileumi
tábora be is fejező-
ckitt

a. K"

varába a farkaskölyök-falkák. Hallatszik üdvözlésük:
,;Tedd, ami tőled telik!" Ge,rritsen Vilntos vezérfarkas, a
tábor vezetője fogadja őket és adja meg a további ut,a-
sításokat. Nemsokára az egész tábor együtt van, huszonöt
íalkából, közel 600 zöldsapkás, kék-, barna-swetteres, szi-
nes nyakkendős gyerek.

A berendezkedés és vacsora után a Park öreg fái alatt
tábortűz gyullad és ézzel kezdetét veszi a magyar farkas-
kölyökmozgalom tízéves jubileuma alkalmából rendezett
táborozás.

Elszállásolásuk nem sátrakban, hanem fedett helyen
történik és pedig a Park kastélyán kivül a BESzKÁRT
zugIigeti heIyiségeiben és a közeli villákban.

Egy-két aggódó cserkész-mama érkezik még este ki a
Parkba, hogy megnézzék íiacskájukat, vajjon nincs-e va-
lami bajuk, de ők bizony eltették már magukat holnapra

és buzgón a|szanak.
Pünkösd vasárnap

reggel gyönyörű
napsütéses időben
indul a városba a
tábor. A katolikusok
a belvárosi plébánia-
te,mplomban hallgat-
nak ünnepi szentmi-
sét és járulnak a
szentáld,ozáshoz.
Evangéliumkor dr.
Marczell MiháIy pá-
pai kamarás tart
szentbeszédet. Pro-
testáns testvérkéik a
Deá,k-téri templom-
ban veszhek részt
hálaadó istentiszte-
leten.

Majd színes zász-
lóikkal; jelvényeik-
kel, tisztelgő, felvoír u -

döttség rója le kegyeletét a Hősök emlékénél, egy másik
csapat pedig az első magyar vezérfarkasnak, Gabona Ist-
vánnak, sírjához zarándokol és áll ott díszőrséget.

Közben a tábornak több látogatója akad. Igy a cser-
készvezetők közül dr, Zsembery Gyula orsz. társelnök,
vitéz Faragó Ede orsz. vezetőtiszt, dr. Gabona Lajos és
dr. Korpády Zoltán O. i. B. tagok, és dr. Marczell Mihály
pápai kamarás, Sándor János I. ker. ügyv. elnök, dr, Bor-
siczky Sándor.

Délután 4 órakor veszi kezdetét a Cserkészpark mellett
l(:vő szomszéd területen a nagy bemutató, rnelyen a kis
farkaskák ugyancsak helyt állanak. EzernéI, több hozzá-
tartozó és érdeklődő nézi végig a különböző ügyességi
gyakorlatokat. Bemutatásra kerülnek a farkaskOtyOk-pró-
bák. Majd eljátszák, hogy mi módr;n vad,ásznak a tatka-
sok a dzsungelban, előadják az őserdő kígyójának az éhes

Szomias a falka. Órtálló,kis magyar.
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EGY.NAP A VAGÓNBAN.
Nagy zuhanásra ébredtem föl. Sötét volt. Hallottam,

amint valaki megdöngette az aitót, morgott valami| az-
tán, tovább ment.

Magarnrahúztam a páplant és nem mertem szólni, Pe-
dig viz kellett volna. Fojtó augusztusi nap szorult.be a
szűk vagón levegőjébe és a deszkájából is hihetetlen illa-
tok terjengtek; De nem mertem szólni. Mindenki aludt,,el-
csigazott testtel, horkoltak körülöttem.

Másnap reggel vettük csak észre: a kredencnek egyik
oldala dőlt le. És éppen Ágnes feje mellé esett. Ha.kicsit
arréb csúszik, agyonüti.

De senki se csodálkozott reggel raita. Megszoktuk.
Olyan volt, min,tha már.hetek óta rázna bennünket, a vo-
nat, mintha az elindulás valami ködös, rnegmagyarázha.
tatlan sejtés volna csak. Honnan jött ez a vonat, hova
visz? Nem tudtam. ,

Egyelőre a paplan alatt jól ,éreztem magamat, csak a
lábaimat du§tam ki; hogy ne legyen:annyira melegern..És
hogy még nyugodtabb legyek s elhesse,gessem a bizonyta-
lanság sejtő érzéserit, arra gondoltam, mit is csinálhat
Iván? Vajjon haragszik még?

Mikor a transzport elindutt s a langyos, alkonyodó le-
vegőbén kijöttek búcsúzni.meg sirni az emberek az á|lo-
másra, ,Iván is ott volt az apiával,

Az anyám sírt akkor és leveleket hugdostak a kezébe,
vigye át az ismerősöknek. Az apám csöndben volt és meg-
megigazított egy bútort, hogyha elindulunk, nehogy baj
történjen. Én meg bambán álltam a vagón lépcsőjénél és
rosszul éreztem magama!. Fájt, hogy este van és el kell
menni s holnap nem boxolhatom vi,ssza azt a pasast, aki
ellopta még hozzá a füzeteime,t is.

Egyszerre megpiIlantottam Ivánt. Szégyeltem magam.
Mult héten csúnya szavakat kiabáltam feléje és nem ínen-
tünk többé a Brezinára együtt. Néztük egymást. Egyikünk
se mert szólni. Iván egy magányosan veszteglő vagón fék-
jénél állt s azt csavargatta. S ez bosszantott ismét. Hogy
szerettem volna odajutni és lám, Iván már ott áll és csa-
vargat s talán többször ki fog ide jönni az állomásta a"

farakások közé és végig fognak mászni a kocsikon, meg-
.fogják vizsgálni azt a kilökött szalónkocsit. Irígyeltem
Ivánt, 

"l ,l .. - ; -.. ] :

l S akkor odajött hozzám az apja. Anyámtól és apámtó!
már elbúcsúzott s most nekem nyujtott kezet:

- Szervusz. Gondolj aztán Ivánra ._ mondta és -szőke
baj usza alat| ta|án.mosolygott.

, Zavarba jöttem: gondoljak lvánra? Hiszen haragban
, vagyok. S hirtelen akkor elfelejtettem mindent. Csak azt

láttam magam előtt, hogyan ültünk az első padban, ,hó-
gyan tanultuk a latint, egy percre felrémlett.a puskaropo-
gásos nap, amikor összebújtunk és vártuk az apákut,vagy
a vakációs-ház, ahol labdáztunk délutánonkint a Schvarz
fiúkkal meg Járossy Tónival. Azt is láttam,.hogyan féiiy-

", képeztünk s nem maradt ki az eszemből. a-karácsonyi őr-
járat-história se, a fenyőfákkal meg a részeg Bencsik ör-

., mesterrel . . . Egy perc alatt mindez.
: - Bácsi kérem, az lván . . . ejtettem ki félénken a szót,

de Iván papája, akit különben ,Hajnóczynak hívtak és
.,ügyvéd volt, kapott a szón.

Na, csak nem Jggto* ös§zeves.zve elválni, , : : l. ..

l: S í8y történt aztán, hogy,'kibékültem lvánnal. Alighogy
kezet adtam neki, elkqzdődött az ordíto2ás, aztán a tola-

. tás és egy óra. mulva elindultunk , . ..
Rémes - mégis csak meleg volt ez a paplan is. Le kel_

;. lett rúgni. Olyan hirtelenül jutott eszembe, hogy elfelejr-
,, tettem mást Cqak akkor vettenn észrer,f,ogy most aztán bá-

mul a sötét. Azt pedig nem szerettem. Most ,meg aludni
se tudtam.

Ágnes és az apám horkoltak. Lz anyám sóhajtott: Te--
hát ébren volt. Tényleg, mert mikor a vonat újra elindult,' s a gyors lökéstől a fejem nekivágódott a deszkának, meg-
kérdezte:

- Alszol?,
Nem válaszoltam..Az ütközők folyton egymáshoz ütődve.

kongtak és nyikorogtak, a kerekek bele.kezdtek egyhangú
mormoló nótájukba, az á|lomáson ,megkondultak a ielző-
harangocskák. Hogy szerettem azelőtt őket. . Izgalom fo-
gott el, ha hallhattam, mert tudtam, hogy jön valahonnan

'' akkor egy vondt . . . Most? Kifelé nem láftam. Micsoda'
állomás? Kicsi, nagy? Álmos emberek, mint egyszer
Teplán? És milyen leh'et ki:nn az ég?

De megálltunk. Ugylátszik csak tolattak. Megint embe-
, rek jöttek s mormolásztak vagy ordítoztak. Rendesen sose

beszéltek. S így ment még sokáig. Mire újra felébredtem,
a kis kályhán fórrt a víz, reggel volt, az ajtó nyitva éó

,_ besütött a nap. Édesanyám reggelit csinált.
. Hol volt ekkor már az éiszakai sok gondolat?t Éhes
1. voltam. Magamra kaptam a nadrágot meg az új kék tri-
. kót s kinéztem az elrohanó vidékre.
i, Furcsa gödrök váltakoztak gyoí§,egy,másuiánban. Egyi összerombolt vasúti.őrház ásitott az é§ íelé,,messze pedig
:i gomolyogtak a nagy, fehér augusztusiJelhők.
l: - Gránátlyukak - mesélte az apám ---:. Itt se lesz egy-

hamar legelő.
,. Gránátlyukak? Nagyon rámdöbbent a szó. Meg is akar-

tam kérdezni hogyan jön ide gránát, hi§zen mi csak az
újságokból hallottuk, mikor e§yedül voltunk, a frontról.
Egy repülőgép.dobta le tán. De amint tovább és tovább
haladt a ,vonai; annál több összelapított romház került
elénk s egyik réten ott ásítozott egy lövészátok, eíőtts, drótsövény., A másik üagónbói az öreg Janicsek pincér

,,- vigyoggott kihajolva: ._\,-

]j] - Tanár úr, a vörösek.,
, Eey állomáson, hogy mi volt a neve, nem tudom, megint
. megálltunk. A von,atvezető összegyüjtötte a ,,főbbeket" s
-l megmagyatázta; mért kell itt várnunk öt óra hosszat. Rá-

toltak bennünket egy vak vágányra és otthagytak. Kilenc
óra lehetett reggel. Egymásután ereszkedtek le a létrák aAz lchthys táborban kúszik fel a zászló.
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vagónajtókból s félénken dugták ki a fejüket. A harmadit
kocsiból füttyszó hallatszott. Ez a Beck Lajcsi volt. óva-
tosan hátranéztem, hogy kilopódzom és kész is volt a ter-
vem. Bemegyünk a lövészárkokba, hiszen van öt óránk. Én
elviszem a légpuskámat, Itt lőg. Azt nem engedlem be-
csomagolni. Ugyse volt hozzá sörét. Az anyám azonban
mintha megérezte volna, Odament az aitóhoz és fölhúzta
a létrát.

-'ülj le és olvass.
Kilógattam hát újra a |ábamat a mezők felé és nézíern

a. lelhőket nreg a gránátlyukakat.
Koncsek Árpád adótárnok úr és Jámbor János agg-

legény, városi íőiegyző úr most is vitatkoztak. Koncseken
papucs volt és hálóing meg úszónadrág. Jámbor most is
rendesen öltözött.

- Ott vesztettük el a háborút, ahol én rhondtam - eről-
ködött Koncsek -. A közpon,ti hatalmak ,erőko,ncentrá-

ciója kimerült. Flidd el, János, az összeomlásnak be kel-
lett következnie. Csak most már az a kérdés, hogy miért
ment el Károlyi és mi van a vörösökkel?

Jámbor bólogatva hozzákezd,ett:

- Annyi igaz, hogy a vörösökről kezd most rettenetes
hír járni. Nem tudom, higyjek-e neki, mert én alapjában
véve. szkepticizmusra hajlok.

Aztán .megakadt ez a beszéd is, mert Beck Lajcsi kö-
zeledett feléjük és nem figyeltem oda, De Beck Lajcsi
meg nem akart rámhederíteni. Gyáva, gondolfam, ehelyett
azonban ő mutatott nekem szamárfület. Elment a lövész-
árkok felé és többé ne,m láttam. Mert ennek a napnak is,

mint rnindggyiknek, megvolt a szenzációia. Déltáji indu-
lást jeleztek, előbb, mint kellett votna és Beckné izgatot-
tan kereste a tiát. A kis kövér asszonyka mindenhova be-
nyitott és kérdezett, de Lajcsi nem volt sehol. É,ppen ke-
resésére akartak indulni, mikor a lövészárkok táján valami
robbant. A,vonatvezető meg Beckék, meg rnások is rosz-
szat sejtettek és egy óra mulva, mikor ráakadtak, igazuk
lett. A Lajcsi rálépett egy ottfelejtett kézigránátra és az
leszakította a fejét. Hordágyon hozták be mind a hármu-
kat. Beck Lajcsit letakarva halottan ,és a szüleit eszmé-
letlenül. Beckék pékek voltak a városban és senki se tudta,
mért jönnek ,el; hiszen maradhattak voln,a, A nagyobbik
fiuk még az |sonzónál pusztult el és az öreg Beck sírva
panaszolta, hogy mennyit áldozott . . .

Nekem mégis mindez olyan furcsa volt. Két órája még
beszéltem vele s most nincs. De nem értem rá gondol-
kozni. A vonat mozogni kezdett s mikor kinéztem, egy
vagónt Láttam csak ottmaradni a vakvágányon: a Beckék
kocsiját. Nem, nem vqlt időm eszmélni se rá, csak arra
emlékszem, hogy,rnindjárt ,ezután az édesany,ám ágyba-
dugott és azt mondta, hogy aludjak az izgalom után.. Pe-
dig én nem éreztem semmit. Nem is féltem. Csak furcsa
volt. Az Iván ottmaradt és járhat a Brezjnára, én iit fek-
szem s alattam forognak a kerekek és Beck Lajcsinak
nincsen feje . . . Ki.dobia eI a gránátot? - kér,dezlern,
de az apám rámszőlt:

- Aludj. Bs ettől jobban megijedtem még mindig, mint
Beck Lajcsi viziőiátől. öt perc mulva a Szigetre álmoQ-
tam magamat. Arady Zsolt.

A vízipótó szabályai. A vízipólórrak a szabálvai egyszerűek s azokat részletesen a Magyar _Uszó Szövetség által 1928-ban
kiadott, i,l Uasvai I]szó.Szóvetség lizipótó le,ndsZábdlyai" cim_ű kö_nyvben találjul< ryec,-A játékban, hét főből álló két csapat
vesz részt egy bíró vezetésével. A -játéktér 20-27 m hosszú, 1C1-20 rnéter széles és keskenyebb végein §$};e$y 90_ cm magas
és 3 móier §léles kapu áu. A két Ölleníél egymás kapujábá akarla a 68-71 cm kerületíí, iéggei telt po{ánQ1l! dobni s a'sa-
ját kaprrjától el akarjá azt terelni. Gyöz az a ó§apat, meiy-a szabályos 2X7 percig tartó játétidőben a labdát többször dobja be
érvényesen a másik Íél ftapujába, mint amaz az övébe. A játét( szabáiyai igen tág teret engednek a bírónak az itélkezésre s ez
nagy hibája a vizipólőnak.

A TIZENEGYEDII{ PÜNI{Ösor ICIITIIYS TÁBOR,
amint azt mindenki tudja, ezidén ismét Isaszegen zajlott le.

Az 1,6,8, 9, 13, 29,32,67, 93, 100, 115, 223,243,245,263,
27O, 28t, 3O4, 312/ö,31B,, 323, 907 és a 919. számú cserkész-
csapatokból 631 cserkész és vezető iött el az idei baráti talál-
kozóla. .

Szombaton délután érkezett meg a résztvevők nagy része. A
délutánt a sátrak felverése és a táborok rendezése foglalta le.

,Este rövid áhítat nyitotta meg a tizenegyedik lchthys tábort.
Pünkösd vasárnapján, reggel, az Ichthys zászló tavalyi őrí-

ző1, a 8. Turul és a 245. Ráday cserkészcsapatok visszaadták a
tábor választott parancsnokságának a reájuk bízott és híven
megőrzött zászlót., Zászlólelvonás után a reíormátusok ós
evangélikusok az Ichthys tábor mellett tartottak közös isten-
tiszteletet és közös Urvacsora vételt, A délelőtti vezetői gyűlé-
sen a cserkész előkészilő munkáról és a tizedik törvénvről tar-
tottak hozzászólásokban gazdag eszmecserét, E vezetői" megbe-
szélést, meglátogatta a szomszédunkban tábor ozó csapatok közös
parancsnoksága. Délután a csapatok egyrésze saját programm-
ját hajtotta végre, másrésze résztvétt a közös hadijátékon, amely
a legszebb és legpéldásabb cserkészrendben folyt le, a résztve-
vők nagy örömére és megelégedettségére. Este kedves, meghitt,
jókedvű, felfrissítő tábortüzünk volt. A napot zász|ólevonás, s
rövid áhítat íejezte be.

Pünkösd hétfőjén zászlófelvonás nyitotta meg a napot, ame-
lyet követett a iáborozók közös áhítata. Párhuzamosan a fiúk
játéka, az örsvezetők tanácskozása és a vezetők eszmécseréje,folyt le. Ezt kettős programm követte: a cserkészek egyrésze
résztvett az örsi akadályversenyen (kérdései: különböző cser-
készfeladatok, mi vari a 2sebedben? Jézus két főparancsolata?),
másik része az oktató cserkész forgószínpadon tanulta meg a
magyar nóta helyes éneklését, két,.régi magyaí labdajátékot,
reggeli tornagyakorlatot stb. Délután a legszomolúbb ,dolog
következett. El kellett bontani azt a tábort, ahol harmadfél na-
pon keresztül szeretetb€n, örömben, játékban, munkában eggyé-

iorrtunk. A tábor lebontását, helyrehozását rövid tanácskozás,
áhitat, ima, zász|ó|ev onás, elvonulás, vonatraülés, hazaérkezés
követte. Az lchthys-zászló őrízői ez esztendőre: 243. sz. Bethá-
nia és 270. sz. Hajnal cserkészcsapatok. Res.

L Istentisztelet a táboíban.
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t<AJAKTÚnÁn, A CSEPEL-SZIGET I{öRÜL.
Csapatom viziembereinek régi kedves vágya teljesült most

az érettqégi-szünetben, mikor körülha!ókáztuk kajakokkal a
Csepel-szigttet, A túra három napig tartott s egyike valameny-
nyi résztvévő számára a legfeledhetetlenebb emlékeknek. De
meniünk rendjén sorba.

Május I6-án reggel indultunk el a Vizitelepről kilenc kajakkal,

Utb,ln a kajakoI<.

elég szép napsütéses ,időben, északnyugati széllel, Közben min-
{en alkalmat felhasználtunk a tanulásra s így már jóelőre biz-
tosítottam az engedélyt a cseppeli vámmentes kikötő megtekin-
tésére: A kikötőben Jármay titkár úr fogadott bennünket és
igazán lekötelező szívességgel kalauzolt bennünket végig a ,ki-
kötö minden egye; r,észéber1, .megnrutatva mindent s. felelve a
fiúk legapróbb részletekre kiterjedő kérdéseire is. Különösen
megragadta a íiúk figyelmét-a hatalmas 14 emeletes gabona-
raktár, hol poiitosan megnéztük a szilókban való'tár,oiást, a
padozatos tárolást, a különféte elevátorokat és gépezeteket, me-
lyek segitségével lehetségessé válik, hogy néhány óra leíorgása
alatt több tonnát kitevő gaborramennyiséget ki- és betároljanak
ininden emberi erő nélkül, kizárólagósan a pneumatikus élevá-
torok segítségével. A kikötő megtekintése után a titkár úr na-
gyon érdekes adatokat mondott el a kikötő íorgalmáról, mely
adatokkal a'íiúk'közgazda§ági ismerete igen érdekes és értékes
ismeretekkel gazdagodott.

A kikötő megtekintése után további sietős utunkra indultunk,
mert hiszen még csak az elején voltunk s már is ll órára járt
az jdő. Utközben megfigyeltük a, tétényi plátó alakulatát, .az
ercsii meredek homokíalakat, melyekben tengersok párti fecske
fészkel, megfigyeltük br. Eötvös józsef síremlékét és sirhelyét,
majd megérkezve a zsilipekhez, kaiakainkat átemeltük s siettünk
esti táborhelyünket megkeresni. Már ekkor a holtág elején meg-
mutatta magát a csepeli Dunaág gyönyörű madár-világa, Ren-
geteg gém és más tizimadár"keringett a, víz felett aiia, :amerre
elhaladtunk, íelriadva sietős evezőcsapásaink zajára. Táborhe-
lyünket megtalálva, rövid-ima ;rtán a jól megérdemelt,pihenőre
hajtottuk fejünket mintegy 72 km-nyi evezés útán.

A második nap volt a tábor fénypontja. Már korán reggel fel-
keltünk és csoportokra oszolva indultunk, hogy minél többet
láthassunk és tanulhassunk. Könnyű kis kajakjainkkal behatol-
tunk a ióíormán járhatatlan nádasokba és igyekeztünk megfi-
gyelni a nádasok madár- és növényvilágát. Láttuk ott a vízililio-
mok legpompásabb példányait, töméntelen riízivirágot, a fló-
rának oly hatalmas változatosságát, rnelyhez egy természettu-
dós ismerete elégséges csak, hogy illőképpen feldolgozza, nem
pedig egy szerény cserkészcsapaté. Mindazqnál,t4l üalamennyien: ... :

összedugtuk íejünket, kis tudományunkat összetettük és így
mégis rengeteg növényről meg tudtuk állapítani, hogy mi és
hová tartozik közben őzön vizimadár rebbent fel előttünk, de
a madárvilág csak a délutáni óráktó| kezdve mutatta magáí a
teljes pompájában és gazdagságában. Már délután három.óra
felé kiiöttek a mellékágakban a kacsák különféle fajtái, a kis
csörgő récétől kezdve a hatalmas tőkésig, csak úgy hemzsegett
a viz a vízicsirkék különféle fajtáitól. Különösen érdekes volt
megfigyelni azt, hogy milyen különbség van az egyes mad4r4k
felrepülési módja között. Mig a kacsa jóformán tel,jesen a vízbőí
emelkedik íel, addig a vízityúk előbb szalad a viz tetején, köz-
ben ver a szárnyaival s csak azután röppen fel a magasba. Le-
szállása is teljesen .hasonló egy hidroplán vízbecsapódásához,

Különösen gazdag ez ,az ág a gémek különféle íajtáiban.,A
dobos gém és szürke gémen kívül megtalálható a ,gémeknek ha-
zánkban élő minden fajtáia, igen érdekes és tanulságos anyagot
szolgáltatva természetrajzi ismereteinknek gyakorlati alapokra
való íektetésére.,É,rdekes volt megfigyelni, hogy az olyan helye-. ken, hol ember keveset jár, mint pl, a ,Ráckeve alatt lévő szaka-
szon, a madarak mennyire nem íélnek az embertől. Egészen
közel le,hetett íérkőzni hozzájuk s megindult a cserkészés a
fényképezőgéppel, még pedig szép eredménnyel. A mindig gya-
nakvó vöcskök is elég közel bevártak, sőt egyszer egy fiatal
sárgacsőrű vqndéglátogatóba is elment az egyik kajakba, Mon-

Lz egyik'kaiak 1egénysége munkában.

danom sem kell, hogy a fiúk a látogatást {ényképen is meg-
örökítették. SiráIyok is íolyton ott keringtek csoportjaink körül,
nem is szótva a nádirigókról, melyek egészen közelre bevártak
bennünket,

Megfigyeltült a külön{éle vizimadarak.'életét. Láttuk, amint
a vöcsök kicsinyeit a hátára veszi és úgy úszik velük. Láttuk az
öreg kacsát, amint vizre viszi kicsinyeit és tanítgatja az ,élelem
szerzésére. Láttuk a dobos gémet, amint nyakát,lelfelé nyujtva
igyekszik a nádban észrevétlenül elrejtve maradni, megfigyeltük
a különféle gémek pihenöhelyeit, melyeket mindig az erősen le-
döngölt nád és sás jélez.

Különösen nagy élvezettel játszadoztunk el ,a vöcskökkel,..me-
lyek ha bizonyos távolságra megközelítettük őket,, akkor hamar
lebuktak, hogy ismét távol valamelyik oldalon előtűnjenek. Nagy
volt az,öröm, mikor aztán sikerült néhány kajaknak egyet közre-
fogni, de. csak játszott velünk, mert egy ügyes lebukással vala-
mennviünk alatt elsiklott és messze a hátunk mögött tűnt. fel
isméi.
, Amint a civilizációhoz ,közelebb jöttünk; rnindig tartózkodób-

bak lettek a madarak is. Mind ,messzebbről és messzebbről, röp-
pentek fel és mindig félénkebbek és félénkebbek lettek. Sajnos,
az, ember az óstermészetre is reányomta a ínaga bélyegét.

Este még sokáig élveztük az igazi éIet kezdetét Szigetszent-
miklós határában, mely mellé a kísérő zenét egy pompás. béka-
kórus aclta. Mindanny.ian nagyon. sajnáltuk, hogy a nap oly.Tábqívef ó§,a.Ezigeteni.
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hamar elmúlott, mert tudtuk, hogy vasárnap Soroksár vidékén,
hol a csepeli evezősök százai iűnak, már"sémmit sem fo§unk
láthatni. Igy is volt.

Fáió szívvel vettünk búcsút a pompában és gazdagságban
talán- utólérhetetlen csepeli ágtól s indultunk rreki túránk utolsó
nehéz részének, a zsilipen és á városon való átmenetelnek, mely-
ről csak annyit, hogy aki még nem próbálta, anfiak halvány
fogalma sinci a néhézségeiről és kellernetlenségeiről. Mind-
azónáltal a nehézségek nem tudták elnyomni a szépségek em-
lékeit s ma már mindenkinek igen kellemes emléke és tanulsá-
gos tábora a csepeli kajaktúra.

Csak a túra végén fudtuk meg, hogy talán már utoljára élvez-
tük a csepeli őstermészet pompáját, mert az ott ásítozó kotró-
gépek kitakaritják az egész ágat és átalakítják hajózható téli
kikötővé, Sajnálattal hallottuk ezt azért is, mert a főváros kör-
nyékét így megfosztják egy igen kellemes és szépségekben bö-
velkedő, komoly túra-helytől s ezze| is pusztul azoknak a he-
lyeknek a száma, ahol a magyar vizek madárvilága még meg-
található s ahol az állatvilág érintetlensége mellett a magyar ős-
foglalkozás, a'halászal is éiintetlen formájában találhatól mely-
ről azonban talán maid máskor Írok egYet-mást. 

(K. B. I5.)

A PÜNI{ösor REGŐSISKOLA.
A regősiskola befejezése után azzal fordult hozzánk egy

laikus hallgató: Ha minden terv ilyen hamar realizálódik,
akkor el tudom képzelni, milyen nagi lesz az eredmény.
Tényleg csodálatos, hogy az alig egy évvel ezelőtt inten-
zíven megindult munka most, pünkösdkor már ilyen ki-
pattanásig feszülő bimbót hajtott. A regős-tanfolyamot
hosszú előkészítés előzte meg, minden csapatot, sőt majd-
nem minden öregcserkészt megkérdeztek, felszólítottak,

.-. Regóstanfolyam a Cserkészparkban;

összegyüjtötték az, összes csapatok és regősvándorlásra
induló csoportok terveit s így sikerült, hogy a Karacsony
Sdndor vezetése alatt álló ,tanfolyamra több mint 50-en
jelentkeztek és mind meg is jelentek az ország minden ré-
széből. A regősiskola célja az volt, hogy gyakorlati uta-
sításokat és szakszerű felvilágosítást adjon tábortűzgyuj-
tásra, regős-vándorlásra, népraizi és társadaiomrajzi
gyüjtésre, megfigyelésre. Előadókul megnyertük dr. Weis,
Istvdn min. i_anácsost, akinek ,,A mai magyar társa{alom"-
ról szóló könyve zseniális probléma-oldó és útmegfejtő
mindenkinek, dr. Győrffy Istvdnt, a Néprajzi Múzeum igaz-
gatóját, Szokolay Béltit, az Iparművészeti Társulat igaz-
gatóhelyettesét, e nemben elsőrangú szakembereket. Elő-
adók voltak még magától értetődően Karacsony Sdndor
bátyánk, akinél ,ma Magya.,rországon talán jobb megér-
tője, egyszersmind szaktudósa nincs a magyar népnek s
akinél jobban tábortúzet rendezni s még hozzá elérhetet-
len szuggesztivitással előadni senki nem tud, uitéz Faragó
Ede lelkesedése mindenkit magával, ragad, dr. Major De-
zső pedig oly széleslátókörú megfigyeléssel rögzítette meg
a közegészségügy stb. falusi problémákat, hogy okvetle-
nül belerögződött mindenki lelkébe. A regősiskolának elő-

adója volt még Aradi Zsolt, ki az egész szervezést kezé-
ben tartoita és évek óta első propagálója e.nnek az. esz-
mének. szombaton este tábortűzzel kezdődött a tanfo-
lyam, vasárnapi mise és istenisztelet után egész estig foly-
tak az előadások, este két tábortüzet is tartottak Kará-
csony Sdndor utólérhetetlen veze,tésével. Hétfő délutánig
íolyt az előadás s a hallgatók tudásban, lélekben, gyakor-
lati tanácsokban egyaránt megerősödve széledtek szét,
hogy vezetői legyenek a hatalmas módon meginduló regős-
tnozgaíomnak, ame.ly az eddigi jelek szerint új szint, nagy
lendületet fog adni o magyar cserkészetnek s amelynek
igazi, tisztult, nemes irdnya mély vallrísossrígíol dthatott
tendenciaja biztositéka az eredménynek. A regősiskola
hallgatói a legjobb kedvvel és legjobb hangulatban váltak
szét, ugyanekkor elhatározták még, hogy mily területekre
mennek s több határozatot hoztak, amelyet az országot
elnökség elé fognak terjeszteni jóváhagyás végett. Ugyan-
ekkor Karácsony Sándor szerkesztésében megjelent a
Regós Kdté (mint a táborozási segédlei második része),
külön hatalmas füzetben. Cikkírói: Kardcsony. Sdndor, a
mozgalom vezetője, vi,téz F,aragó Ede o. v. t., dr. ,Weis lst-
vcin min. lan,, dr. Győrffy lstvdn, Szokolay Béla, .dr. Fo-
dor Ferenc egy, tanár, dr. Major Dezső és Aradi Zsolt,
A Regős Káté-ban minden cserkész, mindeh isaliat, min-
den csoport bármilyen útra vállalkozik, vagy ha csak ér-
deklődik, pontos feleletet, gyakorlati utasításokat, könyv-
címeket, anyagot talál a regős-vándorlásra, tábortizekhez,
szempontokat a társadalomrajzi és néprajzi gyüjtéshez.
Valóságos kincsesháza és eligazitő rendőre ez a íalun
járó vagy falu közelében tábotoző magyar cserkésznek.
Itt közöljük még, hogy bárki, aki valami iránt ez ügyben
érdeklődik, közölje Karacsony Sdndorral (V,, Nagy Sán-
dor-u. 6.), vagy bárkivel a Regős Káté írói (dr. Major
Dezső, vitéz Faragó Ede, dr. Fodor Ferenc, Aradi Zsolt)
közül. Reméljük, hogy a regősiskola nagy sikere azoknak
is nagy segítségükre és lelki épülésükre lesz, akik csak
gondolatban lehettek ott előadásainkon és azoknáI a tt-
bortüzeknél, amelyeknél csak ha szív szerint is, de minden
magyaí cserkész ott volt, hogy találkozzon a magyar
géniussza1.
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[IEJ, REGŐ, I{EJTEM..,.
A zálaegerszegi cserkészcsapatoknál tettem látogatást

és régi szokás szerint sorrajárva a csapatokat, sok min-
denről beszélgettern velük. A regőlés módját és jelentő-
ségét talán minden csapatnál megemlítettem, így ezeknél
is, mert azt hitiem, hogy újat mondok, de a legnagyobb
csodálkozásomra h'amarosan felvilágosítottak a fiúk, hogy
a szomszédos községekben minden gyerek tudja. hogy mi
az a regőlés, mert azon a vidéken, Göcsejben, ősi régi meg-
maradt népszokás.

lgaz, hogy mi, cserkészek, megtoldjuk a regőlési módot
sok hasznos újítással, mégis jó, ha az ősi módját is meg.
ismerjük és valami módon beleillesztjük a miénkbe, ámely
így rnagyaros zamatot nyerhet. Most pedig lássuk, mi a
módja Göcsejben.

Luca előtti estén egy csomó gyermek subába, kucsmába
öltözve,, láncos botokkal vagy dudával jár házről-házra
így énekelve:

Adjon Isten jó estét
Ennek a gazdának,
Tejet, vajat, sza|onnát,
RéiaÍ, hasvmát, gabonát
Meg sok mindent.

(Ezután rnegkérdik, szabad,e beljebb kerülni és ha be-
engedték őket, ,tovább mondják) :

._t j' 
-:.Lúca, Luca koty, galagonya három,
Ha nem adnak szalonnát, levágjuk a gerendát,

Hej regő rejtem, ezt is megen§édte nekünt< a nagy lsten

(ezután minden jót kívánnak a gazdának).
(Egy másik formája.)
Megjöttek, megjöttek s:legény Szent István szolgái, eb-

ben a híves, havas időben kinek füle, kinek lába eliagyott.
Tietek adományiból akarjuk felgyógyítani. Monalut-e
vagy nyomjuk ? (A gazda, bglülről válaszol) : Mondjátokl

Hely regő, régi törvény,
hely regő rejtem, l

azt is megengedte
az a nagy Uristen,
Kelj fel gazda, kelj,fel,
Házadra száll I.sten angyala,
Sorj ával, sere gével, szá rnyas angy aláv al, teli poharával
Adjon az Uristen
Ennek a,gazdémak ' ]r

Egy hold íöld§n száz lrereszt búzát,
Egy hold téten száz srekér szénát,
Hely regő, régi törvén1,,
Azt ,is megengedte nékrink áz Uristen.
Adjon az Uristen enneü: a gazdának
Négy kis ökröt, két kis bérest.
Az egyik béresnek arany ostornyelet,
A másik béresnek arany ekeszarvat,
Haj, régi töwény,
Anott keletkezik egy kerekes pázsít,
Abba legelészik csoda fiú szarvas;
Csoda fiú szarvasnak ezer boga-ága,
Ezer misegyertya óltatlan aludjék,

Ajtó fölött tömött buksza,
Abba vagyon száz pengő,
Fele szegény regősöké,
Fele a gazdáé.
Dícsértessék Jézus Krisztus.

A dícsértessék előtt ,áttat még elmond ani a házasító
jókívánságokat: 

:

Amott egy szép leány, neve Kati,
,Jaj, kit adjunk néki?
jóskát adjuk néki!
Isten meg .se mentse,
Kebelébe réjtse,

Csöndörgesse, pön dörrgesse,
,Mint a róka larkát,
Még annál is jobban stb.

Nagyon örültem a zalaegerszegi cserkészek ősi régő-
lésének, azonban felhívom a figyelmüket aíra, hogy a gö-
cseji népszokásokat Gragger Róbert ,,Anthológia Hunga-
rica" című múvében teljesen feldolgozta s a tietek ezzel
szemben bizony hiányos. Jó volna, ha megvennétek ezt a
könyvet és összegyüjtenétek mindazt, ami még a könyv-
ben sincs meg. Egyébként a íent leírt versek elmondói a
7|-es za|aeger§zegi Zrinyi-cserkészcsapat tagjai voltak.

*

. Szép, szép a regőlés, ,rde biz' a nehéz kenyér", mert a
falusi nép tartózkodó s a cserkész mégis városi, aki olyan
távol á1l a falutól, - mégis a szíve megnyitja a falusiak
lelkét, ha akarja. Az ám, de hogyan? Lássuk csak! A győri
tanitóképző intézet csapata egy§zer a vasútállomástól is
igen messzire eső község határában táborozott. Bizony
nem fogadták őket valami nagy biza|omrnal,'mert hiszen
iiyen furcsa külsejú embereket még nem is láttak. A győ-
rieknek rosszul esett a falusiak tattózkodá+sa, de elhatá-
rozták, hogy megnyerik a falusi testvérek bizalmát.

A fiúk vetélkedve küzdöttek a célért s egyik kirándulá-
sukról hazatérőben, először c§ak elbeszétgittet< a széna-
forgató falusiakkal és amikor Látták, hogy azok a nagy
melegtől már tikkadtan dolgoznak, kivették a kezúkből a
szerszámot és nagy lelkesen nekifeküdtek az 1llatos széna
forgatásának. Sokáig dolgoztak,'pedig már az ebéd ideje
is ettelt. A parasztok meg akarták vendégelni őket egy-
szerű ételeikkel, de a íiúk megköszönték és haz,asiettek a
táborba. Ezzel a napi jótettetr egycsapásra megnyerték a
falusiak szívét ,és ettől kezdve szent volt köztük a ba-
rátság.

,,A cserkész ahol tud segít" - nagysúlyú mondás ez,
fiúk, ,csak tudni kell alkalmazni is. Milyen jó alkalom a
magyar város új magyar fiainak a bemutatkozásra a győti
példa. Máshol is nyílik alkalom, ha nem is ilyen, csak látó-
szemmel és cserkészlélekkel járjatok.

Hej, regő, rejtem . . . valamikor 1égen, Szent István
idejében összetörették a pogány multat titokban sirató
kobzokat, mert a pogány táltosok üzengettek rajtuk tit-
kos híveiknek és lázitottak a vallás ellen. Vagy talán in-
kább áz ' idegen vallás idegen hatás,ától téltették l a
magyart?

A hosszú török uralom alatt is el kellett rejteni a regő-
lést kísérő zeneszerczámokat, akkor már a Krisztust kö-
vető magyarnak a pogány török elől, mert a regősök a
magyar lélek'ápolói voltak. Most is csak a csonka hazá-
ban szabad a regőlés és az elszakított végeken élő testvé-
reinknek ,tilos, mert ínagyar lelket éltet és ujjá teremt.
De hát legalább Ti ne rejtsétek el, csonkahazánk fiai, re-
gélő szerszámotokat Csak zengessétek íiszta,hangját,
hogy annak ritmusára verjen minden magyaf szív magya-
rul itt a csonka hazában és magyarul az ideiglenesen meg-

aitéz Faragó Ede,szállott területeken is.
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eöupöc GABI TI:OS oGAl,ó GE p n.
A hőség nagy, a nydr, poros,
Sülünk a napsugdrban,' '

Gömböc Gabi épp a soros
A nagy,mosogatasban.
Mosogatni nem passzió,
Söt munka a javdbóI,
Mert biz tizennégy tőre rúg
A lalatozó tabor.
Van ott bizony elég edény,
lls Gabi, bdr kemény legény,
,a,mde a batorsaga
Legott indba szdlla
A csaikahalmazt ldtva,
Mely ebédtöl maradt,
És ami mds uan hdtra:
Kést, villát, kanalct.
Ám a cserkésznek van teje,
Es nem csupán csak disznek,

Kis pat,ak csak mosogass
Szép szorgalmasafl,
Add,ig Gómböc Gabinak
Mds munkdia van.

Az a munka abból tillott.
Hogy Gabika lefeküdt,
Oly édesen elszundított,
Ahogy, nem tud egyebütt., Hanem elöbb csajkaőrnek
Leszúrta jóI a botot,
És rdtett,e nehezéknek

. A hús. cserkészkalapot.
S a csajkanak a zsinórjat,
Mint valami enős' pörazt,
Ehhez kötötte oda,' 
U gy alud,t el
Az óvato's Gabika.

Mert mivelhogy egy esőcsepp
Diszeleg az o.rran.
Első után iön a többi
Eső, azaz zápor,
Egy-kettőre azott ür gét
Csindl Gabiktiból.
Vdg a uilldm, zendül az ég,
Minden elem ldzad"
Gabiktira zúditanak
Sok mennyci kadat,
Hideg eső ostorozgat
Cserkészfejet, hatat,
A megrémült cserkészgyerek
Hazafelé vdgt,at.
De útközben, mint a uilldm
Szívébe nyilallik,
Bensejében bús panaszos
Csajkacsengés hallik.

,lsméri a mosogy.tasr, 
' 

mert ez igy is ingadozott, Vissza, víssza mindendron,
.ns hatalmat. a viznek, lYehezékül melléadott Hogy |eledte ezt el?
Gabi fur!,angos lejiben Két erős cserkészciPŐt, Patak partra visszavdgtat
Nagy go"ndolilt ciktizik: Mivel talpa.ÚgYis főtt Előrenyúlt testtel.
*-jizitcai tény,.hogy az lvtar a nagy melegtol, Iszonyatos, .amit tdt ott:
Edény tisztul, na ai*. Megszab.adult ettól. Elszakitva minden gatot"

De inert záport tamasztani Ha telébred, a csajkdkat Ny,argal mar a kis patak,
Hej, nem tud még a Gabor, Kiteszi a napra, Mint egy szörnyű dradat,
Mtis lortéllyal .btljik ki ő I}gy uiszi m,ajd haza Őket Csajka-|űzér, bot és kalap
A bús mos:ogatasbó/. Szépen megszaradva. Két derék cipőuel:

' pan'isolij,on, kinek kedue van, ns dlmdban meg is tette Ütheti mdr a nyomukat
A mosőgala utent S nagy diadalt ,aratott. Kaviccsal v,agy kővet.

óné:ki s1kkal nagyszerűbb : ! nagy ezüst CSA]KA-REND,bőI Gabiktinak, mint uborka
Kereng kócos fejiben. Disz meddlidt kapott. Megnyúlik a képe,

Zsinórt kerit, hosszút, nagyot, Büszkeségtöt Cabi szive lgy szUperatt az Ő hír,es

Nyaktiba köíi bogra," -: : " 'Min| a iÚ,gy dob, dobogott: Mosogatógépe.

S c so/c csajkat,Áiként rabot, A patak'meg kacardszva I

Viszi tt:itarl'íősua. Csobogott, csak csobogott. Messze lent a völgYek alján
Holdviltigos éjen,É,s mint tehénkén a kolomp, :i:,

,Ha legel a .hatdrba, ,,H,qháj massal dolgoztatni, Titkos csajka-csilingelés

Gabi nyakdbtan cse::ngve bong Ez nem jdrja, kérem, YóI a folyómélyen,
.. l, psalkat muzsiktiji. nn a vizet, csak ha fizet" Embereb, kik arra jdrtok,

vdn isy virgonc, sebes patak Uram, akkor mérem. Félelemmel hallgassátok,

A tábor közelében. s minthogy a bér kialkudva Azt zenéltk, hogy az atok

Talalmanyat Gömböc Gabi Nem vala előre, Eléri a tustasdgot,

Erre épiti éppen. Attól |étek, megérzi ezt És hog\ a uiz dolgos elem,

Mégegyszer űjra megkötöz tJrasagod bőre." Ila példtit adsz néki,

Minden evőszerszamot,. . l, Hanem biz a lusta dolgtit

Aztdn ekkép sz,ótitja meg lgy a patak, Gabi riad .Maga el nem végzi,

A csobogó hultdmóx --- 

-oiadalma 

ormdn, 
-.-.:"-";.-.-.-,..:"!!-!!!!,

DUGÓ JANI YIZI örr,prpr.
/\Z9ra.^
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Nálunk még nem nagyon divatos. Pedig megérdemelné,
mert sokkalta szabadabb mozgás, mint a lapátolás vagy
evezés, nagyon sokféle izmot erősít (a csavaró izmokat
is) s emellett gyors is. Legnagyobb hátránya, hogy 2|2
méternél rnélyebb vizben csak a partok mentén úzhető és
igy kislapát segítségére szorul és - hogy nehezebben e]-
sajátítható munka, nrint a kajakozás vagy az evezés. Meg-
tanulása több időbe kerül és a nagyvárosok kikötött uszá-
lyai közül nehézkes az előrejutás. Viszont a fővárostól
távolabb eső partok mentén és a velencei tavon igen gyors
és kellemes közlekedési eszköz. A Balaton somogyi part-
ján néha nehezebb csáklyázni, mert ott sokszor nagy és
állandó a hullámverés.

Kezdő is eltalálja azt, hogy 4 méteres rúddal a kezében
tovább taszítja a nehéz ladikot. De hogy az odamenjen,
ahová kell, és hogy a keskenyebb, billenékenyebb sajká-
val (kenuval stb.) se boruljon ki, ahhoz már több tudás
kell, Folyóvízben, kacskaringós part mellett nehéz a tanu-
lást elkezdeni, mert ott a különböző gyorsaságú áramla-
tok és az oldalról jövő folyások a tapasztalatlan csák-
Iyázó amúgy is gyönge tudását túlságos nehéz próbára
teszik. Azért kezdetben legjobb az egyenes állóvizi part,
lehetőleg széles és nehéz ladikkal.

Nálunk különösen a velencei tó volna nagyon alkalmas
a gyakorlására, de az újpesti vasúti híd fölött, vagy Buda-

Főkelléke a cstiklya. Ez 4-4Yz m hosszú, egyenes rúd,
a végén vasalássai. Ha vastag, akkor nehéz, Iárasztőbb
vele dolgozni, ha ellenben vékony, úgy könnyebben gör-
bül és törik, főleg kezdő kezében.

Az őszi evezős versenynek egyik pontja a csáklyázás.
Sorsolás fogja eldönteni, hogy az örs melyik tagja vesz
ebben részt, a benevezettek tehát mind tanulni fogják, -de a be nem nevezett vizicserkészeknek is csak javára
válik, ha foglalkoznak vele. Ezért egy-két tanácsot is kell
adnom a tanuláshoz.

Ha a csáklyát a ladik mellett a vizen át a íenékbe szú-
rom és elkezdem a taszitásí (ne nagy erővel, mert an-
nak felborulás a vége!), akkor a ladik megindul, még
pedig előre is, de egyúttal kanyarodik is a csáklyával
ellenkező olda1 felé. De ha a taszitás vége felé a csáklya
nyelét a ladik farához szorííom és csak azután emelem
ki, úgy ez visszakanyatítja a ladikot az egyenesbe. Men-
tő1 közelebb ér a csáklya feneket, annál kevésbbé csavarja
el a ladikot az egyenes irányból, úgyhogy legjobb kissé
a ladik a|á szűrni (de ezzel vigyázni kell, nehogy kiránt-
son bennünket!). Viszont mentől távolabb esik a szúrás
helye a ladiktól, annál jobban forgat. Ha egy csáklyás
egyedül dolgozik, akkor a ladik hosszának közepén, de
arccal a csáklya felé, a ladik szélén ál1 terpeszállásban. Ha
ketten taszítanak egyszerre, úgy a ladik vége felé állanak
fel, - de csáklyával és arccal ugyanazon oldalon. Ilyen-
kor azon kell iparkodni, hogy mentől pontosabban egy-
szerre történjék minden mozdulat.

Aki széles ladikban már erőltetés nélkül biztosan, sí.
mán, a kellő irányban egyenletesen tud haladni, az foko-
zatosan keskenyebb, könnyebb ladikba vagy kenuba száll-
hat és azzal úgy elhagyhatja a párevezősöket, mint a skiff
a kajakot' 

A kormányzás.

A kormányt rángatni, azt hamar eltalálja mindenki, de
nemcsak ebből á11 a kormányzás tudománya. A jó eve-
zőstől többet kívánnak. Először is vízen felfelé való eve-
zésnél megkövetelik tőle, hogy olyan közel menjen a part-
hoz, amint csak lehet, mert a part mellett lassúbb a fo-
lyás és így gyorsabb a haladás. Viszont nem szabad olyan

A CSÁKLYLZA§.
közel mennie, hogy a lapát kőbe akadjon, vagy éppen
hogy a csónak maga is kőre, zátonyra fusson.

Evezés közben az evezősök a ,,kuli"-k, míg a kormányos
a csapat szeme, szája és esze. Neki kell mindenki helyett
gondolkodnia, mindent előre látnia tudnia és kellő idő-
ben minden intézkedést megtennie. Ezéft nagy a_ felelős-
sége és a hatalma. Persze azért őt is szabad kritizálni,
szeretettel íanítani, - de csak kiszállás után. Csónakban
ő vezényel és itt éppen úgy nem lehet vitatkozni, mint
ahogy nem szabad rendgyakorlatoknál vezénylés közben
okoskodni.

A jó kormányos sohasem húzza hirtelen, nagy erővel
a kormánykötelet, ellenben sokszor, 1assan, hosszú ideig
teszi azt, mindig előbb kezdi, mintsem a többi gondolná

'és nem azt nézi, hol van az irdnya. Uszályok orrát, tuíajt,
hajómalmot, láncokat és drótköteleket oly messzire kerüli
el, hogy váratlan villatörés vagy más zavar esetén se ke-
rülhessen veszélyes helyzetbe,"Betartja és betartatja a
szabá|yokaí, mert elsősorban ő felelős mindenért, a cser-
készek jóhíréért, a c§apat haladásáért, testi_. épségeért,
egészségeért, a feladat megoldásáért és annak legmegfe-
lelőbb módjáért is.

Kerekebb, rövidebb, laposabb jármű hirtelenebbül,
könnyebben válaszol a kormányzásra, ellenben a hosz-
szabb, keskenyebb lassabban, A ladik vagy a vitorlás pl.
hamarább fordul, mint a kettős párevezős, vagy éppen a
nyolcas versenyhajó. Ha a kormány hatása nem elég, eve-
zéssel'is lehet a kormányt támogatni. Ha az egyik oldal
evez csak, a csónak a másik oldal felé fordul, Igy akár
helyben is meg lehet fordítani a sajkát, ha egyik oldal
előre, a másik hátra evez.

Az őszi versenyeken kormányzási verseny is lesz. Ezt
rendesen úgy szoktuk csinálni, hogy a ladik farába egye-
dül beül a versenyző és egy lapáttal eveZ és kormányoz
is. Hol nyílegyenes utat kell megtennie, hol meg keringe-
nie előre ktűzött akadályok (bólyák, cserkészbotok) kö-
zötl - lehetőleg folyóvízben, például úgy, hogy a part
mellett lefeié a bot mellé evezve, azt felfelé kell meg-
kerülnie - esetleg 3--4 botot is egymásután - a botok
érintése nélkül.

Azt különben, hogy sajkáját kíméli-e az örs és tud-e
vele bánni, azt nemcsak a kormányzási egyéni versenynél
pontozzák, hanem a hikénél is.

Kikötésnél úgy kell megállani a partmenti alacsony víz*

ben, hogy a csónak még a vízen lebegjen, azután,vagy
egészen ki kell emelni a szép síma partra, vagy pedig le-
hórgonyozni (nagy kőre kötelet kötve, a követ kb. 1 m

mély vízbe ereszteni és szél esetén a fatát is így rögzí-
teni). Semmiesetre sem szabad a csónakot félig partra
húzni mert akkor a hullámok ringatják és a kavicsok las-
san egész kutakat dörzsölnek a íába, az ott teleissza ma-
gát nedvességgel és megrohad. Ezért pedig mindig első-
sorban a kormányos felelős.

Különös módja a kormányzásnak, mikor nincs kormá-
nyos, hanem az evezős csapatnak a csónak orrához leg-
kózelebb ülő evezős (örsében a jobb egyes) 1apátjával
kormányoz (erősebben vagy gyengébben húz az egyik ol-
dalon), sőt esetleg vezényel is (p1.: jobb kéz, állj, ballal
hátra stb.). Ehhez már nágyobb gyakorlat kell. Nem
maga a kormányzás nehéz, hanem főleg a figyelés és az
akadályok gyors és helyes mérlegelése.

A kormányzás tudományáról már könyveket irtak az
evezősök. El lehet képzelni, hogy a vitorláson, tengeren,
siklóhajóban, vízi repülőn is mennyire más és más és mi
mindent lehet annak még tanulnia, aki - mondjuk az ű!-
pesii öbölben .- már jó kormányosnak hiszi, magát. 2"rro.
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sÉra A vízITpLEpEN.
Minden magyar cserkész jól tudja és egyúttal büszke is rá,

hogy a mi cserkészmunkánk egyik legjelentékenyebb segítő té-
nyezője az ujpesti Népszigeten lévő Vizitelep. A Magyar Cser-
kész ismételten megemlékezett már erről a mi büszkeségünkről,
mégis szükségesnek tartom, hogy a ,,,vizi-szám"-§a megint írjak
valamit a magyar cserkészek víziéletének íőtanyájáról, Ezért
megkértem a napokban Zsembery Gyula bácsit, a vízicserkészet
lelkét, hogy mutassa meg nekem az ő kedves Vízitelepét.

A Szúnyog-szigetre vezető ú. n. zsilipen átkelve, innen gyalog
tettük meg az utat a telepig. Olyan kedves, szép ez a séta a jú-
niusi pompában tündöklő Népszigeten, hogy ezért is érdemes
oda kirándulni. A Népszigetnek a nagy-Duna felőli részén egy-
más mellett épülnek a különböző csónakházak. Ezektől sodrony-
kerítéssel elválasztva, a szigetnek déli részén van a Magyar
Cserkészszövetség Vízitelepe.

A bejáratnál mindjárt nagy barakk-épületek tűnnek elébünk,
ahonnan vidám munka zaja ha|latszik. Itt vannak a csónakké-
szitő és javitó mühelyek, ahol egy kitű4ő csónakmester dolgozik
segédeivel, de mindig lehet ott találni cserkészeket is, akik ma-
guk is csinálják, vagy javítgatják különféle típusú csónakjaikat.

A műhely-barakkok előtt tágas játszótér áll rendelkezésre
azok számára, akik még-;:#;:::,*r"lí;?,j,1gil 

ffii;;}iif;6u"u,,.,g;
A műhely-barakokk

szemben, jóval nagyot
két barakkban van a cs,

pen. Nagyon sok érdekes dolog van már itt, ami a magyar vízi-
cserkészet fejlődését mutatja. A cserkészmúzeum egyúttal ka-
szinóterem is, amennyiben a muzeális tárgyak a falmeletti szek-
rényekbe vannak elzárva, míg a középen hosszú nagy asztalon
nagy tömegben fekszenek különféle képes folyóiratok és a vízi-
életre vonatkozó könyvek. Könyvtára is van a Vizitelepnek, há-
rom is. Egy van magának Gyula bácsinak, a sokat kint tartóz-
kodó 30-as cserkészeknek és a Vizitelepnek, úgy, hogy itt iga-
zán semmi körülmények között sem unhatja magát az ember,
sőt mindig foglalkozhatik vízicserkészette!, akkor is, ha az eső
beszorította a vizről.

fi§i3iii:1??1"" l.;fliliti: fsy jí:,*í"es-l*,Ti;
bözőbb típusú csónakoTalálniottnudlit,''uu'|frxftá&;"j3]',.l,lnTn"T[
közönséses kanoef. inriiáközönséges kanoet, ,"o,uÉ 

iál'"1T'Íl:ui:i.á ,%u""r:'kanoet, balatoni csóna]fi?,?t?:*ff,jf,1?",.ltif,l í,í,ilö,frl:ui:i.á ,i.u""r,J

tipust. A sok kisebb cst

elképzélhetőlegjobb.LentNyugvóvizöbölbénszáll-
nakok hatalmas férőhelve, 

,"$oláíij:|'f iJ,fi',f'lilÍA hely kihasználása "afi-.i,"J-i:{1jÉí3l1,"ű fiit{f1thífiíi:.iíIlegszorosabban egymá

nak között büszkélkednek F,,]§á:í"=Él,fjii;§F.i,iá És ebben a tágas öböl-
a kettős párevezős, kar- Hiiu?fl"tilá_,ti,.]ii,?, : ben bőségesen evezhet,
csú ciónaiiok retnór van íx$j-É-,rÜiliirl$í..illii$i ;;őr^i;;iil, ; a cser_
a.legtöbb). Meiletttlk ,r.- ffii{iii-qjii§ifl.r"€.Lftu__Y készcsapat ..is, amelyik
1ényén húzódnak ryeg a ffi,T*ixii:_1_1S1i_ti még. 1.9m jártas annyira
lakáiakok(eztkörü]b'eltit)i:iii$il1.:''^9ti;.f§..aviziéletmindentiiká-
20 P-ből állítják glö ma 

|T,}.l3§n,á,lí*nu,RJi.11,1guk a cserkészek) és a
Úgyancsak cserEészkéz k+ kerinie.
siítette kb 30 P-ős'"li 

§ry;ütfr§];i,iHíí;
lik". Legnagyobbak és tz
lán legszebbek az örI
csónakok. Ezek val(
sággal ,óriások -u. ,k',' Ha sok a,vizes., akkor sátrakat is vernek fel a'Viziteiepen. 1Tl1':_, szomb^aton 

_^é;egvszemélves kaiakok '- vasárnap) szakszerű
mijtett. Van itt még i,itor- úszó- é's evezési-lcckéket
lás csón,ak is. Bs iii őrz,ik kellő tisztelettel azokat a csónakokat, vehetnek itt a cserkészek. Az evezést kiilön e célra épített tu_
amelyekkel annvi diadalt araltak a dániai jamboreen fiaink. A tajon. tanulhatják és gyakorolhatják.

'hatalinas'barakkokban több mint 250 csónaii van összezsúfolva. Az egész telepnek csak egy komoly baja van: korhad,oznak,
A csónakok helyéül szolgáló barakkok ,,emeletein" vannak az roskadoznak. az épületek. A kikötőtutáj már szinte veszedelme-

öltözők. A régebbi vízicsa§atoknak mindegyiknek külön öltöző- sen avult. Minden épül_et, minden,épitmény ócska, csak a cserké-
szobája van. T.{égyablakos kis emeleti szoÍák ezek, amelyek a szek l_elkesedése üde,,friss és egésiséges minOig. De éppen ez a
legolcióbb pesti l"ákáso|, amennyiben mindössze évi 40 P:t kell nagy lelkesedés, amely a cserkészekef egyre nagyobb tömegben
érTe fizetni. Ezekben a' szobák'ban nemcsak öltözködni lehet, l'uj,tju l vízre, indokoittá teszi azt, hogy'valamiliéppen gon"dos-
hanem kb. egy örsnyi íiú még éjszakai szállásra is meghúzód- kodjunk ez.elillek a rendkívüli módon__klhasznált, de-veszédelme-
hatik bennük]"Akiknek már n]em jutott szoba, azoknak-csóna- sen.Ócska_épületeknek a kicseréléséről. A Cserkész Szövetségnek
konkint iut legalább egy számozoit és elzárt szekrény, hogy a egyik. legközelebbi íeladata. kell, hogy .a ,Vízitelep modern kT_épi-
vizre szállva, ide zárjik el felsőruháikat. A legszerényebb és a tése legyen,. amelyre, mindenhogyln kellene ^valahonnan tőkét
legszegényebb csapaiok használják ezeket a szekrényeket, míg teremteni. Hiszen a vízicserkészet Zsembery Gyula bácsi nagy-
a Tegriigidt és anyigilag is jobban álló csapatok mái t<tilon t<is tudású és bölcs vezetése alatt olyan hatalmas-arányokban iej-
weeii-end házakai is" épitették a telepen. llyen csinos kis háza lődik, hogy a 2-3 éwel ezelőtt még túlnagynak láts:ző Yizitelép
van pl.'a 3. sz. n. m. os a 9O/ö. Szili._nek. nemsokára rendkívül kicsi ljsz az -odavágjő__vizicserkészek 

be-
Nágyon érdekes és értékes'része a Vizitelepnek az ú. n. ka- fogadására. EzidÖszerint 53 ,csapat van-á Viziteleppel_ szoros

szárnjábarakk, vagy, ha úgy tetszik, szálloda, _gs.gtleg_ diszlerem. Összeköttetésben. Minden remé.ny. megvan azonban a.rra, hogy ez
Ezt a" nagy baiakkÖt ugyafiis mindenre használják. Kb. 200 sze- a szám lényegesen _szaporodjé.k és akkor már nem bírja. te-ljesí-
mély el i§"alhatik bennÖ." Itt lehet nagy gyűléseket és közös ösz- teni a maga nagy hivatását. A cserkészet életében azónban- ed-
szej-öveteleket tartani, Ha az idő hirtéierimegzavarná aYizitele- 9ig Úgv volt, hogy,amikor _leállt a szükség., mindig_megjött va-
pen rendezendő ünnepet, itt nyugodtan elfér'a közönség is, meg lahogyan a megoldás is._Bizonyosan,így. lesz a víziteltpen is,
á rendező csapat is.' Azért.csak hadd népesedjék az egészséges romantiktrs vízi-

Ha pedig vidékről jönnek fel cserkészek, ebben a barakkban életnek ez a szép ianyájaI
találnak o|csó (napi 20 fill.) és jó éjjeli szállást, amennyiben A V^ízitelepről ismét azzal az érzéssel. távoztam, hogy .a Ma-
65 ágy áll rendelkézésre. Itt szokták aildni a viziképző táborok gyar Cserkész,szövetségnek ez az intézménye nagys_zerű hivatást
résztvévői is és azok a tisztek, akik a Vízitelepre jönnek a tiszti- teljesít, pompásan tölti be a maga feladatát és méltán elvárhatja,
táborba, hogy minden cserkész a fővárosban való !ártában legalább egy-

A Vízitelepnek egyik legérdekesebb része a múzeum. Mialatt szer elmenjen oda és gyönvörködjék abban a pgzqgő életben,
a magyaí cserkészek álmodoznak a cserkészmúzeum megterem- amelyet a vízicserkészet az ujpesti Népszigeten néhány év alatt
téséről, aza|att Gyula bácsi már ezt is megteremtette a Vízitele- teremtett, Kdlmdn bdcsi.
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r-pr-nK A I(ONYHÁN.
(Levél a tdborba készül,ő testvéreimhez.)

Na fiúk, egyáltalában nem ke1l megijedni. Nem kísértet-
iárásról, tábori éjszakák sötétben bujkáló fehérlepedős
emeletes cserkészeiről akarok most beszélni; fehérköié-
nyes, kuktasapkás szakácstestvér, hozzád szólok,

ó, nem csak azokhoz, kiknek csapatjában még az a
szerencsétlen szokás járja, hogy egy-két cserkész két-há-
rom táboron át elejétől végig a cserkészgyomrok rabszol-
gája . Beszédem volna azokhoz is, kik mint amatőr
naposok, vagy műkedvelő kukták csak hébe-hóba kerül-
nek a tábori konyha táiékára.

Hát miről is van szó tulajdonképpen? Mit is jelent az,
hogy ,,Lélek a konyhán?"

A te lelkedet jelenti testvér! Rólad van most szó, aki
cserkészlélekkel ott á|lsz a forró kondér mellett, vagy aki
talán még fakanalat se láttál, de, ha jó cserkész ákarsz
lenni, egyszer okvetlenül el kell kerülnöd a tábori kony-
hára|

Azt mondtam, cserkészlélekkel állsz a kondér mellett -lásd, éppen ezt szeretném tőled megkérdezni: mikor a fa-
kanalat a kezedbe vetted, mondd, magaddal vitted-e, nem
hagytad-e el valahol a cserkészlelkedet?

Hiszen tudom, hogy vigyázol rá, hogy magaddal hor-
dod mindig, mindenütt.

ó, látlalak testvér, a tihanyi csatában, izmos karorl
leszült az evezőn. . . Láttalak a Bükkben, hideg éjszaká-
ban szélviharral küzdve dacos-magad . Láttám, ott
voltál a nagy Találkozón s nem bírt veled a forró me-
gyeri homok. . . Láttalak nehéz csákánnyal a kezedben . . .
Láttalak számmal a homlokodon kútszni, leskelődve bok-
ro( fák közőtt . . . Láttalak dalolva.napba kacagni . . .

s láttalak, mikor a táborlűznél, vagy esti imánál a kereszt
előtt testvérlelked felém lobogott . . .

Láltalak, testvér! ...
De én szeretlek mashol is megnézni! Látni akarlak, mi-

kor lángoló arcodról tova tűnik az ünnepi öröm, mikor
ráncokba vonja homlokod a reád nehezedő tábori gond...
láíni hétköznapi munkakötényben, könnyű kis bicikával
rossz krumpli között. . . látni, van-e türelmed rendezgetni
a rolhadoz,b borsó közül a jót . . . Re akarok nézni a
l<onyhára, megtallálak-e ott is valahára?

Mert testvér, ott már láttalak máshogy is!
Láttam, mikor mosolygós arcodra Á lobbant a harag

pírja . . . Láttalak durván, türelmetlenül, mikor nem ug-
rott mindenki úgy, ahogy te akartad . . . Láttam, mikór
szegény kis kuktát majdnem fölfaltad, mert hagyta, hogy
odaógjen a rántás . . . s látiam, mikor íőztöd nem sike-
rült - s ,,hopp, most nem látiák" - kidobtad . . .

Tudom, ilyen is tudsz lenni . . . tudom, nehéz cserkész-
nek lenni mindenütt. De úgy-e ezentű| megpróbálsz te is
máshogy tenni. Te is leszel egész cserkész. Ugye, leszel
te is - ha akarod - lélek a konyhdn!

Most nyáron megint találkozunk - és most elmondorn
neked, hogy milyennek szeretnélek látni, ha majd oti állsz
a forró tazekak között, kezedben kendő, fakanál . . .

Van nekem egy cserkészem. örsvezető volt már. Sze-
rető bátyja cserkészeinek. Lelke tele a cserkésszé levés,
az ideális cserkészgondolat kialakításának vágyaival. Hisz

olyan szép cserkésznek lenni, a lelkünket vinni a mun-
kába. . . de jaj, úgy fájt neki, hogy van egy terület, hol
§okszor hiányzik a cserkészlelkület... a konyhában!

És fölcsapott tábori szakácsnak.
ó, mennyit kellett ott tapasztalnia, ami szomorriságot

akart lelkébe lopni, de ilyenkor mindig füttyentett egyet...
egy pillantás oda a táborkereszt felé . . . eszébe jutott
szent elhatározása a vígan pörgött tovább a munka.

Hányszor megtörtént, hogy magára hagytak. ó, a
cserkész szívesen dolgozik, de a konyháról szeret elillanni,

- az olyan piszmogó, asszonyos munka -. Hányszor
kellett magának íorráshoz futni a két nagy vödörrel.
Hányszor vette maga kezébe a baltát, mert a naposok
kevés fát gyüjtöttek s az is, amit vágtak, csak nehezen
száradt a tűzhe|y mellett. Egyszer egy halom krumplivai
hagyták magára s ő bánatában dudorászni kezdte: ,,Egy
liutya a konyhából a kolbászt ellopta" - s dühösen vágta
ketté, mikor odaért - ,,a szakács haaatrragjában egy
l<ésselleszúrta"...

Máskor későn hozták a marhahúst; ,,már másfél órája
nem akar puhulni ez a vén dög!" A parancsnok rir pe-
dig már_ harmadszor néz be a konyhára; ,,Ejriye, ejnye,
nra már háromig sem le§z ebéd". - De nehéz szó nélkül
állni. Pedig, hát nem is ő az oka és különben is még csak
féltizenkettő. Végre mégis puhul és egy órára kész min-
den. De jól esnék most odavágni : ,,No lám, hol még a há-
rom?" De ő csak fütyüli vígan: Egy kutya a konyhából,..

Ma őrségen volt. Kissé íátadt ugyan, de semmi az, oly
szép csillagos az éjszaka az ám, a naposok tegnap
nagy kiránduláson voltak! Már kellerre is ébresztgetni a
tejeseket, de mikor olyan édes-mélyen alusznak! No nem
baj, hisz már szürkül is, a Bartal Feri egyedül is megőrzí
a tábort, meg hiszen ő úgy sem' járt még a faluban . '. .

Gyerünk. . .

A fiúk fürdeni mentek a Galyába . . . Oly szomorúan
iesz-vesz a két kis kukta. Yágyakozó szemmel ki-kipis-
lognak aíákközil..; vídáman cseng a kacai a tó felől...
Igaz, már a pafancsnok úr is szólt, hogy ő sohase megy
fürödni! ... No nem baj, nrenjetek kicsik, majd én dél-
után...

Szülők napja van, sok a látogató. Különösen a mamák
csodálják végig a cserkészremekeket - . Ejnye, rnilyen
buzgók most ezek a napo§ok, alig ialálja tőlük a lisztes-
zacskót. Az örsvezető, büszke öntudattal, szakszerűen ma-
gyaráz . . . Most épp az ötletes, ügyes állványokat csodál-
iák, a rendet, tisztaságot. ,,Azt az ügyes fedőtattót ki
csinálta?" Persze, hogy azt is ő. De most éppen olyan
rosszul ég a tűz, füstös a szeme, a rántást is kavarni kell,
jaj, dehogy ér most rá dicséreieket meghallgatni . . .

. . . Ejnye, azok a naposok, hogy a lábas alját mindig
kormosan hagyják! Legközelebb megnézi és nem fogadja
úgy el. Majd megtanítja őket mosogatni! No, de hiszen
épp ott egy csajka homok, a víz is épp forrni kezd ab-
aíazékban...

Ebédosztás van. Jaj, de éhesek a firik! Pista kérlek,
szedd rendbe az örsöd! Majd agyonnyomnak! Mondtam
már, hogy csak annak adok, aki rendbe sorba á1l! Most
már az ő örse is kapott, rajta'volna a sor. Nem baj, majd
ő a végén. Szakácsnak ugyis utoljára illik . . . Lám, hog1,
szidják a zölababot, hogy kouna szaga van. Sót is ke-
lreset tett bele. Az meg egyenesen botrányos, hogy milyerr
ecetes' . . . Azért mégis jönnek ,,repetálni"! JVlár éppen
csak egy adag maradt és csak most mondják, hogy egy
Sólyom a faluban van bevásárolni. De meg is jött már,
hozza a csajkáját. Már fél kilométerről lihegi, hogy na-
gyon éhes. Megenné most még a bocskortalpat is! ,,Gyere,
gyere Mikí, még éppen neked jut! No, még ezt is rá, hogy
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kevés ne legyen." A Biti Miki negelégedetten szemléli,
majd arca elkomorul: ,,Ni, hisz a te csajkád még üres!
Hát neked most mi marad?" De ő már szalad is az üres
tazékka| kacagva tovább: ,,ó, van nekem még elég a
konyhán . . ." de azt már csak csendben gondolta hozzá;
igaz ugyan, hogy csak ,,zsíro§ kenyér" . , .

. . . Meg aztán, hisz ő mincíen nap áldozlk reggel a
tábori szentmisén Tegnap ugyan önként a konyhán
maíadt, hogy majd egyedül íőzi a reggelit, de ezt már

nem hajlandó mindig föláldozni, mert hisz ez flem is lenne
áldozat, és ugy-e, egyszer ő is lehet önző?

Eddig tart, testvér, a mesém. Tudom, sok mindent ösz-
szefecsegtem, de menj, mára elég volt, a munka vár reánk|.

Hogy mit akartam, most már sejted ialán? Sejted 7g!-e,
hogy mit is jelent a létek a konyhdn?

Isten veled! 254-es öreg ,,Mintas."

Evezés kormánytapáttal indián módszer szerint.
A ielhajtottorrú indián kanoe híre mindenkinek emlékezetében

van. Cooper: Utmutatójának címlapján így, aröcal a menetirány
íelé kormányozzák át törékeny kanoéjukat Utmutató és Gáspár,
a két regényhős. De az újabb könyvek között, a cserkészetünk
megalapítója, lord Baden-Powell öregcserkészetről írt művé-
nek címlapján is ezt a képet találjuk,

S tényleg nagyszerű valami, ha az ember szemtrenüll az aka-
dályokkal s kezének kis mozdulatára jobbra-balra fordul a csó-
nak orra.

Vannak sokan, akik nem tudják elgondolni, miképpen lehet
úgy irányítani egy csónakot, hogy az ember nemcsak kormá-

Evezés kanoeban

1. dbra: A lökés megadása.
Az evezőt ne nyujtsuk előbbre,
mint az ábrán. Oldalvást me-
rítjük a vízbe. Az evező|apát
hátsó oldalát lifelé fordítjuk,
hogy megakadályozzuk a ka-
noe elfordulását. Az evező le-
gyen ugyanolyan hosszú, mint
az evezős, Balkezet tartsuk le-
jebb.

2. dbra: Egy pillanattal ké-
sőbb. Jobbkéz előre tól, bal
lefelé lendül. Balkéz lejebb le-
gyen a marokra fogott evézőn.

3. dbra: Felső testünket
könnyen előre hajtva erőt
adunk a lökésbe. Balkezünket
szilárdan tartva támpontnak

nyoz, 
_ 
hanem evez is s észrevétlenül helyes irányban tartja a

csónakot.
Erdemes ezért röviden elolvasni, miképpen íriák le az ameri-

kai cserkészek vízicserkész könyvükben- á kanÖe-evezést. Any-
nyival inkább_jó ezt ismernünk, mert ez az evezési mód az egyÓ-
düli igazán jó akkor is, ha ladiktran kormányerővel dolgozÜhk.

- Az ősrégi indián evezés ma is a tökéletesnek elfogadott
módszer - írja ,,The See Scout Manuel" -. Számos alkalÖmmal
az egyedüli módszer, mellyel továbbhaladhatunk. Az evezésnél
két dolog a fontos: szépen haladjon a csónak s ne fára§szon ki
túlságosan. Fzért.kell ennek poritos leírását megismernünk.

Lássuk tehát részletesen az evezés egyes mozáulatait.

és vitorlázás.

4. dbra: Végső mozdulat.
Egész testsúlyuikat az evezőre
helyezzik, A jobbkar és test
dolgozik, a bal, mely egészen
laza, mint támpont szerepel. A
jobbököl úgy mozog, hogy
megadja a lapátnak a helyes
szöget.

használjuk. Az erő iobbkar-
ból és vállból iön.

5. ábra: A lökés befejezése.
A karok íelszabadulása es a
test kiegyenesítése. (ch.)

MEGYUI{ A I<rSFrAM EELÉ,..!
Zúg, zakatot, csattog a vaskerék"
Az éjszaha csillagtalan, söt,ét,
Szél rdzza fdk megtépett üstökét,
Dombok, rónák f utnak a gép elé,
Megyek, megyek a kisfiom felé . . .!

r,n draga, szöszke, édes kistiam"
Amig a vOnűt íut" száguld" roh,an,
Lcitom: ajkad mosolyog boldogan,
S mig két karod hópdrndd ölelé,
Apdd megy, megy a kisfia telé . . .!

Álmaim álma: Csöppnyi kisfiam,
Álmodj csak édeso boldog-gondtalan,
Te meg ne tudd, a könnyön túl mi uan,
Pardnyi szíued meg sem értené . . .

-,Megyek, megyek a kistiam felé . . .!

Viszem magammal minde,n udgyamat,
Álntotn, mi titkon szivemben takadt,
Hogy nagy legyen hazad" gozdag, szabad . .

(Ne ldsd, hogy szívem megszak,ad beté . . .)
Megyek, megyek a kisfiam felé . . .

Ha egyszer, egyszer majd elmondhatom,
De most ne még, most - nem, - nem qkarofil"
Ma vig leszek, - bar tép ezer karom,
S töprengő lelkem lelsikolt belé : . . -Megyek, megyek a kisJiam telé . . .

Kicsi fiam, én gyöngyöm, bogarom,
Ne tudd: koldus vagy, druo" hontalan,
Ne kérj . . .! Ne kérdd . . .!

Ami volt:

Megyek

Hisz meg sem értenéd . . .!
nincs .!

]övőnk bizonytalan . . .!
. .! megyek . . .!

nn kistiam feléd . . .!
Thomée lózsef.
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LBv nLE I{ MrI{ D E I{ EE Lő L.
Budapest, 1930 mdjus í0.

Kedaes Barcítom !
IJtazásom etőtt, midőn meglátogattalak, az az érzés fogott eI,

hogy mint maglar kereskedő a magyar cserkészet ügyének is
szolgdlhatok, midőn orszdgróI-orszd.gra vd.ndorolva, a Balkdn

cserkészei és a magyarok
között mele geb b bardtsdg,
szorosabb kapcsolat útjat
egyengetem. Magam ls
cserkész voltam, annak is
érzem magam, így aztán
teljes lelkesedésseI és meg-
győzöd,éssel indultam
mint a ,,Magyaf Cser-
kész" külföldi tudósítója
utamra.

Bukarestbe Erdélyen
keresztül jutottam. Sokat
küzdöttem, mig a vonat
zakatolua vitt gyönyörű
he gy e ken, f enyv eseken ke-
resztül. É,s mégis! El kel-
lett tnennem ulisse sim-
boteanu ezredeshez, a
cserkészet Bukarestben
székelő romtin tlezetőjé-
hez. Sohasem bdnom meg
ezt az utamat. középter-
metű, széIesvd.llú, bdtbr és
bardtsdgos tekintetű úr
fogadott. Kissé zavart
uolt ö is, míg hosszas esz-
mecsere utdn megértettük
mindketten, hogy most
nemcsak magyar ül a ro-
mtinnal szemben, hanem
ember az emberrel,, cser-
kész a cserkésszel szem-
ben. Megérttettem vele,

hogy ha a uezetők az ifjústigba megértést, magasabb rendű em-
beri érzést, bardtságot nevelnek, akkor mikorra a gyerekekből
felnőttek lesznek, máskép alakulhat a tlilág sora. Európdban
csak hdború-t vesztett tillamok vannak. szenved itt mindenki,
akí a nagy égésen keresztül ment. Igen! Mi ketten ott a bard.t-
ságos igazgatói szobdban dtéreztük a fontossdgtit és lehetősé-
gét, hogy cserkészeink alkalomadtón összejöjjenek, baratkozza-
nak - dacdra a történtcknek. Simboteanu ezredes megtette az
első lépést, midőn az újesztendöre minden jót kivdnt a Cserkész-
s z öv ets é g v e zetö s,é gének.

A roman cserkészet jól uan szervezve, nagy fejlődésben van
és pdrhuzamosan halad a testnevelés, athlétika fejlődésével.
TéIen Sinaidban, a romdfl Svdjcban síelnek. Kora tauasszal kis
csapatok ttibortüzei égnek a hegyek tisztdsain és nyd.ron a Fe-
kete-tenger partjdn gyűtnek össze az orszdg cserkészei a nagy
tdborban éIvezue az Istendldotta gyönyörű természetet.

Mdrciusban megjelent az elsö cserkésztljstig is és a Cartea
Romaneasca drúhdz cserk.ész-oszttilyt nyitott, ahol olcsón kap-
ható minden felszerelési tdrgy. Míhtity főherceg mint föcserkész,
Simboteanu ezredessel karöltue segiti a nehéz anyagi kérdése-
ken keresztül a román cserkészet ügyét.

Simboteanu, titkdrnője lednycserkész. Valódi sportlady, ma-
gastermetü, nyilttekintetű. Sokat athletizdl tdrsnőiveI együtt az
igazgatósdg épüIete mellett lévő hatalmas Stadionban.

Törökorszdgban kissé nehéz volt dltaldnos képet szereznem,
mert ott még nincs egységes szerybe tömörítye a cserkészet.
Körülbelül kétezer cserkész uan, főleg iskoldkban létesült csa-

lelkesedéssel gondolnak rednk, akik barátilag érzünk velük
szemben. Izei Ahmet Bey müvészettel elkészített míniatiir td-
bort mutatott n,ekem, mely nagy kézügyességre és sok türe-
lemre uallott. Volt ebben a tdborban minden. Folyó, metyen hidat
vertek a cserkészek, erdő mellett tisztás, sdtrakkal és tdb.ortűz-
zel. A tűz körül cserkészek sürgöIödtek megszölaldsig termé-
szetes mozdulatokkal. Nagy súlyt fektetnek a vezetők a íiúk
kézügyességére. A Galattaseraynak yan Törökorszdg egyik leg-
első sportklubja, melynek legjobbjai tanítják athletizdlni a cser-
készeket. Egyes csapatoknak louak is dllnak rendelkezésére és
igy vonulnak Törökország belsejében faluról falura, telkeresue
a-szegényeket és úgy és ott segltve, ahot lehet. Törökorszdgban
még ardnylag kevés vasútyonal van, az utak rosszak és igy
nagy jótétemény a falusiaknak, ha ilymódon néha segitséget
kapnak.

Görögországba husvétkor értem. Első taldlkozdsom cserké-
szekkel a tíszta márvanybóI készült hatalmas Stadionban, egy
athtetikai !erseny alkalmdval történt. Proskopos-Prospopos! -hangzott a rendezök részérőI, röyid utasítdsokkal és mdr tutott
is egy fürge cserkész, hogy eleget tegyen annak. Napbarnitotta,
iókedvű íiúk ültek csoportosan d nézők között és lelkesedéssel'biztattdk ép úsy a görög, mint ang.ol és francia athlétakat. Oda-
ültem közébük. Mikor megtudtdk, hogy magyar vagyok, a leg-
melegebb, Iegközvetlenebb érdeklődéssel kérdezősködtek a ma-
gyar viszonyok irdnt. Mdr akkor tudtam, hogy it_t jó baralokra
taIalok. Egy kedves fehérszakáIas örcgúr lépetl elém, dr. Márkus
Mindler és rdzta meg korat meghazudtoló frisseséggel kezemet.
ó kezdte el lB évvel ezelőtt a cserkészetet Görögorszdgban és
bizony göröngyös utakat jdrt, míg eljutott a mai kétemeletes
igazgatóstigí épüIethez, míg 4-5000 cserkész lett ebben az or-
szdgban. Következő nűp egy fiatal cserkész dllt meg előttern,
sztilloddm elő csarnokaban feszesen tisztelegue. Antoine Benakis,
a görögök főcserkészének meghívdsat adta at. Míg gyönyörű
délszaki növényekkel telt kertek között haladtunk az igazgatósdg
felé, jól szemügyre vettem ezt a fíatal fiút és gondolatban ösz-
szehasonlítottam a vasárnap délutdn korzón sétrilgató ifjakkal,
Milyen különbség. Egészséges, pirospozsgds arc, feszüIö izmok,
fürge mozgtis, csupa etőzékeny figyelmesség. llyen ifjúságon
keresztül Görögorszdg újra elérheti régi nagysdgát. Míg a klasz-
szikus görög idők gyönyörű emlékei mellett jdrtunk, .12 éves
kordt meghazudtoló hozztiértéssel magyardzta azok stíIusdt és
történetét.

Benakis - tisztelettel és szeretettel gondolok yissza erre a
nasvszerű emberre - fiem tudom milyen idős lehet. Szeme
csiiÍosdsát, mozdulatait, egyenes jarasdl, fiatalos nevetését te-
kinlvŐ, húsz esz!endös. csak fchér haja arulja el, hogy. ö,tveneí1
f eIüI Iehet. ..Minden magvor (serRészt, aki Görögorszrigba jön,
iárt karokkal ,|ogadunkn'- mondta és úgy ldttam, érezte is.

||,

Izei Ahmet Bey

patokban.
Izei Ahmet Bey meleg szeretettel fogadott. ö a Perdban lévő

Galataseray hatálmas iskola 250 főnyit szdmldló cserkészcsapat
vezetőie. Hatalmas terem áll itt a cserkészek rendelkezésére.
Van iit könyvtdr, francia, angol és német cserkészújsdgokkal és
könyvekkel, nagy raktár a tdborozasok szerszdmaiyal, mert nyd-
ron szorgalmasan taboroznak a török cserkészek ís. A Konstan-
tinápoly mellett Iévő szigeteken gllönyörü erdők vannak dél-
szaki nöuényekkel és mesés homokpart szegélyezi a tengert. Té-
len - mdr amtt itt télnek neveznek - az iskolák tornatermeiben
tanulnak és gyakorolnak a fiúk. Kemal pasa, a ,,Chazi", meleg
érdekIödéssel ls sokszor anyagiakkal is ldmogatja a cserkészet
ügyét, Mert a törökök szegények, Iegtöbbnyire szűk, sötét kis
lakasokban laknak és így ualósággal Isten dlddsa, hogy a cser-
készet kiuiszi öket oda, ahol az egészség és jó levegö taldlható,
Végtelenül elözékenyek és meíegszívűek ezek a török fiúk és Görög vizicserkészek tábora,
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Az angliai ]amboreeról jöI ismer bennünket és vágya, hogy
cserkészeit elküldhesse egyszer hozzdnk barátkozni és tanulmd-
nyozni az itteni fejlett cserkészetet. Tégy jót! Ha ilyen ember
tanitja ezt, hatdssal is kell, hogy legyen. És bizony súlyos ta-
nubizonysdgát tették az ottani fiúk, aldozatkészségüknek, midőn
egy évvel ezelőtt a földrengés sok ezer embert tett hajléktalannd
Dél-Görögorszdgban. A görög cserkészek szabályait széP barna-
kötésű könyvben, egy kis görög zdszlót, a cserkészvizsgdk jel,ué-
nyeinek reprodukciÓ-jat é§ cseikészjelvényeket hoztam ajdndék-
képpen legmelegebb üdvözletekkel.

Bulgáriaban zuhogö esőben értem Trayanoft főcserkész szó-
fiai lakasa elé. Dolgozószobainak falai cserkészemlékekkel van
iele. ő maga a legÍelkesebb cserkész és súlyos hivatali elfog-
lattsága ellénére sókszor késő éjjelig intézi a bolgar cserkészek
ügyeil. Bulgtiria szegény orszag, sokat szenuedett az évtizedes
bálkan- és vilagháborúk miatt és annak dacdra, hogy itt a meg-
élhetés hallatlanul olcsó, a fiatalok szüIeinek r.ossz kereseti lehe-
tősége sok akaddlyt gördii Trayanoíí útiába. Mégis,, a bolgá.r
népnazOtt nem vőlt nehéz elvetni a cserkésze| m.agvat. _T.ermé-.
szbtet szerető, puritdn, szorgalmas, takarékos nép ez- Hisz mi
is ismer jük óvti-zedek óta a bolgár kcrtészek jó,termószetét. Hi-
yatalnokok, kereskedök, munkások egyaránt adjdk fiaikat cser-

késznek. Oly rohamosan nő számuk, hogy Trayanoffnak gondot
okoz a vezetők nevelése, tanitdsa. Trayanoff végtelenül örülne,
ha megvalósulna a magyar cserkészek vdrnai taborozdsa. üzeni,
hogy itt kitűnö alkalom van erre. A lakossag szeretettel fogja
fogadni ifjainkat, az éIelem, mint mdr emlitettem, fogalmaink
szerint hihetetlen olcsó.

Cserkészeink kitűnöen sielnek és Trayanoff lelkesedéssel fo-
gadta propozíciómat, hogy egyik télen leldtogassunk Szófiába.
SzóJi mellett a Vitoscha körüIbelül kétezer méter magas hegy-
ség, hatalmas kopár, síelésre kivtilóan alkalmas északi lejtőkkel.
Télen hdrom méteres hó fedi" Az 1B00 méter magassagban lévö,
kétsztiz személyt befogad,ó menedékházban Trayanoff lehetővé
teszi, hogy a cserkészek sajdtmaguk főzzenek és így nem hi-
szem, hogy bdrhol a vilagon olcsóbban lehetne megoldani egy
téli tartózkoddst. A vidék gyönyörű és a déli nap jó barndra
sütné ifjainkat.

TrayanofJtól bticsúztam és ezzel búcsúztam a Balkdn cser-
készeitől is, meleg érzéssel szívemben, mert mindenhol szere-
tetre és bardtokra taldltam. Szivesen vdllalom a jövöben is a
,,Magyar Cserkész" kiküldetését.

Meleg szeretettel ölel, igaz barátstiggal 
Kalina pal.

Mosakodás és mosás. Ha a patak mellett táborozunk és annak vizét használiuk csupán, akkor pontosan ki kell jelölni a helyet,
ahonnan ivó (legtölül), íőző vizet veszünk, ahol mosdunk,_ mosunk és_mosogatunk (ez a kívánatos_sorrend)._Ilyenkor avizzel
nem igen kell tákarékóskodnunk. Ha kút szolgáltatja a tábor vizét, akkor a vizzel való takarékosságon kívül arra kell ügyel-
nünk, hogv a kút közelében semmiféle mosás vagy mosdás ne legyen. Nemcsak a sár miatt, ami ezáltal keletkezik, hanem mert
a szennyeJviz rendszerint visszafolyik a kútba. Ilyenkor kulacsból egymásnak segítve, vagy mosdótálból, teknőből mosakodunk.
Hogy derékig mosakodjunk, ha léhet fürödjünk meg, e,zt.már felesleges is,hangöztatni, annyira a cse,rkész véréb,e ment át , , ,

Moéákodás {ógalma alatt értjük a száj megíelelő ápolását is legatább, 1eggel .es este, úgyszintén a. láb megmosását esténkint.
A mosást meg kell szintén tanu.lni a cserkésznek, mert szennyes, át|zzadt fehérneműben végigélni egy tábort nemcsak kelle-

metlen magunkra és társainkra, hanem egészségtelen is. 3J napnál tovább ne használjunk inget, harisnyát, zsebkendőt, Hoz-
zunk legalálb egy váltó fehérneműt s azután megielelő alkalommal lássunk a mosáshoz- Folyóvízben szappannal a legjobb mosni
s ha jói kidöízsöitük kézzel (a kefélés árt), lehetőleg - öblítés után - íözzik ki és újra lriss vízben öblitsük át. Majd jói ki-
iacsarva aggassuk fel kötélre, bokrokra és nyáron egy-kettőre megszárad. Véres fehérneműt csak hideg vízben mossunk.

MII{oR s MILYEN vIzET IGYUNI{ !

Nagy melegek voltak 191'5 nyarán az ofosz harctereken. Nem-
csak áz ágyúk és más harce§zközök tüze hevitette a levegőt,
hanem az Óreg nap is túlságos jóindulattal sugárzott, nehogy
megtázzunk, Általában homokos vidéken jártunk s az áthevült
homok szinte égetett. Bizony, ezekben a nagy melegekben és
nagy menetekben nagy volt a szomjúság is. Sokszor mérgezet-
tek voltak az útba eső kutak s a szabadban talált kisebb pata-
kok, csermelyek, forrásfélék íze rossz, mocsárizű volt. Voltak,
akik nem bírtak uralkodni magukon és a szomjúságtól elgyö-
törten, tiltó parancsok ellenére is titokban mindenféle vízből
ittak. Ezek szokatlan betegségekkel kidőltek s a jobbik esetben
gyomorfájással és hascsikarással kínlódtak.

A tapas_"taltabbak felforralták a rrizet és csak egyszerűen le-
hűtve, va§y feketekávénak, teának készítve élvezték. Ezek az
italok langyosan a legjobb szomjúság-csillapítónak bizonyultak
(a harctéri konzerv-Jekete nem izgató, árta|matlan volt).

Amikor mi cserkészek mozgótáborozunk, vasuton utazunk,
használjuk a gyenge langyos teát, ha lehet a hazulról hozott
vizet, vagy idegénben lehűtött iorralt vizet. De ne igyunk a jó-
nak mondott s a helybeliek által megszokott, különböző össz9-
tételű vizekből, mert ha rövid idő alatt sokíéle vizet iszunk,
könnyen kaphatunk súlyosabb, vagy hamarabb elmúló beteg-
séget, amelyek ellenállóképességünket csökkentik.

Ne igyunk sok vizet nagy melegben való meneteléskor, ha
van is állandó jó készletünk, mert a sok víz élvezete folytonos
erös izzadást okoz; elgyengít és elbágyaszt.

Kevés vizet szabad inni nagyobb időközökben, de aki gyakran
iszik, az mindig többet kiván.

Ha a fejünket a napszúrás ellen kalappal védjük és mégis
rosszul lesZ valaki közülünk, valószínű, hogy a rosszullétet a
nagyon szoros derékszij okozza és nem a iizhiány. Állótábor-
ban, vagy ahol egy helyen hosszabb ideig tartózkodunk és foly-
tonos ném erőltetett, nem heves, hanem egyenletes mozgásban
.vannak a fiúk (pl. játszanak, tábort építenek), megengedhetjük'a sok vízivást, mert a sok izzadás a testből sok kártékony
anyagot, baktériumot távolít el, tehát egészséges.

A felhevült ne igyék mindjárt vizet!
A Balaton, a Duna és némelyik kavicsos, homokos talajú íolyó

mellett pótolni lehet a rossz ivóvizet a víz szélétő| 1-2 méternyi
távol . és 1 vagy 120-40 cm mélyre a földbe ásott gödörrel,

amely a kavics- és homoktalajon mint természetes szűrőkészi-

léken átszivárgott legtisztább vízzel hamarosan megtelik (lásd
budapesti ivóvíz). Ágból, deszkából készitett és földréteggel,
gyeptéglával bevont födővel a kis kút vizét megóvhatjuk a nap
hevétől s a szemét behullásától is.

Az egészségünket ápoljuk, ha az ivás módjára és az ivóviz
tisztaságára vigyázunk. v. F. E.

Ér-nr-nnp ZÉs x vízlruRÁKoN.
A vízitáborok gondos előkészítésénél nem jelentéktelen szem-

pont az élelmezés intézése. A vízitúrákon figyelembe kell venni,
hogy könnyen eltelhetik akár egy-két nap is, amikor nem ju-
tunk emberlakta területre s igy nincs módunkban a pótlás, vi-
szont túl sok él.elmiszert vinnünk még sem lehet. Vigyünk tehát
olyasmit, ami kis helyen elíé;r, tápláló s oly.an nyersanyagokat,
amelyből gyorsan lehet készíteni eledelt, .mert a hosszú ideig
tartó főzésre többnyire nincs idő. Nem szabad még azt sem
elfelejtenünlq hogy a vízitúrán többet esznek általában a cser-
készek, kb. 25-3o%-kal nagyobb adagokat kell számítani, Leg-
in,kább ajánlatos élelmiszer,ek a következők: rozskenyér, kon-
zervek, sajt, szalonna, szalámi vagy nyári kolb,ász, só, cuko,r,
keksz, tea, kakaó, gyümölcsíz, csokoládé, továbbá ,a íőzéshez
száritott tészta (hagymát, zöldséget a vizek mentén mindenütt
lehet kapni). Jó h,a magunkkal viszünk - amennyiben erre
szükség van - egy Hunyadi Erzsébet: Cserkész-íőzőkönyvet,
hogy a gyorsan el,készithető ételekre a legjobb utasitást meg-
kaphassuk. Mondanom sem kell, hogy a víziűrákra is vonat-
kozik az, ami által,ában cserkésztábqrokra érvényes, hogy mi-
nél kevesebb főzőedényt vigyünk magunkkal.
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A JELzIís.
Leginkább a morsejelzés terjedt el a cserkészetben. En-

nek a módjai, fogás,ai ,annyira közismertek, hogy nem fog-
lalkozunk itt velük. Akit bármi, ami a Morséhez tattozik,
érdekel, megtalália a Sztrilich-Zsembery-féle leladás c.
könyvben.

A szemafórjelzéssel nem egészen igy,áll a dolog. Bár
már szá,mos csapatban ismerik, még,sem tudják helyesen
használni. Másrészt a Jeladás c. könyvbe hibák csúsztak
be, amiket a Hivatalos Nemzetközi Kódex alapján helyes-
bíteni fogunk.

A szemafórozáshoz két 40X40 cm méretű, szines.zászlő
szükséges. Két háromszögalakú, különböző színű vászon-
darabból varrjuk; a sötétebb szín illeszkedik a zászlóríd-
hoz. A világosabb szín egyik csúcs,a a zász|órűd alsó ré-.
szét érinti. Gyakorlatban a legjobb színösszetételek: vö-
rös-fehér, vörös-sárga, fe,kete-fehér.

A szemafór ABC jeleit a Cserkészkönyvben vagy a Jel-
adásban talál,hatjuk. Arra kell vigyáznl, hogy a jelek úgy
vannak lerajzolva, ahogy telvételkor látjuk őket. Tehát az
á betűt nem bal, hanem jobb karral mutatjuk. Az Á-t és
.É-t nem különböztetjük meg az A és E-től. e|talában.az
ő-t és ű-t is O és U-val adjuk, ha lélre lehet érteni a je-
leket, akkor OE és UE-veL

A szem,afórjelek (l. Jeladás) ciklikusan következnek
egymásután. H,a ezeket a ciklus,okat ,már megtanultuk,
me gj egyezhetj ük a következő betűcsopo rto |<al : n-r-u-l,
h-o-w-z, m-s-q-y, k-1), i-x, p-j.

A jeleket rendkívül precízen mutas,suk, meít a legkisebb
ingadozás is zavarokaí kelthei. A betűket folytatólagos,an
adjuk Ie, Tehát két betű közt sosem tesszük le a zdszlókat.

A felhívójel a ,két zászló lengetése a / és P betűknek
mregfelelő állások között. Mihelyt a hívott észreveszi a
felhívást, ő is /P.t lenget. Mind ,a ketten leeresztik a zász-
lóikat és megkezdődik a beszélgetés. A szóvég a zászlók
leeresztése a testhez. Ha valamelyik szót tévesen adtuk
le, akkor leadjuk a tévedés jelét 

- az egyik zászló lenge-
tése a fej felett - és a szót meghsmételjük. Ha a vevő
valamit nem ért, rögtön beadja a tévedés jelét, mire az
adó köteles a megkezdett szót iqmételni. A jelzés végét
egylk zászlóval a test előtt intett félkör jelzi.

Ha már kifogástalanul szemaíórozunk, megtanulhatjuk
a számok leadását. A számo,kat a betűkkel ielezzik: a:I ,

. i:9,,k:0. Ha számokat akarunk lealni, leadjuk
két szóvég között a ,,száínak következnek" jelét, mely az
Lbetű forditottja. A többjegyű számok egy,szón,ak számí-
tanak. Ha több egyforma szá,mjegyet kell leadni egymá,s-
után, akkor - mivel két egyforma jel nem jöhet egymás-
után - közéjük adjuk szóuég nélkül a,,számok következ-
nek" jelet. Szá,mjelzés befejezését a számok vége - a 7
betű fordítottja - 

jelzi két szóvég között. Tizedespont
ugyanez a jel szóvég nélkül.

A szemafórjelzésben felhasználhatjuk a folyóírás összes
rövidítéseit.

Teljes
Előre.
Igen.

Nem.
A következók betűzve.
Pont v. szóvég.
Betűzött jelek vége.
Állj.

Balra.
Jobbra.
Hátra.
Nem keresztezni .az utat. 1y
Számok következne,k. X
Tizedespont. Y
Számjel,ek vége. Z

BK Bójára kötni.
ET Evező eltörött, menet-

képtelen vagyok.
FÁ Felelni akarok, jelzés

folytatódik.
IW Ba|ra kikötés.

IM Jó munkát!

JW Jobbra kikötés.
KJ Közelebb jönni lehetőleg

Egyztiszlós jelek.

sebességgel előre. P Kihajózni a vízre. '

Q Mentőszekrényt kérék.
R Csónakjavító szereket

kérek.
S Egyvonalb,a felállni (arc-

vonal).
7 Egymásután felállni.

(Kielwas,serlinie.)
U Szabályos flottaalak-

zatba'.íelállni. (V alak.)
V Yigyázz, nagy hajó jön.

Kitérni.
Partra.

Előtte elhaladn,i.
A vezérhajónál egyesüIni.
Mögötte elh,alad,ni.

Kétztiszlós jelek.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

1
K
L
M
lú
o

LM Lemaradni,
ZR Légy résen.
l/l Nem láto,m a jeleket.
71 Ti,sztelegj !

TK Tá,madás kezdődik (ha-
dijátéknál).

T§ Tévedés.
V,/ Visszavonulás (hadijá-

téknál).
Vl Vége, lefujás.

H dromzdszló s hív ó j elek. ( P élddk. )

MCS Magyar Cserkész Szö- TPK Táborparancsnok.
vetség. NPT Napostiszt.

MlK Mindenkinek. BKG 2. sz. B. K. S. cs. cs.
stb.

A jelzés lefolyása.

A hívó íelhúzza a kódexlobogót (Signalbuchwimpel,
Intelligenza) és a saját (csapat, hajó stb.) jelét. A hivott
erre íelhúzza a kódexlobogót és saját jelét, vagy máské-
pen jelzi a vevőkészséget. A hívó mihelyt ezt megérti, be-
vonja jeleit, a hívott szintén.

Ezután a hívó íelhűzza első, második s b. jelét. Ha a
hívott megértette, felhúzza a kódexlobogót, ekkor a htvó
behúzza jeleit, a hívott bevanja a kódexzászlőt.

A hívó jelei végeztéxel telhúzza egyedül ,a kódexlobogót,
a híuott szintén. A híuó és hiuott bevonják zászlőikal és a
jelzés végetér.

Ha a hívott felelni akar, akkor utoljára nemcsak a kó-
dexlobogót, hanem a felelni akarok jelet is íelhűzza.Ezen-
túl ő lesz a hivó. Az új hiuott bevonja és ismét lel,ítűzza a
kódexlobogót és a jeladás folytatódik.

Azigazi tengeri jelzés a Kódex-szel történik. A Nemzet- Megjegyzések, l. Ha nem az felel felhívásunkra, akivel
közi Kódex jeleit a Vízicserkész,könyvben találhatjuk meg. beszélni akarunk, akkor leadjuk a tévedés jelet és újból

A 28 betűs zászló-kódexet minden csapat megcsináltat- hívunk.
haíla a kedves cserkészmamákkal tetszőleges méretben. 2. A hátomzászlós jelek hívó- és ismertetőjelek.

A Kódexszel vagy megbeszélt jelek alapján, vagy szó- 3.'Hosszabb vezénylő ljelzésnél nem kell mindig újra
tagolva érintkezünk. A tengéren,használatos jelek azon- hívni.
ban - mivel két hajó egymásközötti érintkezésére vonat- 4. A betü, ill. a számok következnek jetrek után legteb
koznak - nálunk, cserkészeknél, nem igen használhatók. jebb hármasdual szabad felhúzni a zászlókat.
Át kellett dolgozni a jeleket parancskiadásra és csónak- 5, A zászlők számjelentése: A:1, B:2 . . . J:10,vezényl,ésre. K:11, L-22... R:88, S:99, T:100, V:Q

A Cserkészkódex jelei. V :00 .,. . 2:000,000.
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Lurkó a vadász kiáltására villámgyorsan kapta fel íj-
ját s a szarvasin-húrt megfeszítve, előrehajló testtel fi-
gyelt bele a sötétségbe. Fülében harsogott a vihar üvöl-
tése és a fiú nem is hallotta, de érezte, hogy előtte a min-
dent befödő feketeségben vad harc folyik: élet harca
életért. S az erdei fiú természetes ösztöne azt is megsúgta
neki rögtön, hogy ebben a sötétben az íjj s a nyíl nem
fegyver, hiszen netn lát célpontot sehol, amelybe nyilát
lőjje. Hangtalanul csúsztatta le a földre az íjjat és míg
hiúzszerű, elnyúlt testű ugrással pattant ki a fák közül,
jobb keze már a kihúzott kés markolatát szoritotta.

A lába puha testbe ütközött; megtántorodva bukdácsolt
keresztül három-négy halálfélelemtől reszkető, riadt bá-
rányon és hirtelen közvetlenül a lába előtt ha||otta az
öreg Bodri rekedten hörgő, ziháló morgását. Yérben ázó,
hatalmas szürke farkas nyakát szoritotla a kutya s a két
állat kábító gyorsasággal forogva, hemperegve, tépte,
matta egymást. Cikázó villám fényénél látta a fiú, hogy
Bodii hatalmas fogai mélyen bent ülnek a farkas nya-
kában s hogy annak kilógó nyelvéről vér és tajték csö-
pög le.

- Még egy kicsit, pajtás! Ez mindjárt készen lesz! -kiáltotta vidáman a kuiya felé és tovább rohant.
Ujból valami puhára lépett s ámint a lábát íelkapta,

érezte, hogy az nem mozdul alóla. Lehajolt, Tapogatózó
keze nyílvessző szárába ütközött, amely élettelen állat vál-
Iából meredt ki.

- Ez a,Kund nyila! - gondolta a fiú. - Mindenki
megtalálta már a maga zsákmányát, csak én nem fogtam
még semmit. Előre!

Ujabb villám hasította át a sötétséget. Fényénél ott
|átta a vadászt alig húsz lépésnyire: a földön térdelt és
míg bal kezével a vasöklében vergődő toportyánféreg tor-
kát szorította, jobbjával halálos döfésre emelte hosszú
kését. Háta mögött lekushadva fekete árnyék surrant fe-
léje. Alig öt lépésnyire tőle. S a villám kialudt. Sötét lett.

Lurkó ma sem tudna számot adni magának arról, ho-
gyan tette meg azt a hűsz lépést, amely Kundtól elválasz-
totta, egy másodperc tized része alatt. De odaért. Egy-
szerre ugrottak a vadász íelé: a leselkedő farkas és a fiú.
A levegőben nagy erővel egymásnak ütköztek s összefo-

nódva zuhantak le a földre. Lurkó karja átkarolta az ál-
lat derekát s amint az hörögve kapott a torka felé, a
gyerek kése markolatig merült bele az oldalába. Vissza-
kapta a kést és újra döfött és mégegyszer, és újra . .

Meleg vér ömlött a kezére. Felugrottl A vadász nem volt
már mellette; ki tudja, hol keresett már új ellenséget?
Csak a vérében vonagló farkas mutatta, hogy itt ,az erdő
vadja összeütközött az erdő urával

Lurkó egy pillanatig mozdulatlanul állva maradt. A ki-
ömlő friss vér szaga betöltötte a levegőt és megrészegí-
tette a íiút. Lehúnyt szemmel, tágranyílt orrlyukkal szívta
be a vér párálát. . . Testén különös, kéjes borzongás és
hihetetlenül vad, forró indulat rohant át. Ilyet érez a hi:|sz,

amikor először ál1 magaölte zsákmány fölött és issza an-
nak csorgó, meleg vérét; vagy a tigris, amikor az első
emberét levágja . . . Bódult, lázas, részeg indulat ez, a
vér mámora, amelynek csak egy parancsa van: ölni! ölni!

Lurkó hirtelen egész testében megrázkódoti és vadul
telkapta a fejét.

- Hejhó-ó-ó! ehes a késem! rikkantotta bele
a viharba és rohant előre a rét széle irányába, ahol újabb
ellenségeit sejtette.

Aztán megtorpant s megállt, mintha villám sujtotta
volna.

Cikáző villám egy pillanatra bevilágította a Hallgató-
völgyet s a tovatűnő fénynél Lurkó olyan képet látott,
amelyet, ha száz évig él, sem fog elfelejteni.

Alig két -lépésnyire tőle élettelenül,, átszakitott torokkal
feküdt a földön Bari, a kedvenc báránykája. Fölöite írtó-
zatos, szirkefejű farkasóriás állott, homlokán fekete csil-
laggal. Amint a kis bárány vérét nyalva, felpillantott a
íiúra, az undok, kaján pofája mintha röhögött volna,

Vak düh ragadta meg a gyereket. Rávetette magát a fe-
nevadra. Ez csodálatosan gyors mozdulattal kikerülte a
feléje vágódó kést és a kis bárányt szájába kapva, hang-
talanul ugrott el a fiú elől. Az elvonuló vihar utolsó vil-
lámai már mintegy negyven lépésnyi távolságban mutat-
ták, amint gyors ügetéssel iszkolt tova az erdőszélen, Szá-
jában ott csüngött a bárányka élettelen teste.

Lurkó rekedt dühordítással iramodott utána.
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Jó harc volt, ixTi,:,,

Morzsa! -szóltava-dász és csendes szo- |,
morúsággal ment to- i.. ..

vább, hogy a nyáj fö-
lött is szemlét tart-

A riadozó, remegő i,,
gyapjasok közül kettő i,-,

hiányzott. Az egyiknek I

szétszaggatott teste 
'.ott feküdt a bokor i.,

aljában; a másiknak, ,

Lurkó ,kedves kis fe- í.
hér bárányának, telje-
sen nyoma veszett. 

I

Az állatok bégetése |.

Amilyen lassan készülődött, éppen olyan gyorsan el-
vonult a vihar. A mennydörgés elmorajlott a távolban, a
lomha fekete felhők elúsztak a vízesés sziklája irányában
és a völgyön felderült a hajnali szürkület.

Közeledett a reggel.
Kund végigj árta a csatateret. Egy csomó lehullott fa-

levél fölött Bodri nyalogatta vérző sebeit. A jobb oldala
csúnyán meg volt szaggatva és a jobb első lába is vérzett
erősen; de mellette ott feküdt élettelenül a hatalmas far-
kas, amellyel nagy harcát vívta. Amint a vadász hozzáért,
halkan nyüszítve csóválgatta a íarkát és hűséges nagy
szemeiben állati diadalérzet lángolt fel, ,midőn lehajolva,
szeretettel megsímogatta a fejét.

Pár lépésnyire tőle lógó nyelvvel, lihegve feküdt a drá-
sik kutya, a Maros. Első lábával meg-megbökte harmadik
pajtása véres, mozdulatlan testét, mintha noszogatná:
Kelj fel no, pajtás itt a reggeli! - De szegény Morzsa
számára nem virrad több reggel. Becsülettel, harcolva halt
meg s holtában is görcsös állkapoccsal szorította gerin-
cét a csúnyán megtépett farkasnak, amely valósággal be-
lerágta magát a kutya vékonyába. Ezeket együtt kell majd
eltemetni.

zolt az alig araszos vízbe. Itt a nyom már nem adott ta-
nácsot, ösztön és ész súghatta meg, meríe tovább. Éles
szemmel vizsgálta maga előtt a sziklát. Ott, ott, igen, alig
tiz-tizenkét lépésnyire tőle véres a kő! Arra cipelte zsák-
mányát a farkas!

pillanat alatt ott állt a vadász és csodálkozva látta'a
véres sziklatömb mögött nyíló keskeny hasadékot, amely
mint egy titkos folyosó-nyílás tátongott eléje. Habozás
nélkül belépett és kezeivel tapogatózva a sötétben, sietett
előre. Tizenkét, húsz, huszonhat lépés. Éles fordulat bal-
felé . . . Világosság! . . . Jobbra tovább húzódik a fo-
lyosó, befelé a hegy alá, De balra szűk,nyílás a szabadba
vezet.

Keresztül préselte hatalmas testét az egészen elkeske-
nyedő nyíláson és csendes meghatottsággal szó nélkül
megállt. Két lépésnyire előtte ott ült a kövön Lurkó, előtte
á kis báránya élettelen teste. A fiú fejét a kezére hajtotta
és sírt, sírt keservesen. Először, mióta a Hallgató-völgybe
érkezett. S a vadász most nem mondta a régi jelszót; Férfi
nem sír! Szó nélkül leült melléje és várt.

Fantasztikus szép helyen voltak: a vízesés íve alatt,
széles kőpárkányon.

,l Előtte a ,sziváruány
minden szí,nében tük-
röződő csodálatos, fá-
tyola a folyton omló
viznek és ,a csillogó

, íátyo|on keresztül
mint egy mesebeli or-

'l szág, látszik ,a Hall-
, gató-völgy. Végtele-

]: nül finom, ködszerű,l eső permetezi őket és
, Ez az örök ködeső
] teszi a szikl,apárkányt
] is olyan csúszóssá.
, Ralra a titokzatos fo-
,' ly,osó, a farka,s útja., Ityilik; szemben vele,j a. sziklapárkány másik"' oldalán, vízvájta bar

lang szája' tátong.
Hét éve anna,k itt,

de a vízesés titkáról nem sejtettek semmit! Mi lehet itt
abban a földalatti világban, amelyet ennyi titokkal védel-
mezett urai elött a völgy s a szikla!

Sokáig ültek szótlanul. Végre megmozdult a vadász és
kezét lassú mozdulattal a fiú fejére tette. Lurkó lassan
felnézett, aztán hirtelen mozdulattal kitörölte szeméből a
könnyeket.

- Sírtam. Szégyellem magam. De nem tehetek róla.
Fájt a szívem.

- Ne szégyeld, kis pajtás. Ez nem gyereksírás; férfi-
könnyek voltak. A férfi is könnyel gyászolja meg, ha eI-
veszt valamit, amit nagyon szeretett.

Ujból hallgattak. Lurkó most már könnytelen szemmel,
hosszan nézett bele a vízesésbe. Aztán monoton, halk
hangon, mintha magának mondaná, beszélni kezdett:

- Csillagos fejú, nagy állat volt: a farkasok királya.
Ugy vitte a szájában a kis bárányomat, mint egy madár-
fiókát. Rohantam utána, de gyorsabb volt, mint én, Ami-
kor a v.ízen átjött, mégis majdnem elértem; a szikla nyí-
lásában érte nyujtottam a kezemet. Akkor elejtette a bá-
ránykát és befutott a hegybe. A szemem homályos lett,
nem láttam. Leültem és a szememből omlott a viz. Gyen-
gébb voltam, mint a Bari, akit levágott a farkas. Mondjad,
Kund, igazán kölyök vagyok, aki csak sír, de harcolni
nem tud? .

kat Siratnák keServeS Lutkó döfésre készen állt,a hatalmas ordassal szemben.
sirató énekkel.

De a támadók még rosszabbul jártak. Kund öt farkas-
hullát számlált meg összesen: kettővel a kutyák végez-
tek, egyet rögtön a harc elején az ő nyila terített le s a
másik oldalon közvetlen egymás mellett kettő feküdt: egyi-
ket az ő kése hasította végig, másiknak testén a Lurkó
késének öt-hat hatalmas szúrása. A Hallgató-völgyet nem
lehet büntetlenül háborgatni!

Hát Lurkó merre jár? Az imént a tó irányában \átta ől
elfutni a vadász s azt gondolta: bizonyára egy sebesült
farkas számára viszi a halált, amely a víz íelé menekült.
De akkor már régen vissza kellett volna jönnie. Csak nem
történt valami baja?

Csendes, szívszorító aggodalommal sietett a tó íeIé az
erdő szélén futó kettős nyomon és hideg rémület borzon-
gatta végig, amint a farkas nyomait vizsgálta. Micsoda
mesebeli, óriási állat lehetett az, amelynek ilyen lábnyo-
mai vannak! S szemben vele egy kilenc éves fiú . . . Er-
dei íiú, igaz, az ő nevelése, de mégis csak gyerek, aki a
maga férfivá avató élet-halálharcát még nem harcolta
meg! Sietni! Sietni . . .

A nyom elért a tóhoz, ott jobbra fordult s körülfutva a
kis öblöt, egyenesen a sziklafalnak tartott. Ott, ahol a tó
a sziklát mossa és az iromba, nagy kőtömbök mélyen be-
lelógnak a vízbe, hirtelen balra fordult a nyom és a vadász
csodálkozva látta, hogy egyenesen a vízbe vezet. Belegá-
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- Láttam a harcod eredményét, kis pajiás. Hat sebet
szám|áltam meg a farkason; íérfikéz fogta a kést, amely
szúrta őket. Nem dícsérlek érte, mert férfit hallgatással
dícsérnek. Ma éjszaka harcoltál életre-halálra. Nem vagy
gyerek többé. De még valamit el kell végezned. Mi van

" "'§Íjbá'r'?uun: ,a;natom szegény Barit; szeretném, ha
élne. És harag van és szomjúság. Vérét akarom látni a
farkaskirálynak, aki megölte a bárányomat.

- Mi nagyobb: a harag vagy a fájdalom?
*, Az előbb még a fájás nagyobb vo|t; azért sírtam.

De most sokkal, sokkal nagyobb a szomjúságom. Meg kell
találnom a csillagos farkast!

- Jól van, kis pajtás: ez az, ami még hiányzik. A férfi
megsiratja azt, akit szeretett, azután kihűzza a kését és
elmegy bosszút állni érte. Vérért vért, életet életért! Ez
a vadon törvénye.

- Vért! . . . Te, Kund, az éjszaka vad voltam a vér-
től. Szédült a fejem és íáztam;és mégis forró volt a szí-
venl. es ölni tudtam volna megállás nélkül reggelig. Jó
volt. De ez egy új Lurkó volt, akit eddig nem ismertem.
És most érzem: az úi Lurkó.szomjas, Elmegyek és vérét
iszom a farkaskirálynak!

A fiú talpra ugrott és villogó szemével, amelyben való-
ban a vér szomjúsága csillant, olyan új volt, annyira vad,
hogy a vadász pár pillanatig szótlanul meredt rá. Aztán
felállt és kezét a íiú vállára tette.

- A vérre szomjas új Lurkó itt hagyja a Hallgató-vöt-
gyet, engem is és a kis báránya holttestét is és elmegy
egyedül be a hegy gyomrába, át a farkasok útján a va-
donba, hogy megkeresse a csillagos farkast és vérét ve-
gye a Bari életéért. Ezt az utat egyedül járod meg, mert
ez a íéríivá avatásod útja. Én itt várlak csendes várako-
zással; és ha megjősz majd, válladon a farkas bőrével,
akkor tudni fogom, hogy a bosszuló harag útján férfivá
lett az én kis pajtásom és kézfogással üdvözöllek, mint
férfi a férfit. És akftor új élet kezdődik majd a Hallgató-
völgyben. Menj, kiJ pajtás, visszavárlak.

Egy ölelés, egy csók, és Lurkó elindult a bosszú útján
a csillagos farkaskirály nyomában.

Múltak a napok. '<

Hai napja, már, hogy Lurkó elindult bosszúálló útjára a
csillagos farkas nyomán és azóta nem volt hír felőlÓ.

Soha ilyen kínos lassúsággal ne,m múlt az idő Kund szá-
m;íra, __mint ezek a napok. Lázas, belső nyugtalansággal
várta 'vissza a fiút. Voitak percek, amelyekbei megbáilia,
hogy életveszélyes vadásraiára egyedül engedte et| ityen-
kor szeretett volna felugrani és utána sietn| hogy áeliette
l.gl:n s. ha. szükséges, oltalmazni tudja. Oe aitán megint
felülkerekedett benne a hajlíthatatlan vasember, aki a fraj-tá9áj i9 olyan keménynek 

-és 
mindenen úrnak akarla litii,

minl amilyen. ő maga. ,,Ha nem bírja, pusztuljon el, dó
ne legyen gyáva, gyenge!'' - És jáit toiaUn t-et s aia a
tóparton, mint a ketrecbe zárt módve. Most érezte iga-,á|,logy.,yennyire Lurkó töltötte ki az egész életét.A hatodik náp reggelén arra ébredt u ,Íd,á"r, hogy va-
laki jár a közelében. Felugott, szétnézett, de senkit nem
tudott felfedezni. A kutyák hallgattak, tehát idegen nem
lehetett. ,,Hazajött a fiú!" - dobbant meg a szívé.
_ _Egyszerre mögötte szétnyíltak a bokrok és magas, szi-
kár alak lépett ki a napfényre. Hófehér haja és 1zakálla
aggastyán pátriarkát mutatott, de a tartása, a lépése har-
minc éves emberé.

- Mózes bátyám| - sietett eléje felujjongó örömmel
a vadász.

Gábor Móze§ olyan nyugodtan nyujtott kezet, mintha
tegnap látták volna egymást utoljára.

R':
b\\\\\\;

Ég u, arcb6re borotvdlh ozős uán?

Te§yen próbót

Gillette-pen§ével.

- Közelg a tél, öcsém; eljöttem, hogy lássam a .fiút,
mielőtt leesik a hó.

Fejszéjét, iszákját letette az öreg, aztán csendes sóhaj-
jal letelepedett a moha lepte, roskadt fatörzsre.

- Hol a fiú? Nem látom sehol.
A vadász pár szóval elmondta a íarkas-támadást és

Lruko bosszuló hadjáratát. Nem kellett sókat magyaráz-
nia. A vadon emberei kevés szóból értenek. Az öreg Mó-
zes mozdulatlan arccal hallgatta végig a történetet, az-
tán csak annyit mondott:

- Jól tetted, öcsém. Le fogja győzni a csillagos farkast
Most hát együtt várjuk.

es egész napon át szótlan üldögélve együtt várták
a íiút.

Este lett.
És akkor egyszerre a vízesés szikláia felől csengő, üde

kiáltás hallatszott:

- Ha-hóó! Ha-hóó! . . Isten hozta Mózes bácsit mi-
nálunk!

Feldobbanó szívvel ugrott fel a két embeí. A sziklák
közül előbukkanva ínost gázolt ái éppen Lurkó a tó sze-
gélyén. Yirágíűzér volt a feje körül s a válláról földig érő
farkasbőr csüngött alá. A farkas feje előre borult a mel-
lére. óriási szürke fej, rajta fekete csillag,

A gyerek megállt a férfiak előtt. Testén karcolások, bal
oldalán tenyérnyi véres seb, bal karján hatalmas fogak
nyomai. De a §zeme ragyogott, amint rájuk nézett,

- Elhoztam a farkaskirály bőrét - mondta egy-
szerűen.

Kund a kezét nyujtotta neki:

- Kis pajtásom, a vadon törvénye értelmében férfivá
avatlak!

- Ember vagy, kicsi íiam! - mondta az öreg pásztor
és ő is odanyujtotta inas, kemény kezét a fiúnak.

eletében először fogott kezet ve|e az a két férfi, akiket
Lurkó egyedül ismert és szeretett. Ugy érezte, hogy ezért
érdemes volt végigszenvedni az elműlt hat nap minden
gyötrelmét. Büszke volt és boldog.

Sok szó nem esett. Miután kézfogással férfinak becsül-
ték, Mózes bácsi és Kund nem kérdezték Lurkótó,l a
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Budapesti Központi Általános
Tejcsarnok Részv.-társaság

VIl., Rottenbiller-utca 31.

3OO f|óküzlet kb. ,!OOO elárusltóhely.

farkasvadászat részletei,t. Férfit nem szokás kifaggatni,
csak kis gyereket. Majtl magától mindent elmond.

Kiadós fürdés Lrtán Kund segítségével gyógyfüvet tett

[,lrrkó sebeire, aztán vacsorához telepedtek. Evés közben
egyszerre megszólalt a fiú:

- Miért nem mondtátok nekem, hogy
más emberek is vannak?

A két férfi megdöbbenve nézett össze.

a vadonban még

Mózes bácsi ,szó-
lali meg először:

-- Nem volt még ideje, hogy nregtudjad, fiam. - Ta-
|álkoztá| velük?

-- Háronr kis embert láltam, virágot szedtek egy patak
mellett. Kisebbek és gyengébbek, mint én; hosszú .a lrajuk,
a szavuk olyan, mint a madár szava és Jurcsa ruha
rajtuk. (Folyt köv.)

CsERI(Ész, AHOL TUD SEGÍT...
Hogyan festünk bútort?

Először is gondoskodni kell a szerszámokról. Mindenekelőtt
szükségünk van egy festéktartó edényre, amely a lehetőséghez
kópest alacsony legyen, nchogy az etsetet teljesen bemárt"suk.A festékes edény íogantyújának két vége kö'zé merev drótot
szerelünk fel, hogy azon á fölösleges festéket letörölhessük.

A drótfogantyúra is e§y ,,S" íormájír
horgot kell szqrelni, melyre akkor van
szükségünk, ha |étrán állva dolgozunk.

Ezzután szükségünk van az ecsetre.
A legtöbb hozzá nem értő ember túl nagy
ecsetet szo.kott venni, hogy munkáját mi-
lramarább e|végezze, ezze| szemben he-
lye,sebb egy közepes nagyságú mázolót
l,enni, mert ez felel meg légjobban a
céln,ak.

ffiffiil n. }f,';'Ít",:'".T:fi á,?rT'%.'.á'i 
u; 

orá 
jil;

. ktirí.ilcsavalrjuk körülbelül a sörték feléig.
Ezzel az ecsetet kíméljük, sőt így a7

szakszerű alakot is ölt.
Mielőtt a festésnek nekilátunk, a régi íestéket el kell távoli

tani, hogy jó festési felületet kapjunk.
Ha túl sok a régi íesték, iorrasztó lámpával kell leégetni, oly

módon, hogy a régi festéket, amint az a lámpa melegétől meg-
puhult, egy lapos vakarókéssel lefejtjük.

Mielőtt a forrasztólámpát, mely minden vaskereskedésben

kapható, használjuk, próbáljuk azt ki va|amely olyan tárgyon,
amelyre nincs szükség, mert különben megeshetik, hogy a fes-
ték megpuhitása helyett a íát magát festékestől és mindenestől
elégetjük. A lángnak a lámpa égése közben éppen csak, hogy
érintenie sz.abad a festéket.

Amennyiben azonban nem volna túl sok festék a tárgyon,
úgy ezt forró szódás vízzel egy nagy spongya sggítségével le-
mossuk, majd a szódás viz után tiszta vízmosást alkálmazunk
és a fel nem száradt vizet letöröljük. Ezután an egész festéket
egy lapos homokkővel ledörzsöljük, (De elözőleg eltávolítandó
minden szög stb.)

Ha már síma felületünk van, az egészet ledörzsöljük finom
üvegpapír,ral, melyet egy íadarabta hajtunk rá és a tárgyat e
művelet után nagyon gondosan rrtegtisztítjuk a portól.

Ezek után elvégezhetjük az első íestést, mely azonban rnég
nem a végleges színezés.

A bevásárlásnál olyan festéket kell kérni, melyben elegendő
szárítóanyag van (pl. terpentin), aryrely a lestéket gyorsan föl-
szárítja. A íesték ne legyen túl vastag.

Amint az első festés megszáradt, azonnal végezzük el a má-
sodik festést is. Ez utóbbi már a végső színezés. Meg kell vár-
nunk, amíg az teljesen megszáradt és megkeményedett, mielött
a befejező festékfelületet felhordjuk.

Most még néhány szó az ecsetekről, Sohase hagyjuk a festék-
ben állni, ha nem használjuk, hanem tiszta terpentinben mossuk
ki azokat, szárítsuk meg szélben és napon, úgyhogy bármikor
bármely festék,számára felhasználhassuk.

Érdekes nyakkendöcsomó.

Külföldön sokszor használi s a nyári melegben kigom-
bolt ing és lazára eresztett nyakkendő mellett pompás
szolgálatokat tehet a,,négyszögletes" nyakkendőcsomó.

A sátorverés és a IX. cserkésztörvény.

,,A cserkész takarékos!", tehát a sátorverésnél is ilyen-
nek kell lennie.

A cövekre jutó feszítőkötél a föld természetes nedves-
sége következtében is a leghamarabb pusztul. S ha ez az.

egy rész tönkren-rent, az egész kötél hasznavehetetlenné
válik. erdekesen segít ezen vitéz Vizkelethy Árpád bá-

ffi
tyánk, a VI-VII. kerület ügyvezető elnökének szellemes
tökéletesítése, mely a sátorkötelek nagyarányú megóvását
teszi lehetővé.

A tökéletesítés lérryege az, hogy rövid, két hurokkal el-
látott kötéikimélőket készítünk s azt erős drótból vagy
vasrudacskából készült nyolcassal akasztjuk a feszitő-
kötélhez. Ha a kötélkimélő elkopott vagy elrothadt, cstt-
pán azt a kisdarabot kell pótolni. (ch)

Megkötése első pillanatra nehéznek
után elkészítve hamarosan elsajátítjuk
nevetséges könnyűnek látszik.

|átszlk, de a rajz
a titkát s utána

(P. J. 64.)
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Megjelent a maggar ngelaű

,,Amatór íénghépészetí tanköngu és lerihon"
Ára, t:dsaonkötésben, 2.5O pemgő. Kapható a kiadóndl
Ieltér és Td,rsa, speaid,l,is foűó-saa,Icüeöete,

Ilford Limited, London és Grieshaber Frére, Páris
magg aro rs z rigi egg ed cirusí t ója,

Budapest, VIL her,, Krfuolg-hörút 3la. sz(ím.
n:[ag g a,r c s erk é s eek le g olc s ób b b ea ds úrl ás i fo r r d s a.

Cserkészeknek ,,Turul" mentőtáska __ t, p 25,_' vá§zon behuzattal, válszljja]ll. P14,-
Leve nt é kn e k ,,Turul" mentődoboz --- p 2,5O

Kapható a csertészboltban és minden gyog},táíban.

Sportköröknek Készíti: ii:,Élil §:l"Éi:yár 
Bpest,

IIOGYAN vpolÜr< MEG A rÁBoR,T
Az Aevízrőt.

Bizony nem kellemes dolog, amikor az embei a jól megtömött
szalmazsákon mélységes álmát alussza és egyszerre ösak csen-
desen felszivárog a viz, vizes lesz a sza|mazsák" azután a háló-
ing . . . de mire a pokrócra keri.ilne a sor, még a jó alvó cserkész
is felriad és leugrik a sza|mazsákról - a sátoron átfolydogáló
üde vizbe| Ne csodálkozzatok rajta| Megtörtént már az iIyen
eset nem egy cserkésztáborban.

_ Volt egy tábor a Bükkben, amelyet egészen a hegy lábára
építettek. El is öntötte a víz az első eső-alkalmával. Csináltak
ugyan tisztességes sátorárkot, de az csak természetes, hogy az
ilyen kicsiny sátorárok nagyobb esőzéskor a hegyen lerohanó
nagymennyiségúí vizet nem tudja levezetni, hamar megtelik, a
fölösleg pedig kedélyesen besétál a sátorba.

A dániai jamboreen, 1924-ben, a tábor nagy része lassan
lejtő helyen állt és csak a gyakollott szem vette észre, hogy

- ha jó is ez a táborhely - csak a jó mély és erős sátorárok
óvhat meg a már emlitett kellemetlenségektől. Mi, magyarok,
mély sátorárkokat ástunk és ami még fontosabb, a sátorárokból
a legalkalmasabb esési oIdalon egy levezetőcsatornát is szerkesz-
tettünk, mert levezetőcsatorna nélkül jóformán semmit sem ér
a sátorárok,

Híres volt az a nagy esőzés, ame|y azután a mienkén és egy
vagy két más nemzet táborá.n kívül nem hagyott szárazon egyét-
lenegy sátorhelyet sem az e}ész jamboree {áborban. A franciák,
angolok stb., stb. nemzete,k sátrain egyszerűen végigsétált a víz
és elárasztott mindent, amit ott talált. A mi sátraink alatt azon-
ban teljesen száraz maradt minden.

A fenti esetekből az a tanulság, hogy nem szabad a tábort
közvetlenül a hegy |ábánál íelállítani és ha mégis elkerülhetet-
len más hely híjján, akkor a tábor magasabb íekvésű oldalán
tisztességes védőgátat kell alkalmazni, amelynek a folytatása
mindkét végén esétleg egy levezető árok leh-et. Termés2etesen
ezeníelül is szükséges a rendes sátorárok is,

Az árkolás módját a talaj minősége is megszabja; laza, köny-
nyen omló talajban szélesebb árkot kell ásni és nem közvetlenül
a sátorfal qsése folytatásaként, hanem egypár centiméterrel kij-
jebb,. bár áz il,yen'omló talaj könnyeb6'én, illetve gyorsabban
letszlv]a az esovlzet ls.

Ha a táborhelyet jól megválasztjuk, nem lesz szükségünk kü-
lönös védö intézkedésekre, illetve munká.latokra. Ne verjük fel
a.sátrakat nagyon alacsony fekvésű réten, bármilyen festői szép-
ségű is a környezet, mert a legkisebb esőzés is á íelszínen má-
rad és a talaj állandóan nedves és egészségtelen lesz. lő tehát;
ha a táborhely magasabb fekvésű s a legvészélyeztetettebb ol-
dalon árkokkal ellátott. Nehéz a földmunka, de megéri a íá-
radságot, mert zavartalan táborozást biztosít. Folyók, tavak
mentén, ha alacsony íekvésű helyen akarunk tábort verni, elö-
ször kérdezzük meg a környék lakóitól, hogy esőzések idején
mely területeket árasztja el leghamarabb a folyó vagy a tó.
Egy kis gyakorlati érzékke| ezt magunk is megállapíthatjuk.

A táborhely egészségi szempontból való megválasztására nagy
gonddal ügyeljünk és inkább álaozzunk fel érte mást, kisebb
jelentőségű szempontokat, mert a nedves talaj sok bajt, beteg-
séget okozhat, viszont az egészséges, száraz talaj egyik alap-
föltétele a testi megerősödésnek és súlygyarapodásnak. v. F. E.

Sport
és

Meinl kávé
TÁBORI VÍZYEZETEK.

Az ivó- és íőzőviz közelsége a táborhely megválasztásánál
mindenkor fontos szempont. A vízhordás vödörrel, hordóban
vagy esetleg lajttal a tábori hétköznapi munkák jelentős részét
alkotják. Szinte utópisztikus álomnak tűnik fel tehát, midőn
azt,ál.líljuk, hogy egy kis technikai felkészültséggel a vízhorciás
tárasztó és az egész tábor idejére terejdő munkáját megtakarít-
hatjuk sok esetben - a vizvezetéképítéssel.

Ezúttal csak az ötletet vetjük fel s néhány tanáccsal szolgá-
lunk e kérdésben.

A legegyszerűbb megoldás mindenesetre az, ha íolrásunktól
a vizet a régi medertöl eltédtve, az esési viszonyokat figyelembe
véve kis árokban, ásott mederben vezetjük be táborunkba, hol
egy mélyebb gödröt, gyüjtőaknát építve, a vizet tároljuk. Innen
aztttán - mely mondjttk éppen a konyha mellett van - vödör-
rel merünk. Gondoskodunk természetesen a fölös, túlfolyf yi2-
nek a t,égi mederbe alant való visszavezetéséről.

Ez primttiv megoldás, a viz tl,sztasága nincsen megvédve, de
nem kiván sok felkészültséget egy kis ötletességen és a vele járó
munkán kívül.

A másik megoldás - a tulajdonképeni vízvezeték, midőn a
vizet csöveken vezetjük a fogyasztási helyhez. Mindenekelőtt
íeltételeznünk kell a íorrás és a fogyasztási hely között a tá-
volságnak megíelelő magasságkiilönbséget, mert a vizszivaty-
tyúzásra való berendezkedés már sokkal nagyobb technikai fel-
készültséget kíván, mint amivel táborban,rendelkezhetünk.

Yízvezetéképítésnél elsősorban a forrást kell tisztítani, ren-
dezni, körülfoglalni megfelelő lalzattal. Ez utóbbihoz tég|ára,
cementre van szükségünk, A forrás vizét a lehetőséghez képest
ily módon dttzzasztjuk. Egyik oldalából kivezetjük a íogyasz-
tásra szolgáló víz csövét, felül meg a fölös víz elvezetése céljá-
ból egy kisebb csődarabból túlfotyót építünk.

A csövek lehetnek vascsövek (nem fontos, hogy vízvezetéki
célrra készültek-e, a három- négyhetes tábori vezetéknek más is
nregfelel), melyeknek átmérője természetesen .attól is függ, hogy
mennyi vizet milyen távolságra akarunk vezetni. Legtöbbször
azonban a csövek adottak (valahonnan kaptuk s pénzt nem
nagyon adtrrnk érte) - igényeinket tehát ehhez kell szatlni.
Körülbelül 2-4 cm átmérőjű cső ahhoz a 2-400 méternyi
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hosszhoz, mely a tábori gyakorlatban előfordulhat - meg-
íel el.

E csöveket egymás,hoz is kell illeszteni. Tekintettel az ideig-
lenes jellegre, betoníoglalat is megfelelhet,

A íogyasztási helyen aztán vagy egy meghajlított csőből ái-
landóan folyatjuk a vizet, vagy rendes vízcsappal szereljük fel,
amely mindenesetre bámulatra méltóbb. Az e|haszná|t víz le-
folyás,áról itt azután - nyilt mederben - szintén gondosko-
dunk. Ez csak azonban egy módja a víz íe|használásának. A
cserkészötletesség még sok mindent feltalálhat, Igy az Ezer-
mesterek egy évekkel ezelőtti táborában a vizvezetékkel kap-
csolatban állandó áramlástlan levő vízhűtő, konyhai szennyviz-
öblitő, sőt szökőkút is épült.

Akiknek tehát a táborhelyük adottsága folytán alkalmuk van
e piroblém.a megoldására, próbálkozzanak vele s akkor elte-
kintve attól, hogy a tábori munkák egyikétől nyernek íelmen-
tést valami más célra, a tábor élete is egy új színnel íesz gaz-
dagabb, élénkebb. (se.)

FöLDDEL SZENNyEZETT sÉnür-p sEIí
I(EzELÉsE.

Táborozás, menetelés közben .otrOt. sérülés érheti a cser-
készt. Ha a sérülés oka elesés, vagy ha a meztelen térdet bármely

hogy az egyetlen biztos védekezőeszközt, a gyógyitó vérsavót
a c§apatok egészségügyi közegei is kezükbe kapják.

A gvógyító vérsavót lehetőleg a sérülés után azonnal kell
alkalma7ni.-Az alkalmazásnak egyetlen formája van: az izmok
közé alka|mazott oltás (injekció). Eddig a vérsavó külön kis
zárt üvegcsében volt kapható és a íecskendőbe --aminek 

tisz-
títása, ill. kifőzése a táborban, kiránduláson meglehetős nehéz-
ségekbe ütközött - való íelszívás után lehetett csak a szükséges
intiamuscularis injekciót megadni. Most egy elmés szabadalom
rendkívül leegyszerűsítette az eljárást, A vérsavó ugyanis olyan
edényben fogTál helyet, amely egyúttal steril injekciós tűvel van
ellátva és í§y használatához fecskendő vagy más orvosi mű-
szef nem szükséges.

Az injekciót izmok közé, rendszerint a farba adjuk. Az e,ljá-
rás a kóvetkező: Egy megfelelő puha részét alkoholos vattával
ledörzsöljük vagy lódtinkturás vattával óvatosan bekenjük.
A megtisztított vagy jóddal bekent terület körülbelül félte-
nvér rlagvságú legyen. Ekkor kivesszük tokjából,a vérsavót
tártalmaZŐ Uv"egcséT. A tetanus serülét tartalmázó to,k ólomzárát
leváeiuk, azután a dobozban található reszelővel az üvegcső
vékoir"y részét, azí, amelyikben az acéltű foglal helyet, a P9mé-
lvedé§ helvén óvatosan, enyhe nyomással megkarcoljuk. Mikor
áár a karcolás látható, a vékony üvegcső íelső kupakját enyhe
húzó mozdulattal le tudjuk húzni az alsó részről úgy, hogy a tű
szabadon íekszik előttünk. A serülét az üvegtartály részén há-
rom újjal irótoll módjára megfogju,k és a tűt lefelé fordítva hir-
telen, érélyes mozdulattal a lemosott vagy jóddal bekent test-
részbe beledöfjük. Ekkor a tű a testben van, a-yérsavó azon\an
benne van még a tartályában. Most a tűnek a te§tből kiálló
végét balkezünl mutató-- és hüvelykujjával erősen megfogjuk,
a tartályt pedig iobb kezünkkel meghajlitjuk még jobban abban
az iránibán,, amelyben már amúgy is kissé meg volt hajlítva.
Ekkor á vérsavó a testbe be{olyik. Mikor már a tartály üres,
tehát a vérsavó beíecskendezését befejeztük, a tartá|yt elen-
gediük és az a kezünk, amely a tűt íogta. gyors mozdulattal
kihúzza a tüt; a szúrás helyére alkoholos vattát nyomunk vagy
pedig a szúrás helyét jódtinkturával újból bekenjük. A sérült
inég-öt percig nyugodtan íekszik, azután felöltözhet és tovább
mehet.

Ez a védekezésmód tehát biztős. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy most már könnyelműbben bánhatunk magunkkal, mint
edd'ig. Az oltás ugyanis csak első alkalommal végezhető úgy,
hogy a sérült minden bajtól megmenekül. Egy második vagy
haimadik ottás még akkor is, ha évek mulva jön, betegséget
okoz (szérum-betegség), amely nem veszedelmes ugyaíl,, azon-
ban a velejáró viszkető kiütések két-három napra ágyba dönt-
hetik azt, aki az injekciót kapta, N. N.

t
A tetanus-serülét praktikus használhatósága miatt a cserkészcsapatok

között be akariuk vezetni. Hogy a csapatok olcsón juthassanak hozzá,
egv kedvezménves akciót íendezünk s ennek során a 3 pengős serüIe
iTerieOért kaoliató. Amely csapat be akaria szerezni, igényével fordul-
ioÁ az orsz, s'azdasási hivatalhoz, amely a pesti és pestkörnyéki csapa-
toknak közvétlenül k'iszolgáltatia, vidékieknek pedig postán kiküldi a
kivánt mennyiséget.

módon kő vagy fa felhorzsolja, igen gyakran a seb igen jelen-
téktelen s gyoIsan be is gyógyul, azonban olyan veszedelmet

is rejthet magában, amely nemls íejtnet magaoan, amely nem
áll arányban a seb nagyságával,
vagy a gyógyulás gyorsaságával
és ezért teljesen beláthatatlan.

Ezaveszedelemamerev-
görcs !agy tetanus.

A merevgörcs a legrégibb idők
óta ismert betegség. Évszázado-
kon keresztül ismelték ezt a
gyilkos kóít anélkül, hogy
egyebet tudtak volna róla, mint
azt, hogy íőleg azokat fenye-
geti, akik a szabadban való fog-
lalatosság közben valamilyen
sérülést szenvednek. Lassan
at,ra is rájött az orvostudomány,

hogy a betegség csak azok között lép fel, akiknek sebe földdel
szennyeződik,, tehát nem a seb nagysága a döntő, az sem ját-
szik szerepet, hogy a seb lassan, símán, avagy hosszas gennye-
dés után gyógyult be, hanem egyedül csak az,, hogy szennye-
ződött-e a seb földdel vagy nem. Nem minden ilyen módon
szennyezett sebesülés vezetett merevgörcshöz, de, hogy melyik
sebesült betegszik meg tetanusban és melyik nem, azi az orvos-

|1*:rná"u 
nem tudta megjósolni és nem tudja megjósolni ma

A mult század, végén, mikor a különböző betegségek okait
egymás után fedezték fel és megállapították, hogy a legtöbb
lázzal iárő betegséget baktériumok okoizák, megtalálták a me-
revgörcsöt okozó baktériumot is.

Néhány évtizedre vólt szükség, míg a hatalmasan fejlődő tu-
domány a különböző baktériumok ellen gyógyszereket tudott
előállítani. Végül,körülbelül tizenöt éve sikerült bizonyos eljá-
rásokkal a ló véréből oly ellenmérget (szérum) készíteni, mely
idejekorán alkalmazva, a merevgörcs kifejlődését megakadá-
|yozza, a kitörőben levő betegséget pedig meg tudja gyógyítani.

Mint a bevezetésben említettük, a cserkészt ez a veszedelem
állandóan íenyegeti. Gyakran sebesül meg, sebe gyakran szeny-
nyeződik földdel és mikor a sok sérülés közül az egyik hetekkel
a seb begyógyulása után merevgörcshöz vezet, már senki sem
tudja, hogy mi okozta a betegséget.

Ez ellen a veszedelem ellen minden rendelkezésünkre álló
esLközze| védekeznünk kell. A seb kimosdsa (alkohol, iódtinc-
tura) szerencsére legtöbbször megvédte eddig fiainkat a nagy
bajtól. Azonban a sebmosás bizonytalan védekezőeszköz. Ha
csak pár pillanatot késik, már későn jöhet, mert a merevgörcsöt
okozó baktériumok behatoltak a véráramba, ahova a fertőtlenítő
íolyadék nem tud utánuk menni, vagy hiába megy utánuk. Még
egy nagy veszedelemmel is kell számolni, még pedig azzal, hogy
a tetanusbacillus időnként védekezésképpen úgy elrejtőzik egy,
a fertőtlenítő szereknek ellentálló tokba, az ú. n. spórába, hogy
még az iclejekorán alkalmazott sebmosás sem tudja megakadá-
lyozni a baj kifejlődését. Minthogy íehát az eddigi védekező el-
járás nem mindig vezet eredményhez és előre sohasem tudjuk
megmondani, hogy melyik sebesülés lesz végzetes, szükséges,

A

Gserkészszövetség Központja
elismeri, hogy már évek őta a
l.egszebb eíedménnyel használja a

G ES T ET N E R-készüléket.
Azon ál|ília elő - minimális költséggel -ös§zes körleveleit, nyomtatványait, meg-
hívóit, értesítéseit stb. Ezért minden csa-
patjának, valamint egyéb egyesületeknek

a GESTETN ER-KÉszÜlÉr hasznátatát

(KlzÁRÓLAGos KÉPVISELETE:
BUDAPEST, V., aÁLvÁNY-U. 24.)

a legmelegebben ajánlhatja a

Mtlgg ar Cserkésas"öa eüs ég.
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udítő íllata
van a ragyogó nyári na-
pon, gyepen fehéritett fe-

hérneműnek. llyen lesz ru-
hája a Radion-mosástól,
amely oly egyszerű, mert

egymaga mo§!

spon,T- t<EnEszTnprtvÉNyüNr HELyEs MEGFEJIn sp.
Vízszintes sorok: I: menetelés, 9. kapás, 14. matador,_I5- tá-

borozás,.l8. remete, 19, sz|ri, 20. ns, 21.love, 23. nk,_24.,resta,
26, nl, 27. kapu. 30, est, 32. vr, 33, amint, 35. alag, 36. tze, 3.7.

ád, 3d. létru, '40. ir, 41.'sors, 42. kán, 43. íz, 44. ostrom, 46. kés,
47'. av, lg. átt, 51. itt, 54. sé, 55. cián, 56. testedzés, 61 sas, 62.
polo, 63. meszelő. t' Függőleges sorok:1. magasugrás,2. et,3 na,4. ed, 5. torna-
terem, b. eies, 7. étel, B. sátótrveiés, 9. ko, 10 ars, 11. póznamá-

Hogyan lehet örsi sátorra villámháritót szerelni?

Nem kell hozzá más, mint 40 méter lágy vasdrót és két darab
3.40 méter hosszú íarúd. Nem kerül többé, mint 2 pengőbe. A két
farudat az ötsi sátor szélső tartórúdjaitól kb. 1.5 m-re állítjuk
fel, ú§yhogy az szilárdan álljon és á szél meg ne ingathassa.
A két rúd közé drótot feszíítünk ki a sátor lölé 1 m-re. A rúdak
csúcsaitól levezetjük a drótot. Az igy levezetett drótot a sátor
körül 25-30 cm mélyen körülvezetjük téglalap formájában. A
mellékelt ábra m,indeh adatot feltüntet. Az egész felszerelést

szás, 12.,ázik, 13 sál, 16. bever, 17. sikítás, 22. es, 25. ta,26,,
nn,27.,kalapács, 28. alé,29. patkalás,30, ei,31. szi,39. Anti,
45. rt, 48. vető, 50. lia:, 52', ásó, 53. réz, 57. el, 58. de, 59. zs,
60. se.

Sorsolás útján jutalmat nyertek a következők:
Első díjat nyert:. Surno,tlszky Leo, Szeged
Második dijat: Mauritz Sdndor, Nyíregyháza.
Harmadik diiat: Aigner Kriroly, Rákosliget.

/ ,,,|l" .,+,: -'..1.'.',,.tlru....{. ( a,uu,
L

Magyarország-katolikus kézben lévő eggetl,em posztő-
gyáiának gyapjúszövetei - minden három méteren -e [örvényes védiegyről ismerhetők fel:

TR,UNI(IilAIIN
: PqSZTÓcyÁn És RunnGYÁR RT. --BUDAPEST, I., LENI{E-ÚT lL7.

K,ü Lö N LEG Bs EN r. n s z í n :

Reverenda- és papi öltöny-szöveteket, szerzetesi és
apácarendi gyapjúszöveteket, gyapjútakarókat, uradalmi
személyzeti posztókat és egyenruhákat, továbbá fiú- és
lednu-egy enruhákat, internátusok, egyesületek és kongre-
gációk 7észére, első kéaből,, ti.sattl, gya,pjtkból, ta,rtós

. mi,nőségbem, köaaetlem ggúri, d,ron.

ffi
három fiú rövid félóra alatt elvégezheti, könnyen felállítható s
biztos védelmet nyujt a villámcsapás ellen.
, Olyan csapatoknak, amelyek veszedelmes villámjárta helyen
ütnek tábort, igen ajánlható ez az eljárási mód. Ha nem is min-
den örsi sátor, de egy-kettő, a csapat létszámához mérten kap-
jon ilyen biztositó sierkezetet s akkor az éjjeli őrség nyugodtan
őrködhetik a viharos éjjeleken és a villamcsapás veszedelme
sokkal kevesebb gondot fog okozni nekik, mint amennyi nyug-
talan órát szerzett nekem táborozásunk első felében.

Sotonyi lenö raj,v.
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CSER,KESZFIÚI{ IR,ÁSAI.
A melankólikas kóltő folytori a holdat

imádja és a holdkórossá§ot szívreható
elégiában örökíti meg. (Ezt a költeményt
a kukta ,,elég-iá"-nak mondja, mire a kÓ-
szorús dalnok megvető pillantással vála-
szol.) Ha a hold nem süt, akkor a poéta
sem süt (verset).

Valamennyi között legérdekesebb az
irónikus (magyarul: ro§szmájú), azaz
csipkelőző poéta, aki a farkaskölyöktől
a parancsnokig, a rántott levestől a rán-
tott csirkéig mindent és mindenkit a nyel-
Vere VeSZ.

Ha a kukta elégeti a rántást, van mit
hallarria tőle, lra meleg a viz, a vizes el-
len fordul. Mindig clógedetlen. Ha tök-
káposzta van, miért nem int<ább Iencse;
ha lencsét íőznek, jobb volna a bab és
így tovább. Még a székelygulyást is meg-
kritizálja, azt mondván, hogy sok benne
a székely és kevés a. gulyás.

Legjobban szereti, ha örségre vezény-
lik, mert akkor elvonulva a tömegtől, csák
a Mttzsájával társalog.

Egy-egy ilyen társalgásnak három-négy
remekbe szabott költői termék az ered-
ménye.

Nlásnap azután leginkább ebéd közben,
fel is tálalja azókat.

Ha például a buktának az alja kelleté-
nél jobban megpilult, odakiált a kuktá-
nak:

,,Hallod-e te kukta,
Kit gyászol e bukta?

Ha történetesen terebélyes abukía, arra
is kész a rigmus:

,,Ez a bukta de kövér,
A gyomromba be se fér."

(De azért elsüllyeszt belőle vagy hatot.)
kedvenc virágját és a nemszeretem-

főzelóket így állítja párhuzamba:

,,Gyönyörű szép vagy margaréta,
Utálatos vagy marharépa."

A napost, mert szolgálati ruhában kö-
teles járni, állandóan kalaposnak mondja,
a szakdcsnak a neve pedig főzeléktics.A trombítás költői neve: szájcsucsorító
és hangszóró művész, kit, mikor útjába
esik, így szólít meg: ,,Állj félre, te gom-
bóc-fujó, mert a hangvillár,a szúrlakP'

Mikor azután a trombitás anná| na-
gyobb tüdővel gyakorolja a nemes mes-
terségét, egy kézlegyintéssel igy intózi
el őt:

,,Fujd, ki tudja meddig ftrjhatod,
Mikor kapsz a szádra hólyagot?"
Az örszem: neki csak ökörszem.
A farkaskölyök: Romulus és Rémus ké-

sői csenevész dédunokája.
A rajvezető: kaptárfelügyelő és így

tovább. * .

persze a kiszerkesztett cselkészek sem
maradnak adósok neki. s ha nem is költői
formában, de elég csipős prózában vág-
nak vissza az élesnyelvű poétának: ,,Su-
tor ne ultra crepidam, a suszter maradjon

tartja meg. Ezzel kapcsolatosan nemzet-kczi cserkészkiállítást is rendeznek.
9ryelyrg 3. {4gyu. Cserkészszövetségtől id
kértek kiállítási anyagot.

,. A nemzetközi iroda útján nyert értesü-
lés alapján m,indenkút óvunk "egy álcser-
késztől,_ aki Willem J, van BÖÓn, alias
Boom-Hohenlohe hercég, alias Bogdanoff
herceg stb. neveken több mint esv éve
utazik és a legkülönbözőbb módokó ká-
rosítja meg a Óserkészalakulatokat Euróoa
különféle iészein. Egy hamis cserkészút-
levélnek a birtokában van, amelyet állí-
tólag a _belga cserkészszövetség Ántwer-
penben..állított ki és 4melynek az aliára a
világ főcserkésze aláírásá van hamisítva.
Az illetöí ismételt tolvajlások, sikkasztá-
sok és hamisítások miatt'egész Európában
körözik,

. .A 9 tagú neínzetkőzi komité f. évi július
hó végén ül össze tanácskozásra Kahder-
stegben, A tanácskozáson gróf Teleki Pál
tb. főcserkész úr is részt fog,venni.

Miután a Finnországban július elején
tartandó táborozásra megfelelő érdeklő-
dés nem mutatkozott, aZoi a . Magyar
Cserkészszövetség nem fogja képvisetTétni
magát.

Mr. Spencer kitüntetésének átadása.

Mr. Spencernek május 24-én adta át
báró Rubidó Zichy londoni magyar követ
a kormányzó által adományozott IlI. osz-
tályu magyar érdemkeresztet. Az ünnep-
ség színhelye Tunbridge Wells volt, és
azon jelen volt mintegy 600 személy, kö-
zöttük Lord Waring, Marquess Camden,
Kent grófság Lo,rd Lieutenantja és a város
polgármestere is, A fenti ké§en láthatók
balról jobbra: Mr. Spencer, Dr. Váli kül-
ügyi titkár, a magyar követ, Marquess
Camden, Mr. Copley Hewitt, a polgármes-
ter.

Az angol öregcserkészek részére egy új
szabályzatot dolgozott ki az angol cser-
készszövetség, amellyel most foglalkozik
a magyar öregcserkésztanács,

Gitwell-Parkban április 2l-én nyitották
meg Gidney kapitány emlékére épült új
épületet. cidney l91g-töl l923-ig a Gil-
well-Park első táborparancsnoka volt, s
tőle származik a tisztképzésnek ma már
az egész világon ismert Gilwell-rendszere.

A Nemzetek Szövetsége Unióiának Vég-
rehajtó Tanácsa a nevelésügyi bizottság
ajánlatára a következő határozatot to-
gadta el: ,,A Nemzetek Szövetségének
Uniója elismervén annak szükségességét,
hogy a kölcsönös megértés a neÁzetliözi
jóviszony nélkülözhetetlen feltétele, öröm-

KÉPEK A CSERKESZELETBÖL.

A poéta.

A cserkészek között nem az utolsó he-
lyet foglalja el a költő, akit közönségesen
poétának hívnak.

ő maga is jobban szereti ezt a klasz-
szikus megszólítást, mert így szelIemi ro-
konságban érzi magát a nágy Horatius-
sal meg Vergiliussal.

Kisebb-nagyobb kiadásban minden csa-
patnak megvan a maga poétája. Ha nagy
a csapat, akkor kettő, három is akad, aklk
egymással költői versenyre kelnek s aki
bírja, marja. A nyertes cserfakoszorút
kap, a vesztesek íűzfaágat (innen a fűz-
ía-poéta clnevezós), de nem a fejükre. Ba-
bért legfeljebb az olasz cserkészpoéták
viselnek, mert náluk az vadon terenr
(akár a vers), minálunk azonban drága
és kell a babfőzelékbe. (Mondja a szá-
kács.)

A poéta külsőleg hasonlít a cserkészhez,
csak hosszú hajat visel (nem gondolván,
hogy ezzel megerősíti a régi mágyar kőz-
mondást), azonkívül a feje tartásában is
van valami különlegesség.
. Hol magasra veti a fejéf mintha nappal
is a csillagokat vizsgálná; hol meg a sú-
Iyos gondoktol lehorgasztott fejjél ban-
dukol, mintha elvesztett volna valamit.
(Lehet hogy rímet keres.)

Apoétának kedvenc foglalkozása a köl-
tés. De mivel pénze nincs, hát verset költ.

Tudjuk, hogy a ruca is költ, de a káka
tövén és ebben különbözik a cserkész-
poétától, melrt ez utóbbi a tdbor öIén kö|t.

Versei rövidek vagy hosszúak aszerint,
amint a múzsa megihlette őt. Két centi-
métertől hét rőfig is terjed.

Az ihlet rendszerint éhomra következik
be, hogy beteljesedjék a latin közmondás:
PIenus venter non studet libenter. (Ezt
ugyan a latin tanárom mondta nekem, mi-
kor egy nagy karéj zsiros kenyeret kebe-
leztem be tízperckor, de én moit itt alkal-
mazom, mert nagyon illik ide is.)

A poétának minden cserkész tőle tel-
hetőleg igyekszik kedvében járni, mert
nem tudhatni, mikor feni ki valamelyikre
a tollát, jobbán mondva a nyelvét. A'póé-
tának nagyon éles nyelve van, amint azt
később látni fogjuk. (Az örsvezető, aki-
nek már ütközik a szakálla, azzal szokott
borotválkozni.)

A poéták négy csoportra oszlanak, ú.
m.: lirikusok, epikusok, melankólikusok
és iróni.kusok.

A lirikus poéta a cserkész szemét a
csillaghoz hasonlítja (s ebben igaza is
van, de hogy a csillag öt-, vagy hatágú
lenne, ez már túlmerész tantázía.) lJtoÁ-
útfélen virágdalokat zeng. Vi_rágdalai ép
úgy szólnak a sárga violáról, mint a pity-
pangról meg az iszalagróI. Ismertem egy
poétát, aki a szamártövist Balassa-stio-
fákban énekelte meg. Egy másik a béka-
lencséről ódát írt. (Nyilván a leveli béka
bűvös tekintete igézte meg.)

Az epikus a cserebogár fajairól, vagy a
hasított körműek elterjedéséről 12 énekes
hőskölteményt képes íabrikálni. Azt hiszi
szegény, hogy az éposz olyan, mint a ré-
testészta, nyujtható. Igaz, hogy a veís-
sorok vége legtöbbnyire vala, vala, meq
aztán nak-nek, de az nem baj; fődolog á
hosszmérték. Ha mellesleg a méret rc§sz,
azon ő túlteszi magát, mért hát a prosó-
dia kedvéért nem áldozhatja íel halhatat-
lan (talán hallhatatlan?) gondolatait,

a kaptaíánál;' Erdélyi Tibor.

r<ür.r-ör-Dl HíR,EK.

Az angol öregcserkészek aug. 1-4,
között Glasgow közelében, Skóciában tá-
bort rendeznek, amelyen akkor története-
sen Angliában tartózkodó magyar öreg-
cserkészeket is szívesen látnak.

A sziámi cserkészszövetség második
nemzeti Jamboreeját jövő év januárjában
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mel üdvözli a brit szövetségnek azon ha-
tátozatát, mely szükségesnek tartja egy
nemzetközi kisegitő nyelv bevezetését az
egymás nyelvét nem biró népek számára.
Ttidomásul veszi, hogy a brit népszövet-
ségi unió megállapítása szerint a latin
nyélv ezen célnák nem felel meg, míg bár-
nielv modern nvelv alkalmazása az-1llető
nenízet részére inéltánytalan előnyöket je-
lentene és a tö,bbi nemzetben féltékenysé-
get ébresztene.

A maga részéről tehát támogatja a brit
népszövetségi unió által választott eszpe-
ranto nyelvet, tekintettel:

a) semlegességére, b) egyszerűségére,
c) azon jól kigondolt tudományos elvekre,
amelyeken ezen nyelv alapsz,ik, d) elsa-
játíthatóságának gyorsaságára, e) már el-
ért elterjedtségére.

A Nemzetek Szövetségének Uniója
örömmel üdvözölné, ha a Nemzetek szö-
vetsége felhívná a tagállanrok kormányait,
hogy vezessék be az eszperantó nyelv is-
kolai tanítását."

A Japán EgyesüIet a Népszövetségért,
diákgyűlése a következő határozatot
hozta: I. A Nemzetek Szövetségének tag-
jaivá vált államok használják fel az eszpe-
ranto nyelvet nemzetközi érintkezésben és
megértésben,

II. Egy meghatározott időszak után
az eszperanto legyen az egyedüli hivatalos
nyelv a Nemzetek Szövetségénél és hasz-
náltassék az á|talános és más kiilönböző
gyűléseken, kiadványokban, jelentésekben,
szerződésekben és okmányokban stb.

III. A taggá vált államok kormányai ad-
janak engedélyt vagy rendeletet az eszpe-
ranto nyelv iskolai tanítására és igyekez-
zenek kiképezni eszperantóul tudó tanító
személyzetet.
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Táborozási segédlet ll. rész. Regős káté.
Szerkesztette Karácsony Sándor. - A
cserkészek életében nagyjelentőségű
könyvecske jelent meg a napokban a fenti
címen. A ,,Regős káté" az egyre népsze-
rűbb, így egyre nagyobb jelentőségű re-
göléssel foglalkozik s a falut járó cserké-

, szek_nek ad rendkívül értékes utasítást
arrá; hogyan tegyék a magyar vidékeken
való vándortáborozásaikat és regöléseiket
minél értékesebbé. A ,,Regős káté"-t most
nem, akarjuk ismertetni, csak fölhívjuk ki-
váltképpen az idősebb cserkészek figyel-
mét arra, hogy táborba szállás előtt fel-
tétlenül olvassák el e füzetet, amelynek
rendkívül érdekes cikkeit a következők ír-
ták: dr. Györffy |stván, a Nemzet,i Mú-
zeum igazgató-őre, Szokolai Béla, az
Orsz. Iparművészeti Társulat titkára, dr.
Karácsony Sándor orsz. társelnök, v. Fa-
ragó Ede orsz. vezetőtiszt, dr. Weis lstván
min. tan., dr. Ortay Ferenc egyetemi ta-
nár, cserkésztiszt, dr. Major Dezső orsz.
főtitkár és Arady Zsolt. A Regős káté is-
mertetésére még sor kerül.

Dr. Szendy László: A XX. század ifjú-
sága a lII. jamboree tükrében. - A jam-
boreeval kapcsolatos cserkészirodalomnak
talán legkiemelkedőbb alkotása az a kís
füzet, amely a fenti cím alatt Szombathe-
lyen jelent meg és már II. kiadásban is
elfogyott, A l40 oldalas könyv szerzője
maga is ,résztvett a nagJ/ találkozón és
rendkívül jól látó szemmel ligyelte az ott
egybesereglett,ifjúságot. Tapasztalatait,
amelyek kitűnő pedagógusnak és pszicho-

lósusnal( a megIigyelései, a 'l0. 1örvény
szérint csoportosítúa adja elő könyvében.
Már maga- a szempont is megkapó, de
més mecragadóbb az a sokoldalúság, az
a ,iindeit észrevevő, mindent méltányló
vapv kritizáló. de mindig cserkészies és
táróilacos beállítás, ahógy elénk vará-
zsoiia 5o.ooo fiú ta|álkozását. Szendy
Lásiló könyvét szeretettel ajánljuk min-
denkinek a-figyelmébe, aki e3ységes ké-
pet akar kapni a jamboreeról s nemcsak
ielkcs (bár'lényegében,igaz) dicséretet
akar olvasni a rnagyar fiúk angliai szerep-
léséről.

Fábián Gyula: A szaiki cserkésztábor.
A Macvar cserkész keáves munkatársá-
nak lióunkban megjelent, nagy tetszéssel
togadoit elbeszélése,,,A gzajki cserkész-
tá6or" most jelent meg a Dunántúli Taní-
tók Laoia kiadásában. Nem kell ismertet-
nünk ejt"a jóízű elbeszétést, hiszen minden
olvasónk végiggyönyörködte azt. Csak fel
akariuk hivni e helven a cserkészeknek a

figyelmét arra, hogy könyvtárukat gazda-
git§at RaUian Gyulának kedves cserkész-
munkájával.

Evezős csónakok kedvezményes
szállitása.

A Cserkészszövetség által a folyó év-
ben érvényesített cserkés2igazolvánnyal
ellátott csallatainak tu.lajdonában tévő
evezőscsónakoknak a MFTR személyha-
jóin gyorsárúként való íeladása esetén a
gyorsárú fuvardij helyett az alábbi ked-
vezményes díjszállítást engedélyezik:

A kisdunai,vonalon a közönséges teher-
drú tételt, egyéb vona|ain pedig egyszerű
l. osztályú tételt.

A fuvardíj ezeknél a csónakokná| kivé-
telesen, úgy mint az egyéb gyorsárúknái,
legalább 20 kg után számítandó. Hét m-
nél hosszabb csónakokat is elfogadhat
szállításra és ezek után fuvardíjpótlékot
nem kell ielszámítani.

A csónakok be- és kirakása az evező-
sök feladata. Rakodási költség tehát nem
szamítandó. A többi díjszabásszerű mel-
|ékilleték azonban külön esedékes,

Fenti keduezményes díjszabds a kisdu-
nai vonalon vasdr- és ünnepnapokon, va-
lamint a kofahajókon, tovtibbti az összes
vonalakon teheráruként teherhajóval u aló
szdllitdsnáI nem alkalmazható.

Az evezősök íartoznak a csónakoknak
az úton való megőrzéséről gondoskodni.

Egyes személyek tulajdonában lévő csó-
nakÖk szállítására e, a'kedvezmény nem
érvényes, miért is az egyes cserkészcsa-
patok- a Cserkészszóvetség részéről oly
1gazolvánnval fognak elláttatni, amelyből
k-itűnik, hogy a csónak az illető cserkész-
csapat tulaJdona. Ez az igazolvány a íel-
adásnál felmutatandó.

A soproni Szent Imre Kollégium a_ jö_vő

iskolai -évben is otthont nyujt 30 I-III.
osztálvos közéoiskolás fiúknak. Bennün-
ket kűlönösen ázért érdekel ez a teljesen
modernül berendezett középiskolai inter-
nátus, mert a mi kedves Koszter Atyánk
vezeti azt. Ezért bálran nevezhetnénk egy-
szerűen a mi cserkész-internátusunknak is.
Szeretettel hívjuk lel az l-|ll. osztályos
gimnáziumi és' reáliskolai katholikus ifjú-
§ágnak, itletőleg azok szüleinek figyelmét
Koizter atya iniernátusára. Akiknek el kell
hasvniok a szülői házat,hogy középiskolai
tanlilmánvaikat iolvtassák. ázok aligha lel-
hetnek kedvesebb Ótthont'- kiváltliéppen,
ha cserkészek! -, mint ha Sopronba men-
nek. ahol nagvszerű levegö, modern be-
renáezés, kiűnő ellátás, szerető _ atyai
cserkész-szív várla a kicsinyeket. Érdek-
lődők felvilágosításért forduljanak egye-
nesen Koszter Atyához (Szent Imre-Kol-
légium igazgatója, Sopron).

Kerékpáros cserkészek ligyelmébe! A
belüpvmiinisztérium rendeIete atapján a
Cser"készszövetség igazolványai alkalma-
sak a kerékpározók személyazonosságá,
nak igazolására.

Gserkész-zászlókat .olc.són, művészies
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LoÍÉriífle-töllényt- használok !

Gyárak: l}lrgyaróvár, NaEytétény, c§epel.

Thomée József : Golgothaiárás. (Ver-
sek,) A mai számunkban közöltünk egyet
versei közül. Aki azt elolvasta, minden
ismertetésnél iobban megismerheti e 1<ö-

tet verseinek hangulatát. A háborúnak
vissza-visszatérő emlékei, a hű élettárs
és a drása syermekek: ezek azok a ténye-
zok. am'elv'ék állandóan benn élnek a
költ'ő lelkében s verseiben. Amellett eb-
ből a kötetböl egy másik, mindennél
erősebb hane iitkd'iik ki, a hazafiúi fáj_
dalomnak é'iaz elszánt irredentizmusnak
a hansia. Hazafias verseit épúgy, mint a
szelidlir áiát műgon d, változatosság, köny-
nvedség ieltem7i.. Több jól szavalható
tóltemé"nv is akad köztük.

Mounn-Ruid., A liatal utazók. (Át-
dolsoZta Kürthy Emil, Jeges Ernő raj-
zaival. Révai-kiadás.) Már nem annyira
a mi vilásunkból való, hozzánk nem any-
nvira közelálló világot tár szemünk elé
eZ a könvv. A nvusát kalandokban, va-
dászhistóiiákban gaádag élete elevenedik
meg előttiink, né§y kis-bátor fiú utazása
köáen. Érdekfeslítö kalandokat, az er-
dőnek, a viznek és a preerinek a világát
mutatia be az író s egy egyszerú kis
történet keretében a természetraizi isme-
reteknek gazdag tárházát tária elénk.
Aki szeret-ilyen kalandozásokat képze-
letében végigélni, az szívesen fogia vé-
gigolvasni ezt a könyvet.
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,A magyalok Világkongresszusának
Tá,rgyalásai" a címe annak a 343 oldalas
műnek, mely magában foglalja mindazo-
kat az értékes előadásokat, amelyek a vi-
lág minden részéből Budapestre gyüleke-
zett magyarok 1929. évi augusztus havá-
ban tartott világ-gyűlésen elhangzottak.

Az előadások a kulturális, szooiális, ki-
vándorlási, gazd,asági, idegenforgalmi
szervezési szakosztá|yok keretében hang-
zottak el. A vaskos könyv az előadásokon
kívül a világkongresszus szervezetét és
sok más értékes dolgot is tartalmaz.

Ausztriából, Bulgáriából, Délameriká-
ból, eszakamerikából, Franciaországból,
Hollandiából, Németországból, Olaszor-
szágból, Svájcból, Lengyelországból, Bel-
giumból, É,sztországból, Ausztráliából és
egyéb államokból gyűltek össze erre a
gyűlésre az ott élő magyaí testvéreink.
Azért, hogy lelki kapcsolatot teremtsenek
az óhazában élőkkel, azért, hogy a ma-
gyar szellemet ápolják és a szétszórtan
élő testvéreket összeíogják egy nagy kö-
zösségbe. Sok vért, sok erőt nyert így
a mi csonkaságunk által még többet vér-
zett hazánk.

A cserkészetről vttéz Faragó Ede tartott
előadást. De nagy dolog ,is lenne, ha az
idegen államokban élő magyarok fiai ma-
gyar cserkészcsapatokba tömörülnének.
Ezen úgy is segíthetnénk, ha az idegen
nemzetek fiaival folyó levelezést kiterjesz-
tenénk a nem magyar állam területén élő
magyar testvéreinkre is!

Hogyan készül a tarhó? Egy kecskeméti
cserkészmama jóvoltából jutottunk hozzá
a következőkhüz: Az oltó bármely na-
gyobb (vidéki!) fűszerkereskedésben kap-
ható, 3 fillérbe kerül dekája és tejoltó a
neve, nem más, mint borjúgyomor. Ve-
szünk két liter tejet nyersen, meglangyo-
sítjuk olyan langyosra, mint a test melege.
Egy kávéskanálnyi tejoltót tüllbe kötve
belenyomunk a tejbe és amikor mind o1-
vadt (sokan nem használnak tült, csak be-
lemorzsolják a tejbe), kiöntjük csészékbe
vagy egy tálba, aki amibe akarja. Olyan
helyre tesszük, ahol melegen marad 4-5
óra hosszat. Ezután lehűtjük lassan (pin-
cében) s egy óra mulva élvezhető. A kö-
vetkező adagot úgy készítjük, hogy meg-
hagyunk egy kevés tarhót, azzal oltjuk be
a tejet, Ezt egynéhányszor megismételhet-
jük, ha elerőtlenedett, ismét eredeti oltót
kell használnunk.

Irjátok meg: nálatok így készül-e a
tarhó? Lehet-e oltóanyagot venni s ki
hozza íorgalomba? É,s azt is írjátok meg,
hogyan készül maga az oltóanyag, mert
hiszen azt nem igen vették boltban az
elödeink.

Röviden telefonáli! Ezúton is kérjük
mindazokat, akik a Magyar Cserkész-

szövetséget teleíonon keresik, hogy mon-
danivalójukat a lehető legrövidebbre íog-
ják, mert a Szövetség két teleíon-vonala
állandóan haszná|atban van a hosszú te-
lefonálgatások miatt. Gondolja meg min-
denki, hogy mit akar telefonálni és azt
azután világos, értelmes, rövid pár szóval
intézze el.

Elcserélt körgallér. A május 25-én ren-
dezett I. kerüle'ii cserkésznápon, az FTC.
pá|yán, a IV. és V. jelzésű oszlop között
elcserélt valaki egy körgallért, amelynek
balzsebében egy ntvvel ellátott zsebkendő
és hajózás,i menetrend volt. A helyette ott
talált körgallérban egy fehér cérnakesztyű
maradt. A szomszédban a 3. és 5. sz. csa-
patok táboroztak. Kérjük azt a cserkészt,
áki a körgallért véletlenül elcserélte, tu-
dassa azt Soltész István V. oszt. Verbőczy
reálgimnáziumi tanulóval, I. ker., Ugocsa-
utca 11, I. em. 3. sz..

Ne trombitáljunk a templomok előtt!
Minden cserkész ismeri és magáénak
vallia a törvénvt: A cserkész másokkal
srerhben gytingéd. És mégis sokszor egész
csapatok tesznek tanubizonyságot gyön-
gédtelenségükről, Akárhányszof megtör-
ténik, hogy felvonuló csapatok a kórhá-
zak, templomok előtt, amelyekben éppen
istentisztelet folyik, iskolák előtt, amelyek-
ben nyitott ablak mellett tanítanak, 1rar-
sánv trombitaszóval vonulnak el. EIte-
kinive attól, hogy az ilyen zajongás egye-
nesen közigazgátásl iendelet ellen való
vétség, a cseikésznek annál kevésbbé
volna szabad ezt megtenn,ie, m€rt öt min-
den törvénv mellett" a cóerkésztörvény
is kötelezi á figyelmességre. Ne trombitál-
junk hát, csak--olyan helyen, ahol senkit
sem zavaí a kürtszó.

tlírek a kanadai magyarokrót. Valami
különös meglratódottság vesz erőt az
emberen, mikor kezébe keiülnek az. Uj-

világba kivándorolt véreink újságának, a
Kanadai Magyar Ujságnak hatalmas, le-
pedőnagyságú ívei. A hetenkint 10 oldalon
megjelenő kitűnő újság a kanadai és a
magyar címeres lobogót viseli első lapján,
annak jeléül, hogy a messze idegen§en
sem feledkezik meg magyar hazá!áról. A
tudósítások között pedig ilyen kanádai
városnevekre bukkanunk: Békevár, Hal-
mok, Kaposvár, Sokhalom, Szent László,
Székelyföld, Hírei természetesen elsősor-
ban amerikaiak, de van állandó budapesti
rovata is. Az egyik áprilisi szám élén
Csonka- és Naglmagyarország térképét
közli angol magyarázó szöveggel és ezzel
a címmel: ,,Ezt mutassa meg angol is-
merőseinek!" Hirei között vannak igen ér-
dekesek ús, pl. dr. Hodgins windsori orvos
a magyarokban látja Kanada legkívána-
tosabb nemzetiségét, Los Angelesben
óriási sikerrel mutatták be Kodály Zoltán
Psalmus Hungaricusát, a Calgary-i kiállí-
táson magyar nóta és magyar tánc ragad-
tatta ma§ával a közönséget, a Clevland-i
rádióállomás ezentúl minden vasárnap
délután magyar művészek előadását és ci-
gányzenét közvetít, a winnipégi magyaí
íootballisták 4:l-re verték alottani ango-
lokat stb., stb. Kanadai honfitársáink dol-
goznak és nem feledkeznek meg egy pil-
lanatra sem magyarságukról!

Felhivásl Tutajút Vdsárosnaménytöl
Szolnokig, 1930 júl. 6-27-ig. Jelentkezhet-
nek 18-22 évig tisztek és segédtisztek
vagy rajvezetök, öregcserkészek, akik
minden időjárást és nélkülözést kibírnak,
tudásukat gyarapítani akarják. A vízi
mozgótábor- célja a T,isza-menti népek
megismerése,' a Tisza tájainak tanulmá-
nyozása, hazánk legszebb és legmagya-
rabb vidékének megismerése. Részvételi
dij 25 pengő és az utiköltség Naményig.
Jelentkezni lehet 1930 június 8-ig Bódy
József ioghallgatónál, Szajol 6. szám.
(Jász-Nagykún vm.)

Pályázati hirdetmény. A debreceni Szt.
László-Kollégium, egyetemi internátus
igazgatósága pályázatot hirdet az 1930/31.
tanévre megüresedő helyekre.

Pályázhatnak jó előmenetelű és erköl-
csös magaviseletű, katol,ikus vallású egye-
temi hallgatók. Lakást, íűtést, világítást,
takarítást és reggelit kapnak. evi díj 80
pengő, amit előzetes havi részletekben is
íizethetnek.

A kérvényt a Szt. László-Kollégium
l gaz gatóságához, Debrecen, Simonyi-u. 32.
cimezve, július 15-ig kell beadni, Mellé-
kelni kell az érettségi bizonyítvány- vagy
leckekönyv-, illetőleg vizsgálati bizonyit-
vány-másolatot, hatósági btzony itv ányt az
anyagi és családi viszonyokról, szülők
egyházi házassági anyakönyvi kivonatát
és a hitoktató, vagy illetékes plébános
ajánló sorait. Debrecen, 1930. június 6.
Huber Ferenc szentszéki tanácsos, Kollé-
giumi igazgató.

A MOVE. vitorléaó repülőosztátyának
új tanfotyamai. A MOVERO. az idén még
két tanfolyamot tart, az egyik július l-én
kezdőd,ik és augusztus 3l-ig tart. A má-
sik augusztus 31-től november 9-ig tart.
A tanfolyam tandíja 250 P, mely összeg-
ben az életbiztosíiás és géptörési biztosi
ték is bentfoglaltatik. A jelentkezéskor fi-
zetendő 150 P, míg a hátralékos l00 P
egy hónap mulva esedékes, A gyakorlati
kiképzés elméleti oktatással kapcsolatos.
A repülőterepünk a budaörsi Farkashe-
gyen Van,

Kiképzésben részesülhet minilen olyan
18. életévét betö.ltött magyar állampolgár,
kit a MOVERO. orvosának vizsgálata szer-
vezetileg alkalmasnak talál s ki egyben

Csa§ e9y h(rzrás,
már lrtnirrs 2t-étl-l 54-ik

magyar kir.
á!lami

so rsjáték
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Nyeremények: 2o.ooo P, í6 ooo P, ío.boo P, több

5ooo P, 25oo P,2ooo P.1ooo P stb., stb.

Egy egész sorsjegy csak 3 pengő.

-\ 
Kaoható minden bank- és gors-

Uíolsó lréÍ! l játéküzletben, dohánytózsdében stb.
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MOVE. tag is lehet. Kiskorú egyének az
oktatásban csak szülőú engedéllyel része-
sülhetnek.

Felvételi kérelmek sajátkezűleg írott
életrajzi adatokkal, esetleg szülői nyilatko-
zattal és három darab 3X6 cm nagyságú
bérletképpel ellátva, a MOVE. repülőosz-
tályához, Budpest, Podmaniczky-utca 45
(telefon: Automata 104-80) intézendő,
ahol az összes nyomtatványok,e célra át-
vehetők.

L KERüLET.
, A 306. sz. §zent Adatbert-cs.-cs. folyó

évi jún,ius hó 23-tól iúlius 14-ig Zalacsáhv
község melIett fog táborozni. A csapa1
szivesen Iát néhány olyan csapatbeli cser-
készt, akik saját csapatukkai vaIamilyen
ok miatt nem mehetnek táborba, összes
költség lejenkint 20 P, Jelentkezni lehet
(saját parancsnokának. áján\ásával) Ta-
lnás Ernő segédlelkésznél, X., Szent
László-tér 3I szám. Kedden és szerdán
19-20 óráig.

II. KERüLET.
A Ztr. sz. Gárdonyi-cserkészcsapat jún.

1-én Szent Imre-ra jának fogadaIÓmtéiele
alkalmából a III. felsőmezőgazdasági is-
kolában jól sikerült matinét iendeze{t. Az
avató beszédet és szertartást a csapat pa-
rancsnoka, dr. Handlovits Miktós hittanár
tartotta. Ugyanekkor a pzervezó testület
elnöke. Tellér Gyula tg'azgató az egyik
cserkésznek, Szabó Lászlónak, meÍlére
tűzte azt a kitüntetést, amelyet ez a bátor
liú fuldoklónak megmenléséért a Főcser-
késztől kapott.

IV. KERüLET.
A 460. sz. dr. Karác§on Imre c§.-c§., a

győri kir. kath. tanítóképző intézet csa-
pata az intézet igazgatójának, Jakab Fe-
renc'c. .k3nonoknak áldozatkészségéből,
egy gyönyörű selyemzászlóva| gazdago-
dott. A zászlót május 18-án ünnepi szent-
misén szentelte meg Jakab Ferenc igaz-
gató. A zászlószentelésen Farkas Mátyás
ny. polgáfmester feleségén, a zászIóanyán
kivül jelen voltak: Pinkert Ferenc kerü-
leti ügyv. elnók, a helyi cserkészcsapatok
tisztikara és a város előkelőségei közül
számosan. Délután a kath. kör dísztermé-
ben volt a zászlóavatás, utána 14 úionc-
cserkész tett fogadalmat, a csapat pedig
fogadalmat újitott. Igen kedves volt a
460-as apródok avatása. Az énekkar szép
énekeit, a vonós zenekar pompás játékát

lelkesen megtapsolta a közönség. Befeje-
zésül cserkésztobotzót táncolt négy cser-
kész, az apródok pedig bájos magyaí
tánccal lepték meg a'közönséget.

Az ünnepség napján Jakab Ferenc c.
kanonok cseíkésztiszti, Bécsy Attila és
Borenich Kálmán tanítójelöltek segédtiszti
vizsgát tettek. - Boldogan láttuk, hogy a
460-ás csapat jó munkát íolytat!

A székesfehérvári 2B8. sz. Baross Gá-
bor-cs.-cs. május 29-én d. u. cserkészavató
ünnepséget rendezett. Az avatást Saly Jó-
zsef, kei. titkár végezte. Az ünnepség
egyéb műsorszámaiként zenés szabad-
g}akorlatok, szavalatok, valamint a ,,Zoro
és Huru" c. cserkészszíndarab szerepeltek.
A zenét a DSA. vasút zenekara szolgál-
tatta.

VI-VIII. KERüLET.
A 671. sz. Kini7si Pál-cs.-cs. május hó

29-én tartotta újoncavató ünnepélyét. A
{ogadalmat vitéz Vizkelety Árpád kerületi
ügyvezető elnök úr vette ki a íiúktól. A
fogadalomtétel ulán a íiúJ< mulattató játé-
kokat mutattak be, majd a tornacsarnok:
ban műsoros kis ünnepély volt, amelynek
minden számát a közö,nség élénk tetszés-
sel fogadta. - Egyben jelenti, hogy a
csapat egy raj méhlrel próbálkozik a mé-
hészetet illetőleg, a íajt a község íőjegy-
zője, Orélinger József ajándékozta! Igy
akarnak majd anyagilag újabb Jorrásokra
szert tenni.

VIII. KERüLET.

Tiszti vizsgát tettek május
Troznai Márton és Szabó Pál,
csapat tagjai.

alatt a Szövetség..A csapat néve Kiskunok.
A ceglédi iparostanonciskola csapata iga-
zolást nyert Scherk I. parancsnoksága
alatt.

"íáborozás. A B53. sz. iparosfiúkból álló
csapat pünkösd két napján táborba szállt
Kadafalvára Mátis Kálmán parancsnok"
keí, tőtitkáf vezetésével.

ünnepségek. A 216. sz. nagykörösi csa-
patnak 18 jelötje május 24-én tette le fo-
gadalmát dr. Csaba Jenő ker. ellenőrző
kezébe.

A kunszentmártoni B5O-es csapat június
8-án fogadalomtételt és tornaünnepélyt
rendezett.

Csapatalakulás. A kalocsai levente-egye-
sület május 5-i gyűlésén elhatározta, hogy
Szt. Imre néven csapatot alakít és id. ve-
zetőül kovács Ferenc m. tisztviselőt kér-
ték fel.

Jelentsék be a csapatok, hogy foglalkoz-
nak-e előkészitő munkával (apród, kis-
cserkész, vagy farkaskölyök).

Helyreigazitás. Jochs József a kerületi
intézőbizottságba, való megválasztását
egyéb cserkészelfoglaltságára való tekin-
tettel nem iogadta el s igy nem tagja a
kerületi I. B.-nak.

katho!ikus cserkészfiúk!
Ne induljatok táborba

sándor Dénes
Cse rkészimakönyve
nélkül, Kapható a Cserkészboltban
(Budapest, V,, Nagy Sándor-utca 6.)

Ára 8O fillér.

25-én ifj,
a 97. sz.

0hos 8mh8r mindig uiggáz,

hogg c§ak igazi

cipŐí veggen!

A @ gummitalpú vászoncipő
G§ak ezzel a uédiegggel ualődi !

Csapatigazolás. B71. szám alatt igazo|ta
a kiskúnfélegyházai polg. fiúiskola csapa-
tát Sós József tanár, cserkésztiszt vezetése

W%^%
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A kecskeméti piarista gimnázium 1l8-as
és a reáliskota l52-es cserkészcsapata
május 29-én a közös szentmise és szent-
áldozás után kirándult a szikrai erdőbe,
A 118-as csapat 11 újonca itt tett foga-
dalmat. Táborverés, ebédfőzés, forgószín-
pad-rendszerű tábori kiképzés, játék,
számcsata, nyíllövő-verseny tették válto-
zatossá a napot.

Május 30-án a p,iarista cserkészcsapat 9
tagja tirvaldnyhajgyüjtö kiranduldst ren-
dezett a szomszédos nyíri erdőbe.

Ix. KERüLET.

A debreceni relormátus főgimruízium
172" sz.,,Erő" cserkészcsapata máj. 3-án
délután tartotta szokásos évi műsoros io-
gadalomtételi ünnepélyét. A píogramm
két részből állott: a fogadalomtételi és
újítási aktusból és a bemutatásokból.

Kornya Sándor parancsnok üdvözlő be-
széde, zászlómegkoszorúzás és egy szép
szavalat után következett a fogadalom-
tétel és a kiscserkészek ígérettétele. Utána
viíéz dr. Bessenyei Lajos, a gimnázium
igazgatója és a szervezőtestület elnöke
üdvözölte a fogadalmat tett cserkészeket.
Ez,ulán következtek a bemutatások. Fél-
kilenckor kigyúlt a tábortűz és a vendégek
a cserkészekkel együtt körülülték, A régi
szép kuruc és magyar nóták felcsendültek,
majd szavalatok, dráma-paródiák követ-
keztek. Közbe-közbe felbúgott a tárogtó
is, mígnem íelcsendü|t a búcsúének s egy
szép nap emlékével szétoszlott a vendég-
sereg.

X. KERüLET.
A monori 924. sz. ,,Szent Gellért"-cs.-

csapat 1930 május hó 25-én a hősök em-
lék§zobra előtt, fogadalomtételi ünnepélyt
tartott. Áldozócsütörtökön pedig nagy-
szabású, jól sikerült Szent Imre-ünnepélyt
rendezett.

Cserkésznap Vácon. A váci cserkész-
csapatok: a l92. sz. Erdősi Imre, a 81l-es
Szent József, a 915. sz. Simon Antal és a
936-os Thurzó János cs.-cs. a Dunakeszi
Máv. főműhely 109. Magyarság-cs.-cs.
közreműködésével a váci helyibizottság
kezdeményezésére és irányítása mellett
cserkésznapot rendezett május 29-én (ál-
dozócsütörtök) délután. Vác város közön-
ségének színe-javát láttuk ott, úgyhogy
a célt - íelkelteni a közönyös polgárság-
ban az érdeklődést a cserkészet iránt -

elértük. Zsemberi Ferenc irányitása,
vezénylése mellett megkezdődtek a külön-
íéle bemutatók, melyek közül különösen
ki kell emeln,i a 936-os Thurzó János-cs.-
cs. segélynyujtási bemutatóit és a 915.
siketnéma cserkészek irredenta gyakorla-
tait. De a többi bemutató is mind, kivétel
nélkül őszinte tetszést váltott ki.

Ujonc. A tihanyi nemzetközi vizitábor-
ban több mint 1000 résztvevő kőzött 2OO
volt a külföldi: német, osztrák, angol, len-
gyel, norvég, írancit, finn, fiumei stb. -Kiss J. A pesti vízitelep zász|ődísze és
múzeuma eddig nem igen került pénzbe,
mert a víz,itelepen érdekelt csapatok leg-
nagyobb része adott egy-egy tárgyat a
múzeumba. lgy azután összejött az egész.
Ha Ti még nem tettétek ezt meg, iparkod-
jatok pótolni, hogy legközelebb a Ti zász-
lócskátok is ott lengjen a többieké közöti.
A múzeum látogatási ideje nemcserkészek
részére minden hónap első vasáínapján
déli 12-től délután 6-ig. B. R. Szek-
szárd,. Az idén is több vízi mozgótábor
indul a Sión át a Balaton felé. - Kiváncsi.
A ,,Búvár" a Magyar Cserkészszövetség
tulajdona, de a 2/ö. csapat kezeli. Elég

0rzs ánui
cserkész- és

BUDAPEST, Iv.,
ESKÚ-ÚT 5. sz.

sportértrrelí _ -_ - JelT,én:reli
Tiszteleídlra I{,
cseíkészeknek tlzszázalek

árengedmény.

E'"'#'Z?- i:==i",!t9lil"T8[: 8 é h é s n é l
Budape3t, ll., Zsigmond-u.9. szerezzük be
Tel.5t5-46. Egyesülcteknek kedvezménv!

Például az ujpesti öböl bejáratánál, a Yí-
zitelep mellett az 1653. számú áll. Ebből
aztán a Dunán minden távolsás hamar ki-
számítható. A régi térképeken- ezek nem
voltak íeltüntetve, de a legújabbakon már
megtalálhatók. - L. K. Ha tudsz úszni és
a csapatod parancsnoka megengedi, akkor
a Vízitelepen elhelyezheted csónakodat, -de persze a jobb helyek ott már mind el
vannak foglalva, csak a ,,magasabbren-
dűek" között akad -még üres. Kettős pár-
evezős elhelyezési díja 12 P egy évre, de
előre kell fizetni, ,,nyilvántartási lapot" kell
róla kitölten,i és a révkapitányságnál kivál-
tott igazolványt is a telepen kell tartani.

- Balogh Peti. Az őszi versenyeket, ha
nem is minden évben, de gyakran fogjuk
megismételni, Kell is, mert vándordíjas
versenvek vannak benne. - Sch. J. 55.
Batthyány. Beküldött keresztrejtvényed
nagyon is könnyűek. Az ilyesminek meg-
oldása nem elégiti ki a nagyobb cserké-
szeket. Egyébként természetesen nagyon
szívesetl látok mindennemű'-,rejtvényf, ta-
lálós kérdést stb. Ha szellemesek és jók,
nemcsak én leszek hálás, hanem a mi ha-
talmas olvasógárdánk is. A kérdezett pa-
rancsnok neve: Szántó Ferenc. - A. G. '

264. Hunyadi János. Kérésedet illetékes
helyre továbbitottam. Kérdésedet nem
igen értem. Az ilyesmit rövidebb úton el
lehet intézni a magyar tanár úrral. Egyéb-
ként mind a kétszer Budapesten. - R. L.
Sopron. Csak hogy újra megszólaltál! Már
azt hittem, hogy véglegesen búcsút akarsz
mondani a M1 Cs.-nek. Pedig lásd, azokat,
akikltez gygrmekéveink legkedvesebb em-
lékei iűznek, mindig szeretnünk kell, akkor
is, ha kinőttünk a gyermekkorból. A M.
cs.-t is szeretnie kell mindenkinek, aki
csak valaha élvezte a belőle kiáradó szel-
lemet. Ezért örülök. hogy visszatértél. Re-
mélem, a köze| egy évi szünet után most
már végig a miénk maradsz. - P. T. B.
K. D. 2/ő. Beküldött híredet csak azért
nem hozom, mert már nem aktuális. -Cs. F. 570. Csermák. Kérdéseidre a követ-
kezőket válaszolom: 1., 2. Természetesen,
lehet, 3. Annakidején jöjj fel a Szövet-
ségbe, ezt megbeszéljük. 4. Segédtiszti
oróbát a kerületnél lehet tenn,i. 5. Ez a
i<erületi próbáztató bizottság hatáskö,rébe
tartozik, 6. Minden taníolyam idejét idő-
ben közöljük. - M. J. Temesvár. Nagyon
köszönöm lapodat is, meg a küldött képe-
ket is. Kár, hogy a képek nem elég élesek
és így nem közölhetem. Egyébként jobban
szerétném, ha a ti képeiteket látnám. Ha a
fiúk akarnak levelezni, csak küldjék el a
leveleket az én cimemre s én kiosztom
olyan fiúknak, akik bizonyosan szívesen
veszik fel az érintkezést. Nagy örömünk
volna, ha minél szélesebb rétegben folyna
a cserkészek kedves barátkozása.

protestáns cserkészek lelszerelésé-
hez hozzálartozik Vidovszky Kálmán

IMÁDKOZÓ FIÚI{
c. imakönyve. Kapható a Cserkész-
boltban, V., Nagy Sándor-utca 6. sz.

célszerü ha

Aspirin
mindig kéznél van"

TabIetra alakiában
kényelmesen magánál hord_
haiia és ezeníelül az elöirl
adagolás állandóan rendelke-
zésé_re áll. Uqyelien a

í'l\glY E-R,xereszt]e
Uo=en/es az erecletr csonlögo-
\B/ lásra, a zö|cl sza|aggal.

sok munkájuk van vele. L. B. Most,
közvetlenül a iáborozások előtt anny,i
dolga van mindenkinek, hogy a kerületi
vízi örsvezetői . tanfolyam és kirándulási
sorozat megismétlésére most már gondolni
sem lehet. Majd jövőre!:- M. N. Győr.
Az evezés elméletével nálunk Magyaror-
szágon tudtunkkal csak Zsembery Gyula
társelnökünk foglalkozott az ,,Evezés és
Rokonsportok" Óímű könyvében és Sze-
beny Antal orvos a ,,Testnevelés" című
lapban. - Pali. Már sok partmenti város-
ban van vízitelep keletkezőben. A szövet-
ség ezeket nem tudja segélyezni, de az ér-
dekelt városok, kerületek és csapatok elő-
teremtették a szükséges költséget, úgy-
hogy néhány már működésben is van. -Versenyző. 1000 métert a jó versenynyol-
cas állóvízben 3 perc alatt megtehet. Ez
bizony még mindig csak 20 kilométeres
gyorsaság volna - ha ezt el is bírnák.
több kilométeren át, de állóvízben kirán-
duló csónak 11-12 km-nél többet nem
szokott megtenni. - Magyar. Kilbót: ge-
rinces vagy palánkos csónak. lgazad van,
ma már mindenre van jó magyar műsza-
vunk az evezős életben is, így hát a ,,ma-
gyarabb magyar" ezeket használja. -Bimbi. csónaknevekül élő ember nevét ne
használjuk, keresztnevek sem alkalmasak,
nekünk cserkészeknek talán a megszállott
területek folyói és patakjai a legalkalma-
sabbak (Vág, Ipoly, Tapoly, Ondova, Olt,
Dunajec, Poprád, KüküIlő, Tarca stb.), -F. I. A vitorlások kis minláit a vízitelep
múzeumában megnézheted, ott minden
kérdésedre megkaphatod a választ is. -Ujhetyi. Bizony vannak a Dunán is ,,k,ilo-
méterkövek", helyesebben oszlopok, ezek
Sulirától visszafelé számit!ák a távolságot.

Feleiős szerkesztó : VIDOVSZKY KÁLMÁN,
FeleróS kiadó: KoscH BÉ,LA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztóség és kiadóhivatal :

Bpeat, v., Nagy Sándor-u 6. sz. (c§erké§zház.)
Mesielenik minden hó l-én és 15-én.

,,Élet" trodalmi és Nvomda Rt. Bídaoest. I., Horthy Miklós-tit l5. 
- 

Igazgató: Lalszky Jenö.
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Legfinoprabb hangszerek gyártása katonai, szin-
fonikus, házi, szólisták és müvészek részére.
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fel a 95,/11. i
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Csapat-,rai- és örsi
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tesen szolgál:
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Kapható: Cserlsészbolílran, V., Nagy Sándor-u. 6.

mert:

Ha egyszer megpróbálod,
hű maradsz hozzá !
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§átór, árnyéktetó, sátorzsák, cövek, amerikai feiszeo

cserkészbalta övrefűzhető barna bőrtokban, gyalog-
sági ásó bőrtokban, nagy ásóo csákánybalta, csákány-
kapa, cserkészlámpa olai- és gyertyavilágításra,
összehaitható gyertyáslámpa,,,Fhöbu§" 300 gyertya-
fényű petr.-gázlámpa, villanylámpa" elerneti, szatma-

esák" takarók. :_r

,, Cserkészkés, angol, amerikai,. sváici mintájú, vízi- és
, ;*indentudó. Csigaliga merev pengéiű eserkészkések
: bórtokban, agancs-, bőr- vagy fanyéIlel, tábori szer-
azámtáskák. Cserkészlevélpapír, cserkésznotesz, töttö-

l toll és quartett-ceruza.

Legalább minden örsvezetőnél legyen Turul rnentó-

doboz t Minden pótlás külön kapható ! örsi men-
tötáskák bádogdobozban, vászontáskában, vállszíi-
ial ; íartalék berendezés. Kötseerek. Fogkefetoko
ozappantartó, névreszóló szappan, tubusszappan,

Csaika, ételdoboz, gyorsfőző, ürsi iábas, ivrrpcttáE,'

evőeszköz, tányér, só- és paprikaszóró, teatoiás",:

vaitartó, kulacs, thermo§z, vízhordóveder, Phöbut-n,,

petr.-gáz turístatózók, konzervek. Lipthay : Főzési
receptek. --- Flunyadi E. ; Tábori szakácskörryv,.

Bumeráng, lassó, krinolin, zsákár, sttlcklabd-i; {i!ob_
football, kerékpár, sipokn ielzólámpák, irán_viiik, ttlrkép-
tartók, rnorsezászlók, tornatrikó, clothnattrág" ltsndai

tlegyek Cserkésztérképe. Gitár, száiharlnilnikt. :

§erl§észloofrÉl
csalr. a

§erl§észlrázlearr
BrrclalDe§í, Y-,
NagJz §órlctor- (íi[atnal)-rr- 16"'

lA Nagy sándGr-utca a vilmo3 caászár-rlt 4{t-5o. §zámíJ
házaktól e Slold-utcai postatakarékpénztárig uez€t. ,

:

. ; . é§ minden,tudornány, a Jqrrrleoree-ingnél
_végaődik. Kánikallaban egyetlen védelem izzadás

és hirtelen lehülés ellen.

,.§let" lrodalnn! és Nyomda Rt. Budape§t, l", ílr:tthy illkris-{rt !á, - lgazgató: Lalszky jen6,


