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A C S E R K É S Z  AHOL TUD, S E G ÍT
Gászfelszerelés.

Nem tanácsos járatlan embernek gázfelszereléseken állandó 
jellegű javításokat eszközölni, mert a kiömlő gáznak rettenetes 
következményei lehetnek. Felrobbanthatja a házat és a benn
lakók súlyosan megsérülhetnek vagy álmukban megfullasztja 
őket. Azonban vannak apróbb javítások, melyeket az ügyes em
ber ép olyan jól el tud végezni, mint a szakember.

Az átmeneti jellegű javításoknál egy helyben lévő kézügyes 
ember többet ér, mint a gázszerelő, akiért el kell küldeni. Egy 
ilyen átmeneti javítás érdekes módját mondjuk el az alábbiakban.

Egy úr egyszer lakásában szeget vert a falva, hogy arra ké
pet akaszthasson. Néhány kalapácsütés után a szög egész köny- 
nyen beszaladt, amiből látta, hogy a szögnek nincs szilárd alapja 
a falban és ezért újból kihúzta. Meglepetésére azonnal fújó han
got hallott, mintha gáz ömlene ki.

Egy pillanattal később meggyőződött arról, hogy nem tévedett 
és hogy tényleg gázömlésről van szó. Erre a gázórához sietett 
és az egész házban elzárta a gázt. Ezekután visszatért, hogy a 
rejtélyt megoldja.

Óvatos ember lévén (mint ahogy óvatosnak kell mindenkinek 
lennie gázömlés esetén), kinyitotta az összes ablakokat, hogy 
a lakásban erős huzat legyen s csak midőn meggyőződött ar
ról, hogy a gáz teljesen elszált, gyújtott meg egy gyertyát, hogy 
megvizsgálja azt a lyukat, amely váratlanul gázt öntött ki ma
gából.

I I H e n r i t  m ó r t  h°g y  f é n y k é p é s z e t i  k é s z ü l é k e k  
H y U ^ U U j U i e y ,  ^  es s z ü k s é g l e t i  c i k k e k b e n  
W A N A U S  J Ó Z S E F  B udapest, IV. k é r ., Sütő u tca  2., 
m i n ő s é g b e n  a l e g m e g b í z h a t ó b b  és  á r b a n  m é l t á n y o s .
A „F ényképészeti Ú jdonságok" legutóbbi szám át díjm entesen kérd.

Brevillier-Urban RT.
íróngyár: WIEN-GARZ.
M agyarország i fö le ra k a t a  
vá lla la t bu dapesti C savar

ás K ovácsáru gyárá  bán
V. KERÜ LET, VÁCI-ÚT 168. SZ.

„Cullinari‘ 

„Komet“ 

„Ariosio 

„ Kosmos ‘ 

iskola- és pasztell-ironok.

Leiín er ML F. és Fia.
papírkereskedés, iskolai raz|- 

és írószerek raktára

Budapest,
V., Vilmos császár-úl IS.
Cserkészeknek 1 0  % kedvezm ény.

Nem ázol, nem fázol,
ha a táborban, vagy kiránduláson szabadalm azott

„ F R E G O L I "
v í z m e n t e s  f l a n e l !  t a k a r ó t  használsz.
Kapható a Cserkészboltban és minden jobb sportüzletben. 

Készíti :

az ÚJPESTI TARKÁNSZÖVÖ- és KIKÉSZITÖGYÁR RT.

Budapest, V., Sas-utca 17.
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I H U N G Á R IA  Z á sz ló g y á r , cím- és  c ím erfestészet díszítési tárgyak
j kölcsön Intézete, Bpest, IV., Prohászka OttoKár-u. 4 - 6 . -  Tel.: Aut. 832-79.

Hamarosan észrevette, hogy a szöget éppen egy, a falba ágya
zott ólomcsőbe verte.

A gázcsövek gyakran úgy el vannak rejtve, hogy igen óvatos
nak kell lennünk, h,\ valamilyen célból szöget verünk be; min
dig meg kell győződnünk arról, hogy nincs-e a közelben gázcső.

A férfi helyzete a következő volt. Egész háza sötétségben állt 
és gázszerelőt nem lehetett kapni egészen reggelig. Ő erre a 
falvakolatból egy darabot óvatosan eltávolított zsebkése segít
ségével, úgyhogy elérhette a csövet.

Ekkor látta, hogy a lyuk éppenséggel csak olyan csöpp kis 
lyukasztás volt, hogy egy szög méretének megfelel. Néhány perc 
elegendő volt arra, hogy egy kis fácskát szerezzen magának, 
annak végét késével kihegyezze és szappannal bekenje és aztán 
vele a lyukat betömje.

Azáltal, hogy a fát óvatosan belecsavarta a lyukba és utána 
szappannal jól kö-rülvette, egy teljesen kifogástalan ideiglenes 
javítást végzett. Eltekintve a vakolat hiányától, olyan jól meg
csinálta, hogy akár úgy is hagyhatta volna.

Mikor a gázt újból kinyitották, gázömlésnek még csak leg
csekélyebb nyoma sem volt és így a házat ki lehetett világítani 
és minden teljesen biztonságban volt mindaddig, amíg a mun
kás eljöhetett, hogy a javítást rendesen elvégezze.

Lassan gyújtsd meg a gázt.
Megeshetik az is, hogy zárt égőknél a gáz a csap melletti kis 

nyílásoknál gyullad meg, a helyett, hogy a csőben haladna ke
resztül a harisnya-test belsejébe. Ez különösen akkor fordul 
elő, ha az égők régiek és hirtelen gyújtják meg őket. Ezen úgy 
segíthetünk, hogy eloltjuk és azután újból meggyujtjuk.

A gáznak ezen kis lyukakon kellene kijönnie levegővel ve
gyülve, majd a nagyobb lyukakon keresztül felfelé halad.

Az égő magasabban fekvő részében a gáz két szűrőn halad 
keresztül, melyek a gázt és a levegőt alaposan összekeverik; 
csak akkor szabad meggyulladnia a keveréknek, ha felért a 
harisnyába.

Egyszerű elővigyázatossági rendszabályok.

Amikor első segítségnyújtást tanulunk, megtanuljuk azt, hogy 
először küldjünk az orvosért és aztán lássunk hozzá, hogy mit 

tehetünk addig, amíg jön.
Komoly gáz^avarokná! ugyanígy kell 

eljárnunk. Minden komoly esetben 
küldjünk a szerelőért, dr amint ebből 
a cikkből láthattátok, vannak apró 
fogások, melyeket ha bizonyos esetek

ben alkalmazunk, egész jó eredményt érünk el ideiglenesen és 
a gázunk égni fog addig, amíg véglegesen megjavítja a 
szakértő.

Annak elkerülésére, hogy egy nyitott gázégő a fal faburko
latát meggyujtsa, egyszerű mód az, ha egy darab fölösleges 
gázcsövet vagy bármilyen fajta vékony rudat a gázkar köze
pére forrasztunk, úgyhogy derékszög alatt álljon, amint az az 
ábrán látható. — Ha ez megtörtént, úgy ezen keresztrúd meg
akadályozza azt, hogy a láng a fallal érintkezésbe jusson, akár
hányszor és bármerre is forgatjuk a gázkart.

A gáz meggyújtása.

A közönséges gázcső meggyújtásánál a gyufát kissé oldalt 
kell tartanunk, amint az az ábrán látható. Ha az égő gyufát 
közvetlenül a cső fölé helyezzük és a 
csapot teljesen megnyitjuk, igen való
színű, hogy a gáz kioltja a lángot. Ha 
viszont a gyufát oldalt tartjuk, a gáz 
nyomása nem éri majd olyan erővel 
a lángot és így a gáz minden további nélkül meggyullad.

Figyelmeztetés azok számára, akik gázt használnak:
1. Ne pazaroljátok a gázt és csak addig használjátok, amíg 

kell.
2. Ügyeljünk arra, hogy a gázkarokban ne legyen hiba, ne

hogy a gáz elszállhasson.
3. Ahol az égők alacsonyan állnak, dróttal-bevont burát hasz

náljunk, mert valaki könnyen leütheti őket és megsérülhet.
4. Ne akasszatok gyúlékony dolgokat, mint papirt vagy kala

pot a gáz közelébe.
5. Tartsatok készenlétben vizes dézsát vagy homokot minden 

eshetőségre.
Leszerelt harisnyák felhasználása.

Ha a gázizzó harisnyája elszakad, legtöbb ember azt hiszi, 
hogy azt már nem lehet használni.

Ez azonban nagy tévedés, mert összetörve a harisnya a leg
nagyszerűbb ékszertisztító, még a legfinomabb gyűrű stb. szá
mára is, mert az ékszer ezzel tisztítva nemcsak hogy tiszta lesz, 
de egyáltalán nem karcolódik össze.

Harisnyacsere.
Mielőtt az új harisnyára az üveghengert ráhelyeznők, gyufá

val leégetjük a harisnyát megkeményítő anyagot, különben az 
üveghenger megtelik füsttel.

Függöharisnyáknál az égőkön fehér porcellán felsőrész van, 
amelyet a lehetőség szerint tisztán kell tartani. Ez a rész csú
nyán elkormozódna, ha az égetést felszerelt harisnyával eszkö- 
zölnők. Ilyen esetekben a keményítő-anyagot előbb kell leégetni. 
Helyezzük a harisnyát úgy el, hogy a harisnya-rész maga fölfelé 
álljon és aztán gyújtsuk meg. Ha ez megtörtént, a karimánál 
fogva elhelyezhetjük az égőn.

Trénerek, autó- és motorvezetők, tenniszezők, fut- g z  G g é S Z  V i l á g  sportbajnokai 
ballisták, boxolók, atléták, vívók, evezősök, úszók é s ----------------------------------------használják a

NORVÉG JÉGSZESZ-t
Rugalmassá tesz -  üdít — jéghideg! ----------— ------------ 68 fill. beküldése ellenében megküldjük!

Telep: VI. kar., Szív-utca 15.
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Cserkészeknek »Turul“ 'nen*ö1táf!<a
V á s zo n  b e h u z a tta l, v á ls z í j j a l I I .P l  4 —

L e v e n t é k n e k  »Turu,“ mentődoboz ... p 2-50
Kapható a Cserkészboltban és minden gyógytárban.

Sportköröknek Kész<ti: î ûöd-utca8i-39yár Bpest’

Megjelent a magyar nyelvű
„ Amatőr fényképészeti tankönyv és lexikon“
Ára vászonkötésben 2.50 pengő. Kapható a kiadónál
Fehér és Társa speciális fotó-szakiizlete,

llford Limited, London és Grieshaber Frére, Páris 
magyarországi egyedárusitója,

Budapest, VII. kér., Károly-körát 3/a. szám.
Magyar cserkészek legolcsóbb bevásárlási forrása.

PÁLYÁZAT.
Iskola-keresztrejtvény.

Bérbeadunk
telefonberendezést
Készülékeink úgy az állami, mint a házibeszélgeté
sekre alkalmasak. Kombinált készülékeinken városi 
telefonbeszélgetések tartama alatt házibeszélgetések 
is folytathatók az összeköttetés megszakítása nél 
kül. — Bankok, gyárak, kis- és nagyüzemek, gazda
ságok és magán-háztartások részére létesítünk leg
modernebb automatikus, félautomatikus, soros
kapcsolású vagy vonalváltós telefonberendezést. 
A já n la tta l d íjta la n u l készségesen szolgálunk.

Eliwest Priteg
Egyesült Magyar Magántelefon 

és Elektromos Ipar Rt.
Budapest, V., Zrinyi-utca 1. szám.

Telefon: Aut *858—60,

Vízszintes sorok: /. Iskolában tanítják. 11.
Képző. 14. Férfi keresztnév. 17. Felsőbb iskola.
18. Algebránál használt táblázat. 22. „R“-el a tu
dós csöve. 23. Fordítva harap. 24. Aki azt teszi, 
az jó bizonyítványt hoz haza. 25. Állat, főnét.
27. Itt étkezik a szegény egyetemi hallgató. 28.
Sír. 29. Ennyi hazánk múltja. 31. Tankönyvekben 
gyakori. 33. Latin prepozíció. 34. Ilyen leírás is 
van. 35. Tanszer. 36. Főváros. 38. Állat. 40. Év
szak mássalhangzói. 40/a. Igekötő. 41. Kérdő
szócska. 42. Gép. 43. Nem örül a tanító, ha ezt 
teszi a diák. 46. Nem hibás. 48. 1848-ban itt 
csata volt Jellachich vereségével. 51. Túl, által -— 
latinul. 51. Tagadó szó. 53. Énekórán teszi a 
diák. 55. -ben kétszer van meg. 57. Fizikában ta
nulsz róluk. 59. Becéző női név. 61. Rossz diák 
kapja. 63. Tenger — latinul. 64. Óvodában mond
ják. 65. = 40. 66. „0“-val hal. 67. Akarattal ösz- 
szeftigg. 70. Diák használja. 72. Nép, főnét. 73.
Világtáj — németül. 75. Növénytanban tanulsz 
róla. 78. A liszt is az. 80. Turf műszó. 82. A jó 
diák iskolába menet még egyszer . . . magában a 
leckéjét. 84. Isten volt. 85. Vénasszonyok nyará
val kapcsolatban gyakori. 86. Francia nyelvórán 
ragozzák ezt az igét. 87. Kutya-faj.

Függőleges sorok: 1. Pedagógus tartja az is
kolában. 2. Régi űrmérték. 3. Francia birtokos 
névmás. 4. Fordítva ellentétes kötőszó. 5. Technológiát hallgat, 
aki erre a pályára készül. 6. Mutatószó. 7. Mesterember. 8. Há
ziállat hangja. 9. Középiskolában tanítják. 10. Nyelvtanórán 
tanórán tanítják. 14. Körúti kávéház Pesten. 15. Háziállat 
tanórán tanítják. 14. Körúti kávéheáz Pesten. 15. Háziállat 
hangja. 16. Rossz tanulót erre utasítják. 19. Fordítva Jupiter 
szerelme. 20. Névmás. 21. Kerekszám. 26. Becéző női név. 30. 
Csúnya. 31. Hónap. 32. Igekötő. 35. Középiskolában tanítják. 
37. Fizikában és elektrotechnikán tanítanak róla. 39. „S“-el a 
végén névmás fajta. 41. Hötanban tanítják. 44. Vágószerszám

nál fontos. 45. Kicsinyítő rag. 47. Európai főváros fele. 49. 
Fém. 50. Főváros 54. Míg a rossz tanuló egy mondatot! . . . 
egész óra eltellik. 56. Ilyen levelezőlap is van. 58. Ilyen ház is 
van. 60. Igekötő. 62. Fűszer. 65. Iskola. 69. Szamár csemegéje. 
— (ékezethiba.) 71. ,,N“-el a végén nem későn. 72. Vágószer
szám. 74. Érzékeljük. 76. Ital. 77. Lakat. 79. Fordítva bántal
mazó ige, 83. Azonos mássalhangzók. 84. Éktelenüli (tulajdon
ság.)

Megfejtési határidő szeptember 20.
Jutalmak a szokásosak.

Keresztrejtvénymegfejtés
A múlt számban közölt „Nyár“ keresztrejtvény megfejtése a 

következő ̂  Vízszintes sorok: 1. Táborozás. 9. Keféli. 16. Árok
ásás. 17. 'Mutogatás. 19/a. Kor, 20. Pók. 22. Lóg. 23. Dóra. 
24. An. 25. Aló. 26. Okarina. 28. Ik. 29. Gyi. 31. Rí. 33, Arató, 
34. Learatja. 38. Szepi. 39. A posta. 40. Arra. 41. Pasa. 42. 
Evező. 44. Bab. 47. Kalap. 51. Csen. 52. Olá. 53. Átázik. 55. 
Itó. 56. Takarít. 59. Sós. 60. Karkötőóra. 61. Ón.

Függőleges sorok: 1. Tábortűz. 2. Ár. 3. Boka. 4. Okol. 5. 
Ráró. 6. Os. 7. Záporeső. 8. Ásó, kapa. 9. Kuli. 10. Etón, 11, 
Fogadalmat. 12. Ég. 13. Ládikó. 14. Itókás. 15. Isar. 18. Ár, 
19. Láger. 21. Kati. 24/a. Nyaralás. 27, Ró, 30. Ira. 32, Íj,

33. Az Az. 35. Up. 36. TT. 37. Lankás. 38. Spenót. 42, Esik, 
43. Vető. 44. Boka. 45. Alá. 46. Báró. 48. Ató. 49, Az, 50, Pik, 
54. Ka. 56. Tó. 57. Ar. 58. In.

Megfejtették: Varsányi Zsolt, Bp. Németh László, Bp. Ja- 
novszky Leó, Szeged. Botos Gyula, Mezőtúr. Zeéri Pósch Géza, 
Bp. Lörés Bálint, Pestszentlőrinc. Vámos Károly, Pestszentlőrinc. 
Ochrnyár Ferenc, Ózd. Rohrböck László, Bp. Szűcs Zoltán, Bp. 
Surányi János Kál. Herceg Imre, Felsőgalla. Szarvas Gábor, Bp. 
Göncz István, Csány. Szczepanovszky Ferenc, Bp. Pántyik Ele
mér, Salgótarján.
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A K ISÖ BŰ  SPO R T PU SK A .
(A puska szórása.) (Folytatás.)

Bennünket elsősorban és főképpen a 2'/2 T<gr-nál nehezebb 
kai. 22 long rifle puskák érdekelnek s így az egyébként is rit
kán használt és céllövés szempontjából számba nem jövő 
„könnyű" puska-osztályról nem beszélünk, hanem az ennél nehe
zebb súlyú puskák általános szórástáblázatát vesszük figye
lembe.

Egy puskáról vagy lőszerről ítéletet mondani néhány lövés után 
nem szabad és nem lehet, különösen akkor, ha a lövések sza
badkézből lettek leadva.

Az alant közölt számadatok, melyek a kai. 22 long rifle puska 
megítélésénél feltétlenül komoly kiinduló pontot képeznek, sok 
évi gyakorlati tapasztalat után, sokféle gyártmányú puskából, 
sokféle lőszerrel lettek lőve, illetve összeállítva.

A lövések mindannyiszor egy erre a célra szerkesztett készü
lékbe szorított puska lövései, s egy-egy kép elnyerése végett 
mindenkor 10—10 lövés lett leadva, miután kevesebb lövésből 
álló szóráskép semmiféle komoly számítás alapját nem képez
heti.

Tehát a kisöbű sportpuska megítélése 1 lövésből álló szórás
kép alapján 5 m távolságra:

Kiváló = 25 ram-es szórásig
Nagyon jó = 36 mm-es szórásig
Jó = 45 mm-es szórásig
Megfelelő = 55 mm-es szórásig

Az ennél nagyobb spórással rendelkező puska „rossz", tehát 
céllövés szempontjából már figyelembe nem kerülhet.

A pl. 25 mm-es szórás úgy értendő, hogy a lőkép, vagyis 
szóráskép egymástól legtávolabb fekvő lövéseinek közepét véve, 
mérjük a köztük lévő távolságot.

Amint fenti számokból kitűnik, a puska teljesítőképessége ép 
úgy osztályokra van osztva, mint maga a sportpuska.

A Magyarországon általánosan használt fég puska szórása 
nagy átlagban megfelel a „jó" osztályozásnak. T ermészetesen 
van ezen puskák között is nagyon sok kivétel, szóval rosz- 
szabb szórású. Ezért fontos tehát egy puska vásárlásánál, hogy 
ne a külső alakját tekintsük elsősorban, hanem valamely meg
bízható eszköz segítségével a teljesítőképességét próbáljuk ki 
s csak ezután térjünk rá egyéb tulajdonságaira.

A fent közölt adatok a külföldön is-alapját képezik a kai. 22 
long rifle puska teljesítőképességének megállapítására. Amint 
ezen számokból látjátok, a fegyvertechnika pontra lövő puskát a 
rendes versenytávolságra nem ismer, miután a számtalan körül
mény (ezekről még sokat fogunk beszélni) közbejátszasa révén, 
ritka esetben fordult elő az, hogy egyik lövedék hajszálnyi pon
tossággal az előző lövés találati helyére menjen.

A kai. 22. long rifle töltény úgy van szerkesztve, hogy 50 m 
távolságra a kellő sebességgel rendelkezve egy jó puskából jó 
lőképet adjon. Természetes minél távolabb állítjuk céltáblánkat 
a cső torkolattól, annál nagyobb szórást kapunk, ami egyszerű 
magyarázatát ott leli, hogy a lövedék kezdősebessége állandóan 
csökkenve önmaga körüli és körforgásában mind nagyobb kö
röket ír le s találati pontossága, valamint átütő ereje ezáltal 
csökken. Ha pedig céltáblánkat 50 m helyett 25 m-re állítjuk fel, 
már sokkal szebb szórást kapunk, sőt nagyon gyakori esetben 
kisöbű sportpuskánk ilyen rövid távolságra tényleg pontra lő. 
Ennek magyarázata a nagyobb távolság magyarázatának ellen
kezőjében keresendő.

Beszélgetve a kisöbű sportpuska szórásáról, szükséges, hogy 
néhány szóval a céltáblákra is rátérjünk, hogy rövid néhány 
szóval ily természetű megvilágításban is lássuk sportpuskánk 
teljesítőképességét.

Az O. T. T. által rendszeresített 100 méteres, 10 körös céltábla, 
melyen, a 10-es kör 0 = 30 mm teljesen megfelel az 50 méte
res távon való lövésre az általános forgalomban lévő fegyverek 
részére. Erre a céltáblára egy kitartó szorgalommal dolgozó lö
vész tudja a 100 pontos maximális eredményt elérni, illetve meg
lőni. A MOVE Lövész Liga 50 m-es céltáblára, melyen a 10-es 
kör 0 — 50 mm, nem igen nagy „kunszt" 100-at lőni, amit 
számtalan eredmény is bizonyít. (Én magam 17 esetben lőttem 
100 pontot .versenyen.) Míg ellenben a Magyar Országos Cél- 
lövő Szövetség táblájára, melyen a 10-es kör 0 = 20 mm,

V i g y á z a t !
Csak az eredeti “Bayer”- 
csomagolásban a zöld sza
laggal kaphatja a bevált 

v a l ó d i

A s p i r i n
t a b l e t t á k a t
Minden tablettán “Aspirin 
0,5” felírás látható. Pótsze
reket saját érdekében uta

sítson vissza

Minden gyógyszertárban kaphatók

úgyszólván lehetetlenség 100 pontos eredményt elérni, amit a 
908 pontos országos rekord is igazol.

Általános tájékoztatásunkra a kisöbű sportpuska „hatásáról" 
és találati biztonságáról, vagyis teljesítőképességéről eleget be
szélgettünk s így legközelebbi találkozásunk alkalmával rátérünk 
a puska egyéb tulajdonságaira és a puska kezelésére.

(Folytatjuk.) Zumpf János.
................................................. ............ ................... ................. .
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TÁBORTŰZ.
Dalok, tréfák 
Színes álmok,
Vágyak, nóták,
Imádságok:
Tábortűz a nevetek.
Ólmos, ködös 
Téli esten,
Feléd röpdös 
Szívem, lelkem,
S újra a nyárban vagyok.
Újra nyár van.
Csöndes éjjel,
Nóta száll csak 
Szerte-széjjel,
S a tábortűz lobog.
A dal elhal,
Tűz se lobog,
De a szívünk 
Összedobog:
Érezzük, hogy egyek va-

[gyunk.

Belenézünk 
A parázsba,
Titkon megejt 
A varázsa.
Visszaszállunk fájó múltba.
Nézd, fellángol 
A tűz megint,
Sugarával 
Reményre int:
„Ád Isten szép időt!"
Büszkén, vígan 
Szól az ének.
A lángok is 
Jót mesélnek,
Míg csendes lesz újra, min

iden.
T ábortüzek 
Kialudtak,
De szívünkben 
Fellobognak 
Mindig égő lángjai.

Bethlen Iván 
2. B. K. G.
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SZ E P T E M B E R .
őnte-Carlóban, a világhírű játékkaszinóban lát
tam egy sápadt, beesett arcú embert, aki nap
nap után, hétről-hétre ott ült a zöld asztalnál, 
minden este elvitte a maga 100 frankját, szá

mított, kombinált babonás miszticizmussal, a végén fel
tette a tétjét egy számra és — elvesztette. Másnap újra 
kezdte és harmadnap újra ott volt, és ott volt minüen 
nap a baDonás Szerencset várók szívós ragaszkodasavai.

Szeptember van újra! Mi is új tétet teszünk és ennek 
a fanatikus játékosnak szívós rugaszkodasával kezdjun 
meg önmagunk regenerálását. Minden szeptemberoen 
nagy és szent gonaolatokkal' indulunk neki a munka
évnek és amikor év végén a Te Deumot énekeljük, némi 
keserűséggel, talán csalódottsággal állapítjuk meg, hogy 
nem váltak be teljesen az álmaink és még mindig mesz- 
sze vagyunk a célunktól. — Nagyobb és szenteob gon
dolatokkal indulunk neki a szeptembernek, mert a mi 
előretörésünk nincs hiába és minden esztendőben köze- 
leob jutunk az ideálhoz.

Emberi természetünk, kicsinyes földi gondolatok úgy 
húznak vissza a földre, mint a kilőtt ágyúgolyót a ne
hézségi törvény. Csakhogy mi nem lenetünk élettelen 
ágyúgolyók, amelyek fizikai törvények alatt állnak, ne
künk csak a testünk jár a földön, de a lelkünk szárnyal 
s szüntelenül a magasságok felé tör!

Szeptember eleje, Vem Sanctés idő. Nem új esztendő, 
de új munka küszöbe. Uj tervek, új célok fogamzanak, 
új indítások, új mozgató erők löknek mindnyájunkat 
előre, a magasságok felé. Az Isten kegyelme — és hi
szem, hogy minden cserkész ezzel a nagy ajándékkal 
tarsolyában vág neki a munkának — minden fizikai erő
nél erőteljesebb és hatalmasabb lendülettel ragad előre. 
De nem vonhatjuk ki mi sem magunkat a föld vonzó
erejének hatásából, sokszor visszaesünk akaratunk el
lenére. Pedig nem jó ez így, fiúk! Aki nagy célokat akar 
elérni, aki eredményeket akar látni, aki a királyok útját 
akarja megjárni, annak nem szabad többé visszakerülni 
a földre. A földre csak az kerül, aki a földet nézi. Aki 
a magasságokba néz, aki a fényt keresi, annak könnyebb 
lesz az útja. Ha a földön járunk is, homlokunkat a ma
gasságok levegője kell, hogy érintse.

Mit jelent mindez más szóval? A tanulás, a könyv 
nem kényszert, nem kellemetlen terhet, olyan kötelessé
get jelent, amelyet minden nap le szeretnénk rázni, ha
nem olyan öröm forrását, melyért minden nap hálát 
adunk a jó Istennek. Tanulni és sokat tudni, megtanulni 
látni és megismerni mindennek a végső okát. Minél töb
bet tudunk, annál több szépséget ismerhetünk fel.

Jelenti azt is, hogy apró kicsi dolgokban is fel tudsz 
emelkedni a föld fölé. Az iskolában diáktársaid bosz- 
szantanak, talán igazságtalanságok érnek: türelmes 
vagy, szelíden, csendesen mosolyogsz, mert mindez csak 
a föld terhe és sokszor az igazi próba. Talán néha ke
mény a megpróbáltatás, de megadja a lehetőséget arra, 
hogy emelkedjél!

Az utcán menve, rosszkedvű, durva embereket látsz, 
akik goromba kiszólásaikkal sértik nemcsak a jóízlést, 
de az Úristent is, :— nem veted meg őket, nem moso
lyogsz rajtuk fölényesen, de sajnálod őket és imádkozol 
értük.

Vagy vágyaid támadnak: szeretnél új ruhát, könyve
ket, talán egy biciklit, vagy egy flóbert puskát s nem 
lehet. Nem búsulsz rajta, nem keseríted teljesítetlen vá
gyak miatt a körülötted élők jókedvét, hanem megőrződ 
tisztán a vágyadat, irigykedestől menten és törtetsz a 
siker, a teljesülés felé.

Testvéred megkér arra, hogy segíts neki. Segíts a 
leckét megtanulni, a csomagot hazahozni, vagy a kály
hába befűteni. Neked nem esik jól, mert szórakozni, ját
szani szeretnél és megteszed a szórakozásod helyett 
ugyanolyan örömmel, mintha az udvaron labdáznál, mert 
könnyítettél másnak terhein és ezáltal emberibb lett a 
lelked.

Érthetetlen, nehéz gondolatoknak látszanak ezek, 
hogy sohase magamért, mindig mindent másért tegyek? 
Pedig ezt tette Krisztus is, aki a legtöbbet: életét adta 
érted!

Szeptember hónap! Milyen különösen hangzik ez a 
szó! Hányféle szemmel nézhetem!

Van, aki annak örül, hogy csak 30 napból áll, előbb 
lesz elseje s hamarabb viheti fizetését a kocsmába.

Édesapák homlokára mély barázdák sorakoznak, tan
díjat kell fizetni, könyveket kell venni, sőt talán még új 
ruhára is szükség van.

A lusta embereken borzongás fut végig: szeptember
nek olyan kellemetlen, visszataszító munkaszaga van.

Te egészen máskép nézed: a művész leikével, a mű
vész szemével. Keresed benne a varázst, a vonzót, a szé
pet, a lendületet.

A szeptemberi erdőket bíbor-arany színűre festi a nap 
s az erdő csodálatos, tündéri színeket kap. A természet 
elcsendesül, megbékél. Ilyenkor más alakú még a köny
vek fekete betűje is. Milyen csodálatosan sorakoznak 
egymás mellé, pedig nem is igazodnak jobbra.

Ilyen meglátásokkal kell kezdened a szeptembert, ara
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nyos kedéllyel, megbékélt lélekkel s a friss szélnek 
azzal a lendületével, mely a nyár tikkasztó meleg s lus
tálkodó hónapjai után lelkedben szárnyra kel. Azzal a 
pontossággal és renddel, amely az iskolai könyvek egye
nes sorában évközben sokszor oly szemrehányólag szó
lít. Mert ez a rend kísérni fog októberben és november
ben is és ha ilyen gondolatokkal látod meg újra az is

kola kapuját, ha ilyen elhatározással lépsz be a cserkész
otthon jól ismert kis szobájába, akkor könnyű lesz az 
egész évi munkád és nem fog év végére önelégületlen 
türelmetlenség, fáradt kimerülés erőt venni rajtad, nem 
fogsz visszazuhanni a földre, mint az az élettelen ágyú
golyó, amelyet tehetetlensége visszahúz a földre.

Kosch Béla.

A  MAGYAR W IGW AM F E L FE D E Z É SE .
Talán még emlékeztek fiúk, a hegyek fiára és üzene

teire, amelyeket le is közölt a mi kedves lapunk, hogy 
mindnyájan tudjatok róla. De jó is volna, ha minden cser
kész rendesen olvasná a Magyar Cserkészt. De most nem 
erről akarunk írni. Tulajdonképpen csak a hegyek fiát akar
tam emlékezetekbe idézni.

Azt tudjátok mindnyájan, hogy mi az a vigvam? Hát 
persze, hogy tudjátok, hiszen May Károly szépséges indián 
regényeiben megismertette veletek leírásban és képen is 
ezt a sajátságos indián gunyhót. Akik pedig a dániai vagy 
angliai jamboreen résztvettek, azok láthatták is az indián 
vigvam valóságos vászon-mását. Mindenesetre érdekes 
gunyhófajta ez, csak az a kérdés, hogy az indiánoktól is
merte-e meg a világ?

Emlékeztek-e még arra is, hogy a hegyek fia már régen 
átjött megismerni a puszták fiát? Bizony, a nagy magyar 
alföldön való bolyongásai közben hamar rátalált a csonka 
ország kicsiny hegyeire. A Mátrában járván, boldogan 
mászta meg a Kékest, a csonka haza legmagasabb hegy
csúcsát. Ott találkoztam én is vele, a Kékes kilátója tete
jén, 1030 m magasságban. Sokáig nem vett észre, úgy állt, 
mint egy szobor, északfelé néző komoly tekintettel. Es ak
kor sem vett észre, amint lassú mozdulattal melléje lép
tem, mert a tekintete alig látható havas hegycsúcsokon 
járt. — Egy könnycsepp gurult végig csillogón, mint har- 
matcsepp az arcán s a szeme tükrében benne pompázott 
a Magas Tátra nagy napokra némán váró fehérkoronás 
hegykirály alakja.

Nagyon örültünk a viszontlátásnak, aztán csendesen el
indultunk hazafelé. És amint jó darabot baktattunk egy
más mellett, lassan megoldódtak a nyelvek is. Szándéko
san kerültük a gyalogösvényeket, hogy emberrel se talál
kozzunk, mert sokszor érdekesebb hallgatni az erdő be
szédét, a lombsusogást, a fák csikorgását, madárdalt, a fel
riadt vad ijedt menekülését. És a Mátrában olyan szépek 
azok a nagy bükkóriások, mintha csak egy idegen, más 
világnak, a hegyek birodalmának lennének óriási gyerme
kei. A parányi ember csak hátraszegzett fejjel lát fel ma
gasban pompázó lombkoronájukra. De hiába kerültük az 
embert, Nimród, a hegyek fia éles szemével egy sajátságos 
gunyhót fedezett fel. Odamentünk hát és megnéztük.

Férfikarvastagságú erős, egyenes szálfák szolgáltatták 
a gunyhó vázát s a szálfák vége ketté ágazott. Ezek a ketté 
ágazó végek úgy voltak egymásba támasztva, hogy a ru
dak körben elhelyezve szabályos kunyhót alkottak. A kúp 
alapjának átmérője kb. négy és fél m volt. A szálfákat ke
resztbe erősített rudak rögzítették meg, melyeken azután 
hasábfák nyugodtak és végül száraz lomb tömött el minden 
nyílást az eső és szél elől. A kúp hegye azonban kb. 40 
cm-es darabon nem volt befedve. Kíváncsiak voltunk a

belső berendezésére is s amint ott vizsgálódtunk, ágzör- 
renést hallottunk s a hang irányából az erdők fia közele
dett felénk mosolygó, piros arccal, a fején az ismeretes kis 
vaddisznósörétes zöld vadászkalappal. Hamar megtörtént 
az összebarátkozás, s az erdők fia elmondta, hogy ő épí
tette meg hegyvidéki palócok segítségével ezt a kunyhót 
tél idejére menedékül, hogy az erdőn dolgozó fatermelő 
palócoknak, no meg neki is viharos téli napokon éjszakára 
is meleg menedéket nyújtson. Azután a keskeny bejáratról 
félretolt egy fejszével faragott nagy deszkalapot és mind
nyájan bebújtunk a kunyhóba. Bizony a kunyhó tetején 
keresztül a fák lombját s a szabad eget lehetett szemlélni! 
Csodálkozásomra a hegyek fia s az erdők fia is elmoso
lyodtak és megmagyarázták, hogy azon a nyíláson kevés 
hópehely tud bejutni s az eső sem okoz zavart, mert a 
kunyhó közepén a földön, ha benthálnak az emberek, ál
landóan ég a tűz, átmelegítve a kunyhót s a füstje a nyí
láson szépen elillanik. A bejutott pár csepp eső a felmele
gedett levegőben semmi zavart sem okoz, s ha nem jól ég 
a tűz, akkor legfeljebb egy-két csepp a földre hull, de az 
sem zavarja a bentlevőket, akik a tűz körül a kunyhó szé
lei alá bújva védett, meleg helyen nyugodtan pihenhetnek.

A hegyek fia, ahogy mondta már, több ilyen másfajta jól 
épített kunyhót is talált a nagy hegyekben, amelyeknek az 
építési tudományát a magyar ember nomád őseitől örö
költe. Mert hiszen hol is hallott volna például a Mátra al
ján élő palóc az indiánokról. Nagyon megörültem a hegyek 
fia fölfedezésének és remélem fiúk, hogy ti is sok hasonló 
érdekes fölfedezést tettetek a nyáron, táborozó bolyongá
saitok közben. Ha nem fényképeztétek le, emlékezet után 
készítsetek rajzot és küldjétek meg nekem.

A túlsó hegyen úgy látszott mint valami lángtalan erdő
égés a szénégetők füstje. Elbúcsúztunk az erdők fiától s a 
füst irányába vettük utunkat, hogy meglátogassuk a szén
égetőket és ellessük tudományukat. (írjátok meg, hogyan 
is csinálják?)

Hosszú, fárasztó gyaloglás után egy kis napsütötte tisz
táson letelepedtünk, hogy jófajta zsiványpecsenyével elné
mítsuk panaszkodó gyomrunkat. S azon a kis tisztáson, 
csendes falatozás közben, keveset beszélgettünk és sokat 
gondolkodtunk: néztük az ég felé törő, hatalmas bükkök 
küzdelmét. Igyekeznek egymásfölé nőni, hogy sok napot 
kapjanak, mert a nap az élet. De az ő létért való küzdel
mük a munka küzdelme, a sejtek milliói dolgoznak azért, 
hogy magasabbra nőjön a törzs és erős, viharálló legyen, 
s hogy így azután megéljen. Nekünk magyaroknak is ilyen 
munkás, nemes harcot kell megharcolni. Járjatok testvéreim 
a hegyek fia nyomdokain, hogy megerősödjetek, — mert 
a fehér hegykirály vár reánk.

vitéz Faragó Ede.

A Magyar Cserkészszövetség elnökségének minden tagja hálásan köszöni a csapatoknak 

a táboraikból küldött kedves megemlékezéseket.
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FINCOLTATÁS.
A szabadságharc leveretése után, 1850—73 között szo

morú világ járta a Duna-Tisza közén. Bujdosó honvédek 
lakták az Alföld nádasait, csonka hősök, sebhelyes arcú 
vitézek lopódzkodtak éjnek idején tanyáról tanyára. Nyo
mukban rézcsákós cseh zsandárok csörtettek. Ha valakit 
befogtak, azt vagy elvitték katonának tizenkét esztendőre, 
vagy nehéz vasban szállították a kufsteini várba. Aki ezek 
közül hazakerült, hiába kereste tanyaházát, marháját! 
Olyiknak még a famíliájából se maradt hírmondó. Mit te
hetett a hontalan bujdosó? A többi után széledt és ott ke
reste a megélhetését, ahol találta: lovat kötött, asszonyt 
szerzett, nádkunyhót eszkábált a zsombékos láp sűrűjé
ben és észre se vette, hogy mikor lett tulajdonképen isten
telen zsivánnyá. Amikor a bajok tornyosulni kezdtek a feje 
fölött, társaságba verődött, hogy jobban védekezhessék, 
így alakultak ki azok a félel
metes bandák, amelyeknek 
emléke is kivész maholnap 
emlékezetünkből, de akkori
ban a Hortobágytól a szerb 
határig rettegésben tartották 
az egész Alföldet.

A legkülönb bandavezér 
Rózsa Sándor volt, aki a sza
badságharcban kétszáz lo
vaslegényével kergette a rá
cokat, azután pedig a cseh 
zsandárt. Róla szól az alábbi 
történet.

*

Ezernyolcszázötvenhatot ír
tak. Rózsa Sándor a bandája 
főbbjeivel a dorozsmai határ
menti kis erdőben delelt.
Délibáb játszott a pusztán, a 
harangszó elmosódottan szál
longott a szikes földek felett.
Valahonnan pásztorsíp szólt 
mostohán, az erdő szélin 
gyanútlan kanászgyerek he
vert a kondájával és a me
legtől rezgő levegőben szinte 
megtáncoltak a messzi ta
nyák fehér falai.

Osznovics Pista, Fazekas Gábor, Móró és Halász Gazsi 
voltak együtt Rózsa Sándorral. Hallgatagon nézték össze
húzott szemöldökét és csak magukban találgatták, hogy 
ugyan mi baja lehet. De nem kérdezték, mert szófukar 
ember volt.

Amint Osznovics az abrakoló lovakhoz ment, kinézett a 
dorozsmai országúira és ott valami fényeset pillantott meg. 
Szólt a társainak. Nézték.

A fényesség el-eltünt, majd megvillant megint.
— Zsandárok — mondta Halász Gazsi.
— Azok — hagyta helybe Móró.
Megmondták Sándor bácsinak is, akit a nép is így hí

vott, de nevezték „nagy parasztinak vagy „kegyelmes pa
rasztinak is.

Rózsa Sándor széttörülte a bajszát, kicsit maga elé né
zett, aztán azt mondta:

— Ezöket megfincoltassuk ek kicsinyt. Üzenjetek nekik 
a kanászfiúval . . .

Osznovics már ment is.

A kanászfiú se élő, se holt nem volt, amikor a betyárt 
meglátta. Szinte rítt félelmében.

— Jézusooom —• nyögte és a hideg a hátába állt.
— Ne óbégass, pocok, nem esik bántódásod — mondta 

neki a betyár —. Hanem sződd a lábod és szaladj el a 
Lajkó-tanyába. Tudod, mejjik az?

A fiú csak bólintott.
— Oszt ha arra haladnak a zsandárok, mondd mög nekik, 

hogy a Rúzsa Sándorék tisztőttetik ükét és hogy ideki va
gyunk a kiserdőbe.

No eliramodott a gyerek, hogy csak a pora látszott, a 
betyárok meg a lovaikhoz láttak.

A zsandárok csakugyan cirkáló úton voltak. Müller 
zsandárőrmester, egy másik zsandár meg két ulánuskatona 
poroszkált a dorozsmai országúton. Amint haladnak, az

árokpart bozótjában meg
mozdult valami rongy. Az őr
mester odafaroltatja a lovát 
s nézi: hát ember van a 
rongyban. — Előveszik, fag
gatják: nincs írása.

— Kísérd be Dorozsmára! 
—: parancsolja az egyik ulá- 
nusnak. — Majd megvárunk 
a Lajkó-tanyán.

Hárman tértek be a ta
nyára. Jól fogott volna egy 
kis pihenés a nagy melegben. 
Le is szereltek s beültek a 
hüsbe, hogy tarisznyázzanak, 
amikor ijedten vágódik be a 
kanászgyerek.

— Jajaaj, ne bántsanak, 
nem töhetök rúla!

— Miről, te?
— Rúzsa Sándorék itt van

nak a kiserdőbe és tisztölik 
magukat . . .

— Hányán vannak?
— Csak eggyet láttam — 

nyögte a gyerek.
Müller őrmester bátor em

ber volt, elfogadta a kihívást. 
Nem sokat teketóriázott, nye
regbe ült két emberével, meg

kérdezte a gyerektől, hogy melyik tájt látta a betyárokat 
és megszorította a lovát.

Alig robogtak egy darabig, vad kiáltozással, karikás
durrogással kicsaptak a betyárok az erdőből s azzal neki 
a pusztának. A zsandárok a karabélyból forró üdvözlete
ket küldtek utánuk és szilajon a nyomukba eredtek. A be
tyárok nagy kanyarodót csináltak, a zsandárok meg győ
zelmesen szorították lovaikat. Szépen előzködtek és ahogy 
min*i közelebb érték a menekülőket, egyre szaporábban 
pukkant a karabélyuk is.

— Az ördög érti őket! — gondolta az őrmester és nem 
hitte, hogy a „nagy paraszt" is köztük van, mert úgy 
tudta, hogy ez nem szalad meg egymagában se három 
zsandár elől, most meg negyedmagával szökik esze nél
kül és egyenest a dorozsmai népes tanyák közé! Hiszen 
akkor kézrekeriiltök, zsiványok! — ujjongott és buzdítva 
kiáltotta hátra az embereinek: Vencel, szorítsd!

És úgy látszott, hogy a lovak is győzik, mert a távol
ság szinte szemlátomást kisebbedéit. Puffogtak is a kara
bélyok nemcsak azért, hogy kárt tegyenek a betyárokban, 
hanem hogy a tanyabeliek is meghallják a lármát.

E zöket m egfincoltassuk ek kicsinyt.
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Ekkor azonban Rózsa Sándor megforgatta a karikást, 
hatalmasat durrantott vele és azt kiáltotta a legényeinek: 

— No most!
És egy szempil

lantás alatt megfor
dult a játék: kezdő
dött a fincoltatás. A 
betyárok két cso
portra válva, széjjel
kanyarodtak és köz
rekapták a zsandá- 
rokat. Most már a 
betyárok puskája 
durrogott és a zsan- 
dárok kezdték észre
venni, hogy baj van!
Baj volt bizony, mert 
ellőtték a puskapo
rukat és a betyárok 
ezt igen csak észre
vették. Most már 
ők menekültek vol
na, csakhogy nem 
lehetett. Hajtották
őket a betyárok, vigyázva, hogy rést ne kapjanak se
merre. Hol elengedték őket, hol meg beérték. Játszottak 
velük, mint macska az egérrel. De a puska nem szólt már, 
csak a karikás durrogott néha. Vetélkedő kedvvel száll
tak a könnyű betyárlovak, hasuk szinte a földet érte. Ne
hezen ziháltak a zsandárok lovai és lassankint egész tes
tüket kiverte a hab. Müller tanyát akart volna elérni, de 
nem adtak neki egérutat . . . órákhosszat fincoltatták 
őket.

Csak amikor már elunták a játékot és tajtékot hányták 
a betyárlovak is, akkor intette Sándor bácsi, hogy ölég! 
És az agyongyötört zsandárok fújtatva, zihálva törhettek 
ki oldalt, hogy elérjék a közeli Miskolczy-tanyát. Be is 
vették magukat menten az istállóba és magukra zárták
az ajtót. ' •

A betyárok meg könnyedén utánuk kocogtak.
— No, hová lőttek a szúnyogok? — kérdezte Sándor 

bácsi a tanyán. — Csak nem bújtak a főd alá?

A gazda izgatottan mutatott az istállóra:
— Humni möntek? — .nevetett Osznovics. — No, majd

{ölébresztjük ükét.
Azzal megdönget

ték az istálló ajtaját:
— Kifelé, vasa

sok! Vagy a csizmá
tokba szorult a bá
torság? Ilyen legé
nyei vannak a csá
szárnak?

De a zsandárok 
meg se mukkantak.

— Gyújts alájuk! 
— parancsolta Ró-

.zsa Sándor.
Hanem akkor kö

nyörgésre fogta a 
gazda a dolgot:

— Ne tegyék, ke
gyelmetek! Elpusz
tul mindönöm!

— Nem esik kára 
kendnek! — mordult

dúlt rá Rózsa. — Föl kell gyújtani!
_Ne tegyék — rimánkodott Miskolczy —, édös anyám

nagyon beteg . . .  . .
Leszegte a fejét Rózsa. Kisvártatva mondta csak.
— Fejszét!
Dongott, recsegett az ajtó nyomban s mögötte ott állt 

mindenre készen a három cseh. De nem sokáig. Eldördült 
a haramiák puskája, a fincoltatásnak vége volt.

Rózsa előparancsolta a gazda kocsiját, a három holt
testet fölrakták.

— Beviszi kend a holtakat a főkapitánynak — mondta 
Miskolczynak — és azt mondja kend, tisztőtteti Rózsa 
Sándor, temettesse el ükét tisztösséggel, mer mögtötte 
a kötelességüket . . .

Aztán megdörgölték a lovakat és csöndben elkövetkez
tek a tanyáról.

H A L K  H A LO TTA S ÉNEK.

Az élet ódon templomában járok . . .
Szent alkonyórák, pislogó világok 
S a vén falak közt halk zsolozsma bujkál . . .

Az ólmos ablakokról sápadt képek,
Amerre annyi-annyi ember lépett,
Bámulnak csendben megrepedt kövekre . . .

A templom mélyén imbolygó sötétben 
Oszlopsoron utánam kong a léptem 
És rámnéz sok-sok romló, régi szentkép . . .

. Mikor léptem be, óh, nem is tudom már . 
— Köröttem hallgat annyi csendes oltár — 
Hajnal volt tán, vagy éjnek mély sötétje.

Hajszol a csend . . .  Ott messze fáklyák égnek 
És sir a csendben bús halottas ének . . .
. . .  A fáklyák közt egy szörnyű, nagy koporsó . . .

És imbolyogva arra lép a lábam . . .
. . . S lidércnyomásos, égő, szörnyű lázban 
Halott arcába nézek önmagámnak . . .

És mintha minden ember sorsát látnám:
Temetni jöttünk éjjek éjszakáján 
Gyermek-magunkat, sok-sok boldog órát . . .

Minden múló perc elvisz egy-egy álmot,
Hajunk sötétjét, büszke ifjúságot 
És rom-kövek közt járunk mindörökké . . .

Az élet ódon templomában járok . . . 
Szent alkonyórák, pislogó világok . . .
S minden dalom, jaj, halk halottas ének . . Lévai Alajos.
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PA SSA U T Ó L BU D A PESTIG .
Az este lassan ráereszkedett az öreg Dunára. A hajón 

az élet kezdett elcsendesedni, csak a lapátok egyhangú
csobogása a víz
ben zavarta a né
maságot s a mi 
halk beszélgeté
sünk. Természe
tesen az elkövet
kező napokról 
folyt a szó. Pas- 
sau, Melk, Krems. 
De mindig hal
kabb lett a mi be
szélgetésünk is, a 
szó ritkább lett, 
itt is, ott is álom
ra csukódtak a 
szemek. Megpró
báltam én is az 
alvást. Nehezen 
ment. Alul a gép
ház melege sütö
gette az oldala
mat, felül az éj
szakai hideg szél 
vágott. Mégis el- 
szenderedtem.

Nagy fütyülés
re, csengetésre 
ébredtem. A hajó 

állt, a fiúk mind ébren a korlátnál állnak. Olvasom az írást: 
Komarno . . . Komarno . . . Mintha gúnyos kacagás 
lenne. A hajó orrán cseh zászló. . .  a parton tányérsap
kás rendőr vagy vámőr . . .

Tovább megyünk s folytatódik a szundikálás.
Hajnalodik. A Duna zeg-zugos vadvizek között megy 

tovább. Emberi életnek csak itt-ott van nyoma. Itt már 
majdnem eseményszámba megy egy tutajjal, hajóval való 
találkozás.

Megmosdózunk, reggelizünk. A víz közben megélénkül. 
Cseh utászok mindenfelé. Pozsonyhoz közeledünk. Ismét 
a felírás: Bratislava . . .

Találkozunk a lefelé jövő hajóval. Ismerősöket látunk: 
Kolozsváry Béláék és a mi kajakunk. Nagy csatakiáltás.

Aztán a dévényi szikla. Az Árpád-emlék eltűnt róla. 
De a szikla áll s örök „mementó“-ként nyugatra néz.

Hainburgban beszáll a bécsi rendőrtisztviselő s átvizs
gálja az útleveleket.

Bécs. A csalódottság némi érzésével állapítjuk meg, 
hogy ideérkeztünk. A csomagokat felrakjuk egy taxira. 
Ketten kísérik át a felszerelést a Westbahnhofra. Szegé
nyek! A fejük is alig látszik ki a sok hátizsák közül. 
Amerre megy a taxi, a rendőrök mosolyognak.

A nép körülvesz bennünket. Kérdések özöne zúdul ránk: 
Kik? Honnét? Hová? Oly nagy egy helyen a csoportosu
lás, hogy rendőr oszlatja szét a tömeget. Augusztus 1 van, 
forradalmi hangulat.

Megnézzük a Prátert, a híres Riesenradot, majd kibal
lagunk a pályaudvarra s indulunk tovább.

Welsben átszállás Passau felé. Mosdás a vonaton. Az 
Inn partján robogunk tovább. Werdenstein vára integet 
az Inn folyó felett. Megérkezünk a három folyó (Inn, 
Duna, Ilz) városába. Első utunk a csónakjainkhoz vezet. 
Bizony, sok sérülés érte őket felszállítás közben. Mindjárt 
nekilátunk javítani, amit lehet, majd elmegyünk egy Mol- 
kerei-ba reggelizni. Körülsétálunk a városban. Nagytö

megű levelezés. A fiúk kézzel-lábbal, magyarul-németül 
vásárolnak. Itt-ott magyarul ránkköszönnek: Jó napot! 
Szinte jól esik magyar szót hallani.

A csónakokat daruval rakjuk vízre s leszállítjuk olyan 
helyre, ahol a felszerelést be lehet rakni.

Ebéd. Valami húslevesféle nyers petrezselyemzölddel, 
nagy kenyérdarabokkal s virstli a lében. Először nem me
rünk hozzányúlni, de azután elfogy. ,

Berakodunk s egy csendes csatakiáltás után elindul a 
hat egységből álló flotta: elől a négyes, utána a hárompár 
evezős s azután a négy darab kétpár evezős.

Nemsokára a három folyó találkozásához érünk. Messze 
darabon meg lehet különböztetni a három folyó színét. A 
víz rohan.

Engelhartszell. Vámvizsgálat. Alig néhány evezőcsapás 
és Wesenufernél vagyunk. Kikötünk. A partnál oly gyor
san szalad visszafelé a víz, mint nálunk lefelé.

Tábort verünk, vacsorát főzünk. Az első tábori est az 
osztrák hegyek között.

Vasárnap. Misét hallgatunk s indulunk tovább. Neuhaus- 
nál kikötünk. Séta a Mühl-völgyében a híres áramfejlesztő 
telepig. Egykor indulunk tovább. Linz előtt hatalmas eső. 
Elrobogunk a brandstadti kachlet mellett. A sziklákon fé
lelmes zajjal törik meg a víz. Jaj volna a vigyázatlan 
hajósnak, ha belerohanna.

Linzben az összes gyermek kiesődül a városból a tábo
runkhoz. Alig tudunk tőlük megszabadulni.

Dornachban táborozunk. Másnap: Strudengau, utunk 
egyik legszebb része. Megnézzük Werfenstein várát. A 
hagyományok nagy tisztelete mélyen megfogja a fiúkat. 
Még fényképezni sem szabad.

Melk. A Bencés apátság bámulatos gazdagsága. Ma
gyar fiúkkal találkozunk fenn. Nagy az öröm.

Augusztus 6. Elrobogunk a Schönbücheli sziklák mel
lett. Wachau. Aggsbachnál kikötünk. Fenn a magasban 
Aggstein szikla vára. Felsétálunk. Gyönyörű a vár, még 
szebb a kilátás. Este Kremsbe érünk. Itt is találkozunk 
magyarokkal.

Bécs. Kikötőhelyet keresünk. Küchel-au mellett van egy 
kis sziget. Nagy szomorúságunkra nem szabad tábort 
verni. Hosszú keresés után egy Kajak-Stationnál állapo
dunk meg, ahol olcsón kapunk szállást.

Vacsorafőzéshez kezdünk. Házigazdánk, Herr Matl mu
tat egy helyet, hogy ott tü^et rakhatunk. Fői a vacsora.

A strudeli kanyarodó,

A dévényi szikla.
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van: két hajó áll benn Hainburgban, Bécsből hoztak ki
rándulókat, azoknak a tisztikara, szakácsai.

Estefelé zivatar jön. Körülárkoljuk a sátrakat. Egész éj
szaka esik az eső. Reggel, hogy felkelünk, egy rendőr sé
tál a sátraink mellett s vasvillaszemekkel nézi a sátor
árkokat. Egyszer csak odajön hozzám: „Hogy merték fel
ásni itt a földet?" — Magyarázom neki, hogy értesülésem 
szerint itt szabad tábort verni. „Azt szabad, de a földet 
felásni nem." Hát, mondom, esett az eső s szükség volt rá. 
„Ja, mondja ő, az nem úgy van. Ez városi park!" Mon
dom, hogy ezt semmiből sem lehet látni. Itt tehenek, libák 
legelnek, térdig érő bojtorján van; honnét gondoljam, hogy 
ez park? „Hát nem látta a padokat? — kérdezi ő. — Ezért 
büntetést kell fizetni." Bemegyek vele a kapitányságra. 
Ott egy még marconább úr fogad és kezd szörnyűködni, 
hogy felástuk a „városi park“-ot. Mondom neki, hogy ná
lunk, Pesten, egész máskép néznek ki a parkok meg hogy 
azt a kis gödröt mi úgyis be fogjuk temetni. Erre hirtelen 
felderül az ábrázata. „Betemetik? Hisz akkor nincs semmi 
baj. Akkor minden rendben van."

Vámvizsgálat. Indulunk tovább. Ismét Dévény, Pozsony. 
A cseh utászok utánunk néznek.

A csúnyi Dunánál kikötünk. Magyar szó, magyar határ
őrök. De jó is idehaza.

A Kis-Dunán egy nagy esemény: Magyarkimlén tüzet 
oltunk. A csónakokból vettük észre a tüzet s gyorsan ki

Ú J ANGOL M OZDONYÓRIÁS.
Angliát járt cserkészeink bizonyára jól emlékeznek még az 

ottani vasutak hatalmas sebességére és biztonságára. Ezt még 
az eddiginél is nagyobb mértékben fokozza a képünkön be
mutatott gépszörnyeteg, ez a 165 tonnás súlyú mozdonyóriás, 
mely szinte nem is áll egyébből, csak dugattyúkból és kerekek
ből. Az egészet vastag acélpáncélzat fedi, mely alakját orsó
szerűvé formálja,hogy így még kevesebb ellenállást képezzen 
a levegővel szemben. Szüksége is van erre, mer átlagos 
sebessége több, mint 100 kilométer óránkint.

Egyszer csak jön a rend szigorú őre, hogy oltsuk el a tü
zet, nem szabad tüzelni. Jön az öreg Matl is, csendes vi
tatkozás, bemegyünk a házba, telefonálunk egy őrszobára 
is. Kiderül, hogy ott a hiba, hogy ha a füstöt a nem mesz- 
sze levő iűzoltótoronyból meglátják, kivonul a tűzoltóság. 
Rövid tanácskozás után abban állapodtunk meg, hogy érte
sítjük a tűzoltóságot, hogy csak vacsorát főzünk s akkor 
nyugodtan főzhetünk tovább, nem kell attól tartanunk, 
hogy a kondérunk alatt a tűzoltóság eloltja a tüzet. így is 
történik.

8-án Bécset nézzük meg. Hofburg, Ring, Stadtpark, 
Schönbrunn, Gloriett, Kapuziner-Kirche. Este zuhogó eső 
kezdődik és szörnyű szélviharral párosulva másnap estig 
tart. Most derül ki, hogy milyen jó, hogy a szigeten nem 
verhettünk tábort. Egy éjszaka a Duna két métert emel
kedik s mikor 10-én elindulunk, a sziget teljesen víz alatt 
van. Hainburgig vitorlázunk. Ott a hajóállomás mellett ki
kötünk. Kis rét tehenekkel, libákkal, bojtorján, néhány fa. 
A Dunaparton két pad. Megkérdezem a rendőrt, szabad-e 
tábort vernünk. Szabad. Délután sok magyar látogatónk

A ggstein vára.

A m elki ap á tság .

kötve, segítünk a falu népének, kemény munkával adva jó 
példát sok tétlen nézelődőnek. A falubeliek nem tudják, 
hogy hálálkodjanak. Hívnak bennünket a falu kocsmájába, 
hogy fizetnek egy kis italt, vacsorára hívják a fiúkat. Alig 
győzünk szabadkozni.

14- én Gönyüig akarunk menni, de Győrnél olyan ziva
tart kapunk, hogy kénytelenek vagyunk ott maradni s a 
Bencés-gimnázium csónakházában élvezzük Kiss tanár úr 
igazi magyaros vendégszeretetét.

15- én 107 kilométert futunk. Zebegényben már jó isme
rősök integetnek a partról s a flotta rajvonalban megy a 
part felé. Táborverés, vacsora, utána tábortüzet tartunk. 
Fejedelmi kényelemmel rendezkedünk be az utolsó éjsza
kára. Még szalma is van a sátrainkban.

És elérkezik az utolsó nap. 15-én két óra felé bevonul 
a hosszú útról hazatért had a vízitelepre. Hegyessy bácsi 
integet felülről. Megérkeztünk. Szép volt, jó volt, de leg
jobb itthon. Lévai Alajos.

(174. G anz G ólya-raj m ozgótábora.)
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C S E R K É S Z E T  ÉLETR E-H A LÁ LR A .
Érdekes vendége volt minap a táborunknak. A parancs

nokunk régi, jó barátja, akiről megtudtuk, hogy a háború 
alatt mint kém hajmeresztő kalandokon ment keresztül. 
Az igazat megvallva, másfélének képzeltük a kémeket. 
Mert ebben a jóságos nézésű, komoly, őszes bácsiban 
ugyan nyoma sem volt a titokzatosságnak, alatomosság- 
nak. Szürke szeme egyenes-őszintén kapcsolódott a 
mienkbe. Csak éppen az arca rándult meg néha idegesen.

Gondolhatni, mennyire fúrta a cserkészség oldalát, hogy 
vájjon fog-e mesélni a tábortűznél? Egész nap a kedvé
ben jártunk, még a gondolatát is ellestük, csakhogy jó 
kedve legyen estére. Az eredmény nem is maradt el. Alig 
gyújtottuk meg a tüzet, odajött és az odakészített dupla 
pokrócra heveredve, beszélni kezdett:

•— Laci bátyátok biztosan árulkodott már rám s ti nem 
lennétek vérbeli cserkészek, ha nem lennétek kíváncsiak 
a viselt dolgaimra. Igaz ugyan, hogy a hivatásos kémszol
gálat és a cserkész 
egyeneslelküsége 
kissé bajosan egyez
tethető össze egy
mással. De ne feled
jétek, hogy a mafe- 
kingi oroszlán, az 
akkor még fiatal 
Baden-Powell agyá
ból éppen kémszol
gálatnál nélkülözhe
tetlen testi és lelki 
ügyesség és szemfü- 
lesség pattantotta ki 
a cserkészet gondo
latát. A jó Kimbal, 
akiről a ti Kim-já- 
tékotokat elnevez
ték, szintén hivatá
sos kém és titkos
rendőr volt az indiai 
kormány szolgálatá
ban. De hát ítéljetek 
ti magatok: ha va
laki orvul megtámad és fojtogatni kezd, becstelenség-e 
az, ha gáncsot vetek neki?

— Nem! Persze, hogy nem! — felelték többen.
— No, látjátok! A háború egy nép önvédelmi harca. 

Legalábbis annak kellene lennie. Az ellenséggel szemben 
jogos tehát minden cselvetés. Vagy ők, vagy mi! Hát csak 
inkább ők, mint mi! . . .

— Ti persze szeretnétek hallani, hogy lesz az emberből 
kém? Hát kiből hogyan. A magam esetét elmondhatom.

A fiúk mintegy parancsszóra közelebb húzódtak.
— Mint csángó-ivadék, Romániában nevelkedtem, ott 

vállaltam munkát s idővel megszedtem magamat. Volt 
szállodám Szinajában, kávéházam Bukarestben és Braj- 
lában, jókora birtokom Vasluj mellett és vörösrézbányáim 
a Kárpátokban. Persze voltak irígyeim, románok, akik nem 
jó szemmel nézték egy „idegen" tollasodását. A nagy há
ború első ^hónapjaiban, mikor Románia még nem lépett ki 
semleges szerepéből, hanem összevásárolva az oroszok 
gabona-fölöslegét, jó haszonnal eladta azt a németnek, — 
mondom, akkor egy szép napon üzenetet kaptam egyik 
jóbarátomtól, hogy tűnjek el, mielőtt elfognak. Valaki be
vádolt, hogy a monarchia fizetett kémje vagyok.

— Magam is sejtettem effélét. Pénzzé tettem, amit fel
tűnés nélkül tehettem, nagy hangon közöltem az üzletve
zetőmmel, hogy a birtokra utazom (a Dunától délre) s

Alig g yú jto ttuk  m eg a tüzet,H odaiött és beszélni k ezd e tt.

az állomáson odafelé váltottam meg a jegyemet. A titkos
rendőrök, akiket a kávéházból igen jól ismertem, mögöt
tem szálltak be a kocsiba s a szomszéd fülkében helyez
kedtek el. „De buta ez a magyar!" — gondolhatták ma
gukban. A „magyar" pedig szivarozva sétált fel s alá a 
folyosón. Mikor azonban a vonat elindult s puha ringás- 
sal kigördült a pályaudvarról, a „buta magyar" halkan 
kinyitotta a kocsi ajtaját — s a következő pillanatban már 
ott lihegett a Predeál—Brassó felé robogó vonat lépcsőjén. 
Ez a vonat ugyanis egyazon időben indul északnak, ami
kor a másik délnek. A két „hekus" meg lelkiismeretesen 
őrizte a táskámat. Pá-pá, szép fiúk, jó utat!

A határon túl visszanéztem Románia felé: „Megállja- 
tok, oláhok! Drágán fizetitek vissza, amit most elbito
roltok!"

Rövidesen elvégeztem a wieni kémiskolát. Első nagyobb 
megbízásom úgy szólt, hogy kémleljem ki a belgrádi erőd

háborús létesítmé
nyeit és helyesbítsem 
ennek megfelelően a 
vezérkar térképét.

Szép, szép, de 
hogy lehessen oda 
most bejutni? Hopp! 
Megvan! Egy román 
újságban hirdetést 
vettem észre: a 
szerb hadsereg ba
kancsszállításra hir
detett versenytár
gyalást. Diktum-fak- 
tum. Harmadnapra 
elkészültek a „papír
jaim" s mint Gavrile 
Petrescu, bukaresti 
cipőgyár megbízott
ja, hat pár bakancs
csal az ottani szerb 
konzul ajánlólevelé
vel útban voltam Bel- 
grád felé. Szívesen 

fogadtak, tiszti étkezőben kosztoltattak, fülem hallatára 
vitatkoztak. Jómagam sokat sétáltam reggel és ebéd 
után — „orvosi rendeletre". És számoltam a lépéseket: 
például a Kalimegdán déli kapujától a pancsovai szerb 
templom irányában éppen százhúsz lépés a nagy fényszó
róig, amelynek az volt a hivatása, hogy csapataink átke
lését megakadályozza. Gondolatban belerajzoltam a tér
képbe. A Topcsider kerítésének nyugati sarkától vissza
felé negyven lépésnyi „gyönge vonal" van az erődítmény
ben . . .  És így tovább . . . Négy nap múlva hordtam 
az irhámat. Eleget tudtam.

Az csak természetes, hogy mikor a nagy előrenyomulás 
megkezdődött, a Dunaparttól 80 kilométernyire felállított 
„negyvenkettes" első lövése összerombolta a fényszóró
telepet, Belgrád szószerint vett szemefényét. A bakkan- 
csokat pedig talán még most is várják . . . Persze ma 
már repülőgépről intéznék el az ilyesmit, de akkor még 
igen tökéletlen volt nálunk a repülőszolgálat.

Jancsi szakácsunk hideg citromos teával kínálta meg a 
vendéget. Ivott, körüljártatta rajtunk a tekintetét, aztán 
így folytatta:

— Most hallottátok, hogy kezdődik a kém élete. Ha 
nem vagytok álmosak, elmondom, hogyan végződik. Mert 
azt sejthetitek, hogy ilyen munka mellett akár minden 
egyes vállakózás előtt testamentumot csinálhat az ember.
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— Akkor Erdély északkeleti határán feküdt az I. had
sereg^ Falkenhayn volt a parancsnoka. Az orosz fronton 
nagy csapat-eltolásokat sejtettünk. A vezérkar ismerni 
akarta az eltolások célját és irányát. Tudni akarta, milyen 
fegyvernemek cserélődnek ki odaát, milyen a csapatok 
hangulata stb.

Nosza, összeálltunk hatan. Minden hájjal megkent ró
kák valamennyien. Harmadnapra olyan helyre kaftános, 
pajeszes, mosdatlan lengyelzsidókká vedlettünk, hogy no. 
Ilyen vigécek akkoriban tömegesen kóricáltak orosz föl
dön, hogy — mint mondtam — Románia részére gabonát 
vásároljanak. Mi is Kisenewből valók voltunk, aminf azt 
a „szabályszerűen hamisított, eredeti" útlevél hitelesen 
igazolta. Igazi személyazonossági okmányunkat, amely 
egész finom selyempapíron készült (hogy adandó alka
lommal könnyen lenyelhessük), a kaftánunk titkos kis 
zsebében hordtuk. Poggyászunk: rongyos batyu, vagy 
százesztendős ócska koffer, görcsös bot és a hagyomá- 
nyosí csíkos vászonból készült zacskó volt, amiben a ga
bonamintákat hordja a kereskedőember.

A frontunkon átlépve, két napig bujkáltunk az erdők 
és szakadékok között. Turistateljesítményünk akárnielyi- 
kőtök becsületére vált volna, pedig rongyostalpú, sártól- 
piszoktól kemény cugoscipő volt a lábunkon (azt is ne
hezen adta ide az Icig, szerencse, hogy nem sokat kér
deztük).

Végre országúira bukkantunk s most már azon baktat
tunk előre, meglehetős zajjal, kézzel-lábbal latolgatván az 
üzlet esélyeit. Természetesen kizárólag lengyelzsidó zsar
gonban, hisz itt a bokroknak is füle lehetett.

Vonathoz érve, jó pénzért felengedtek rá bennünket. 
Egypár korty „vodka" megoldotta a hallgatag muszkák 
nyelvét. Mi pedig figyeltünk erősen. Valamelyik nagyobb 
állomáson lemaradtunk a vonatról s letelepedtünk a váró
csarnokban a piszkos, bűzös, férgektől hemzsegő pad
lóra. Ott ődöngtünk napokig, mondván, hogy orosz üzlet
feleink itt adtak találkozót. Közben szorgalmasan lestük a 
katonavonatokat éjjel-nappal. De mert írásos feljegyzé
seket nem készíthettünk, különböző gabonaszemekből ál
lítottuk össze a statisztikát. Lovassági zabszem, tüzérség: 
konkoly, gyalogság: árpa, sebesültvonat: kukorica . . .

— Mikor úgy láttuk, hogy eleget tudunk, nagy ajvé- 
zással elkezdtük szidni a gyalázatos partnereinket, akik 
így felültettek bennünket, üzenetet hagytunk hátra szá
mukra, „ha mégis eljönnének" s hangosan méltatlankodva 
megindultunk — „haza, Kisenew felé".

Valami készülhetett a fronton, mert délnek haladva, 
egyre sűrűbben találkoztunk orosz csapatokkal, járőrök
kel. Iratainkat általában rendben találták, ahol pedig aka
dékoskodtak, ott pénzzel, dohánnyal, pálinkával olajoztuk 
a háborús közigazgatás csikorgó kerekeit. Minden igazo
lásnál figyelmeztettek, hogy inkább délkeletnek menjünk, 
ne pedig délnyugatnak, mi azonban — mihelyt tehettük — 
fittyet hánytunk a jóakaró tanácsoknak, és alaposan „el
tévedtünk": Piatra Nyamc környékén egyenest a tölgyesi 
szoros felé vettük utunkat.

Egy nyirkos őszi reggelen, mikor a köd még ezüstfehé
ren gomolygott a lábaink alatti völgyekben, úgyhogy a 
százados fenyőknek csupán a csúcsa emelkedett ki a csil
logó tengerből, egész váratlanul meghallottuk a front jel
legzetes morajlását. Erőltetett menetelést rendeztünk a 
hang irányában, majd dél felé egy tisztáson lepihentünk.

Fönséges nyugalom terjengett itt a rengetegben. Lel
kűnkben már-már felébredt a teljes biztonság érzete: „no, 
hát ezt is megúsztuk szerencsésen!" — Pedig estére hatunk 
közül egyedül voltam életben . . .

Csapataink úgylátszik igen megszorongatták a muszkát,

mert amint a köd felszállt, lent a völgyben sebbel-lobbal 
visszavonuló tüzérséget és hosszú szekérsorokat pillantot
tunk meg. Minthogy most már igazán nem akartunk 
orosszal találkozni, beljebb húzódtunk az erdőbe s ott 
vártuk a történendőket. Alig egy óra múlva hirtelen lo- 
dobogás, hangzavar s egy szotnya kozák kellős közepé
ben voltunk. Máig sem értem, mit kerestek ott a hegyek 
között. Színleg örömmel ugráltunk fel és románul meg 
zsidóul kérdezősködtünk a Romániába vezető út felől. 
(Oroszul hirtelen mindegyikünk elfelejtett!) Hanem a zsí
ros kaftán igen rossz ajánlólevélnek bizonyult. Orosz ira
tainkat ronggyátépetten vágták a szemünk közé. A veze
tőjük — mintha most is előttem állána az alig húsz éves 
szikár fiú, aranyos félholddal díszített, fehér báránybőr- 
süvegében — gúnyosan nevetett rajtunk s rövidesen elin
tézte a sorsunkat:

— Zsidó vagy kém — egy kutya! Golyót nekik!
Pillanatok alatt hátrakötött kézzel lógtunk a félkörben

álló, hatalmas fenyőfák alsó ág-csonkjain. A lábunk alig 
érte a földet. Aztán előállt hat kozák — s a legszélső el
ítélt már vérbeborultan csüngött a kötélen. Összeborzad
tam. Az édesanyja külön rámbízta Bécsben . . . Második 
sortűz: újabb halott. Két kis szöszi fiú lett árva Csíksze
redában. Harmadik . . . Nem gondolkoztam tovább. Fe
kete karikák táncoltak a szemem előtt. A nyakamban el
szorultak az erek . . . Már csak három, kettő, öntudat
lanul imádkozni kezdtem. Már előttem állt a kivégző csa
pat, akkor odalépett a hadnagy, a korbácsával végigvá
gott az arcomon s odakiáltott az embereknek: „Ezt a dö
göt hagyjátok meg magnak. Majd jönnek tisztek, akik ér
tenek a nyelvén! Szergej, te itt maradsz vele. A többi 
lóra!"

Elrobogtak. Húszán is leköptek, megrugdostak, amint 
mellettem elhaladtak. Csend lett, csak valamelyik szegény 
pajtásom hörgött egy ideig. Azóta, fiúk, azóta rángatózik 
az arcom. Azokat a sortüzeket nem felejtem el soha . . .

Ájulás környékezett, a karom, vállam szörnyen sajgott. 
A homlokomon hideg verejték futott végig. A csatazaj pe
dig egyre közeledett. Már golyók is fütyültek felettünk. 
Egy-egy fenyő nagyot koppant, ágak potyogtak . . . 
Uram Isten, talán csak nem a mieink golyója küld át a 
másvilágra?

Szergej nyugtalanul hallgatta a közeledő lármát. Hirte
len megelevenedett a tisztás. Rongyos, véres ruhájú gya
logosok menekültek át rajta. Szergej megragadta egy tiszt 
karját:

— Goszpogyin, kém, német . . .“
A tiszt indulatosan rázta le magáról:
— Na pluvaj! Üsd agyon! . . .
A kozák meglóbálta a puskatust — és hang nélkül el

vágódott a mohos földön. Golyót kapott.
Felharsan a honvédek csatakiáltása: Hajrá! Rajta! Gyúr

jad . . .  Kétségbeesett erőlködéssel ordítok, üvöltök: 
„Hahó . . . magyarok! Segítség! Vigyázz!"

Végre! . . . Szürke egyenruhákat látok . . . hozzám
rohannak, levágnak. Pálinkát töltenek belém. Egy percre 
még magamhoz térek:

— A minta . . . zacskóval . . . hamar . . , Falkenhayn 
elé! . . .

*

Csak láttátok volna, hogy a hatalmas generális milyen 
buzgón szemelgette az asztalán az árpát, zabot, konkolyt.

Mikor elkészültünk, hátbavágott:
— No, vén zsidó, nem csudálom, ha ilyen szemetes ga

bonáért majd a másvilágra küldtek! Takarodj a szemem 
elől! Két hónapig ne is lássalak.

Mentem hát boldogan — szabadságra.
Hanem későre jár! Aludjunk, fiúk! Velösy Elek.
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AZ ALVILÁG BEJÁ RA TÁN Á L É S  K IJÁRATÁNÁL.
Boiotia, 1930. aug. 

A Styx és a Léthe leleplezése.

Itt vagyok az alvilág kijáratánál! Bőven buzog a Léthe 
vize és mellette a Mnemosyné forrásai. Aki ebben a félel
metes hegyszakadékban, a görögök szent ligetében kérdést

Az alvilág kapuja. E m ögö tt a le lkek ité lő széke , am elyre a 3 bíró 
(Minős, A lakos, R adam anthys) m utat.

óhajt intézni Trophonios jóshelyéhez, annak ebből a két 
Vízből előbb innia kell:.

a Léthe vize egyenesen ja lelkek alvilágából jön és ebből 
meríti a halandó a múlt elfelejtését,

a Mnemosyné pedig emlékező erőt ad mindarra, amit 
a jós mondani fog.

De hol itt a sorrend? Ha van kijárat, akkor kell lennie 
bejáratnak-is. A-régi görög&k pogányok voltak, nem volt 
kinyilatkoztatásuk, ott keresték az isteneik kezét, ahol a 
természet titokzatos, félelmet gerjesztő, fenséges volt, ahol 
az erőt szerető lelkületűk le volt sújtva az arányoktól, a 
szokatlan, a rendkívüli nagyszerűségektől.

Hát hol van egész Görögország legromantikusabb, leg- 
vadregényesebb kifürkészhetetlen helye? Két ilyen elérhe
tetlen természeti alakulat volt: az Olimpos és a peloponne- 
sosi Achaia áthatolhatatlan mészkőszakadékai. Az Olim- 
posra feltelepítették az isteneiket és kijelentették, hogy ott 
örök tavasz van és a szél se fuj. így a görög. És mit mond 
a mai ember? Él Athénben egy kiváló főorvos, aki kétszer 
megjárta az Olimpost. Azt mondja:

— Nem tudom, fenn tanyázott-e Zeus és vezérkara vagy 
nem. Dg ha igazán ott éltek, akkor nyáron is bundában 
kellett jármok, mert a hegy 2985 m magas és sok hó fedi 
nyáron is. Az örök tavaszból azóta csak a kövek maradtak 
meg és a pásztorok szerint olyan helyen hóviharok szok
ták végigsöpörni a tetőt, hogy ők csak úgy menekülnek elő
lük.

No tessék, most kinek van igaza?
Menjünk el a Styxhez. Mégis csak izgató, hogy mikép

pen fest az a hely, ahol Hesiodos szerint Iris (Szivárvány)

aranyvederrel meri a vizet és az istenek feloldhatatlan es
küt tesznek. De erre az útra felejtsük el, hogy az alvilág 
valami nagy üreg és térség a föld belsejében és köröskörül 
a Styx folyik. Felejtsük el a Charont is, a derék révészt, 
aki a megholt lelkeket — de a világért se obulus nélkül! — 
átszállította a Styxen az ítélet mezejére.

Induljunk el először újjal a térképen. Korinthosi öböl, 
a sarkában az Isthmosnál Korinthos jelenleg földrengéstől 
teljesen elpusztított városa. Innen a déli parton nyugatnak 
megyünk Aigion városig. Aigiontól délre megyünk be a Pe- 
loponnesosba és kevéssé keletre óriási, 2355 m magas 
hegytömböt találunk. Ez a Chelmos, a régieknél Ariania. 
Ennek az északnyugati lejtőjén ered a Styx.

Elindulhatunk mint utazók is, mint geográfusok is. Ak
kor Aigiontól keletre a Kratiš folyó völgyét keressük fel és 
ebben haladunk délre. Kérdeztem egy kiváló magyar em
bertől, aki nemrég ott járt:

— Milyen hatással van az emberre ez a híres vidék ma?
— A nagy szakadék és a nagy barlang vidékének lát

ványa ma is olyan- lenyiigző, hogy semmi csodálkozni való 
nincs azon, hogy a keresztények is a görögkeleti egyház 
legnagyobb szerzetes kolostorát építették ide. Ez a sötét 
barlang szerepelt mint az alvilág bejárata.

— Tulajdonképpen mi kötötte le annyira az ógörögö
ket itt?

— A járhatatlan hegyfalak, a folyó 200 méteres ragyogó 
vízesése, a víz jéghideg volta és főképpen a sok hozzá
fűzött monda.

Persze, a vízesés! A szivárvány színeiben ragyogott és 
innen az Iris monda.

Most nézzünk körül földrajzi szemmel. Ez az egész tájék 
a Dinári mészkőhegységhez tartozik, annak kiágazása. 
Mint Boszniában vagy Albániában, itt is aránylag könnyen 
oldja a víz a kőzetet és sok a leszakadt sziklafal, ketté
fűrészelt hegy, mély szűk völgy, vagyis sok a gigantikus 
méretű természeti látnivaló. Ennek a hegységnek a jellem
zője a nagyon bővizű forrás, az úgynevezett karszti forrás, 
amikor egész folyó jön ki a hegyből, mert belül sok bar
langjáratban ösz- 
szegyűlt; ilyen 
nálunk a Szinva 
eredete.

Ezzel már közel 
vagyunk a Styx 
rejtélyének meg
fejtéséhez. Miként 
egyik útitársunk 
mondta:

— Most leplez
zük le a Styxet!

Itt az a helyzet, 
hogy ennek a 
nagyfene Chelmos 
hegyóriásnak a 
tetején összegyű
lő vizét szállítja 
le a Styx. A vize 
nyáron kevés, 
csak hóolvadás
kor jelentékeny; 
rendesen mint vé
konyka ér cserge- 
dezik és mint a 
fátyol hullik a 
200 rtiéteres falon 
végig. Ez a kevés
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Koszta az Konstantinus és Manoli az Emánuel; Móni.
A nagy a dirigens.

—■ Mi minden terem nálatok, Koszta?
— Kenyér és szőlő és gyapot.
Igaz is, ez az egyetlen gyapottermelő vidék Görögor

szágban, a kenyere pedig hófehér és sohase szárad ki, mert 
valami eljárást tudnak a megtartására, de titokban tartják.

— Szép-e a bazárotok? »
— Elég nagy — veszi át a szót a legnagyobb —, de tes

sék elmenni a nagy forrásokhoz, oda, ahol az alvilág ki
járata volt.

No, ezt megnézzük: eddig azt se tudtam, hogy Livadhia 
ily nevezetes hely.

Félóra alatt érdekes gyalogsétában elértük a Léthe és a 
Mnemosyné forrását. Ugyanaz a földrajzi kép, mint a 
Styxnél. 200 méteres eróziós átfürészelése a mészkőhegy
nek, vad szakadék, egész csomó bő forrás, több ágban pár 
méteres körzetben valóságos folyó ömlik ki. Vadregényes, 
titokzatos volt; ma a vízesés malmot hajt, autóval hajtunk 
be (1. a képen) és a hegyoldalt középkori lovagvár fala bo
rítja.

Ugylátszik tehát, hogy a görögök szent helyei szoros 
összefüggésben 
voltak a bővizű 
karszti források
kal.

A Léthe is fel 
volt fedezve, meg 
volt magyarázva: 
pedig ahol meg
születik a magya
rázat, ott meghal 
a költészet! Hej, 
a régi görög nem 
mert volna így 
egyszerűen csak 
behatolni ide, ahol 
a túlvilággal köz
vetlenül összeköt
tetésben levő fo
lyó ered! A görö
gök Baedekerje, a 
Kr. után a 11. szá
zadban élt nagy 
utazó, Pausanias, 
részletesen leírta, 
hogyan kell a 
nagytekintélyű 
Trophonios orá
kulumát megkérdezni.

A szertartás több napig tartott. Ezalatt a halandónak, aki 
kérdezni akart, a számára kijelölt szentelt cellában kellett 
laknia, az áldozati állatok húsából ennie és a sok forrás 
összefolyása után keletkezett Herkyna folyóban fürödnie. 
Kellő áj tatosság után ünnepélyes áldozat következett, az
tán éjnek idején beengedték a szent ligetbe és itt innia 
kellett a Léthe forrásból, hogy a múltat elfelejtse és a 
Mnemosynééből, hogy jól megjegyezze a jóslatot. Most 
következett a találkozás az istenséggel. Egy barlang sö
tétjébe vezették, ott padozatra kellett feküdnie és így fekve 
egy szűkleten átrángatták, különböző módon, hangokkal is 
ijesztgették, aztán egy sötét, szűk üregbe került és itt tár
saloghatott a védőistenséggel. Mikor ebből elég volt es 
összes kérdéseit feltette, elékívánkozott, mire felültették 
„Mnemosyné tró n já ra és a papok kikérdezték, mit látott 
és mit hallott. Ebből állították össze aztán a jóslatot.

Mi nem kaptunk jóslatot, nem tudtunk ráakadni a túl
világ kijáratára, de gyönyörködtünk a természeti szépsé

H ephaistos

Így fest ma az  alvilág kijárata.

víz nem tudta 
annyira kivájni a 
maga medrét, mint 
a Kratiš folyó, 
amelyikbe besza
lad, ezért esik a 
magas küszöbről 
le a szakadékba. 
Az ilyen mészvi- 
déken sok a bar
lang, itt is van iés 
ez a sok csoda 
több volt, mint 
amennyit a jó 
graecusok meg 
tudtak magyaráz
ni. Ezért fűztek 
rendkívüli mondá
kat a rendkívüli 
helyhez.

Így sajnálattal 
bár, de le kellett 
mondanom arról, 
hogy Herakles 
példáját köves- 

3 fü rg e  livadiai fiú. sem és beszállván
az alvilági lélek-

országútra, személyesen találkozzam a kiváló Kerberossal. 
Nem találtam meg a bejáratot. Meg kell elégednem a pesti 
házmesterrel, aki azonban elég hűen helyettesíti ama félel
mes Kerberost.

Próbálkozzunk a kijáratnál: hátha mégis be lehet kuk
kantani abba a túlvilágba.

— Ez Livadhia, Boiotia egyik legnagyobb városa és itt 
megebédelünk!

A vezetőnek ez a rendelkezése osztatlan örömet keltett. 
Kora reggel óta ülünk autóban és Athéntól idáig 118 kilo
métert tettünk meg. Ez másutt semifli, de itt nincsenek 
bitumenes utak, csak Athén 20 km-es körzetében. A negy
ven fokos hőség mellett bejárt Thebae is elbágyasztott és 
most a társaság elpilledve ért ide. Előugrott azonban há
rom fiú és keleten egész szokatlan fürgeséggel félóra alatt 
felfrissített bennnüket. Mellékelten bemutatom a legfürgébb 
livadhiai fiúkat. (L. képet.)

— Hogy hívnak? — kérdezem a számtalan üveg jegelt 
vizet hozó legkisebbet.

— Koszta és ő Manoli! — mutat a középsőre.
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gekben és megállapítottuk, hogy a görögöknek kiváló ér
zékük volt az igazi nagyszerűségek felismerésére. Itt az
tán úgy tisztelték Isten kezét, ahogyan tőlük tellett. Váltig 
sajnáltam, hogy a föld belsejébe nem mehettem, mert ré
gen szerettem volna találkozni az istenek kovácsával, a 
torzonborz öregúrral, akinek keze alól villámok kerülnek 
ki. Hej, azóta se volt ilyen kovácsa a világnak!

Nem vagyok tehát abban a helyzetben, hogy közvetlenül 
interjút közölhetnék a föld gyomrának urával, mégis bemu
tatom tarka kötényével úgy, ahogyan a művészi képzelőerő 
megrajzolta. Ha fel is fedtük a Léthe és a Styx titkát, nem 
tagadhatom meg a tiszteletet a kiváló kovácstól. Mit adnék 
érte, ha hetenkint két-három jólsvejfolt villámmal ellátna! 
Négyhetes görögországi tanulmányutam legtündöklőbb, 
legmélyebb hatású eredménye lenne, ha ezentúl én is ren
delhetnék menykövet. A táborozás csupa könnyedség lenne

ezentúl: kozmás az ebéd? No, egy szelíd kis villámmal 
megcsiklandozzuk a szakácsot, hadd ugorjon. A bevá
sárlók lassan mozognak? Gyerünk csak! Közéjük pörkölni: 
látjátok, hogy megindultak! Még a tábortüzet is menykővel 
gyújtanám meg, nem is szólva arról, hogy az én osztá
lyaimban ezentúl csupa jeles tanuló lenne. Amikor ezt így 
elrendeztem, akkor spórolni kezdenék. Eltenném a heti két 
villámot és ha elég van, megindulnék, a Kárpátokig meg 
se állnék.

Le kellett mondanom a föld belső titkainak meglátásá
ról. Hades birodalmának bejárásáról. De nem adom fel a 
reményt, hogy ha újra elsegít az Isten Görögországba, 
egy meghitt találkozáson rávehetem Hephaistost, hogy 
árulja el a villámkovácsolás mesterfogásait. Addig majd 
a magunk eszével, tudományával és szívével harcolunk 
Nagymagyarországért. Temesi Győző.

F É N Y K É PE Z É S A C SER K ÉSZTÁBO R BA N .
Az előhívásnál előforduló hibák és kiküszöbölésük.
A fényképező munkája gyümölcsét elsőízben a negatív 

előhívása után pillanthatja meg. Ekkor derül ki, hogy a 
gyümölcs, amit ízlelt, élvezhető-e, vagy fanyar, szemétbe- 
való. Szaknyelven szólva az előhívással nyert negatívot 
három főcsoportba sorozhatjuk. És pedig, mivel a negatív 
mineműsége elsősorban a megvilágítástól, másodsorban 
pedig az előhívástól függ, a három főcsoportot a megvilá
gítás és előhívás szempontjából a következőképpen ne
vezzük:

A megvilágítás Az előhívás
szempontjából szempontjából

1. Alexponált. 1. Gyenge.
2. Normális. 2. Normális.
3. a. Túlexponált. 3. a. Fedett.

b. Erősen túlexponált. b. Erőtlen, lapos.

Mi az értelme e három csoportmegjelölésnek?
1. A normális negatívnál a világos (árnyék) részek 

eléggé átlátszóak, de azért tartalmazzák az összes részle
teket. A sötét részek feketék, de mégsem annyira átlátszat
lanok, hogy hiányoznának a fényrészek (vagyis a legerő
sebben megvilágított képrészek) részletei.

Például: Erdő szélén világosra festett házacskát fotogra- 
fálsz. Természetes, hogy a sötét lombokról sokkal keve
sebb fény verődik vissza, mint a világos falról. Ekkor, ha 
a megvilágítás és az előhívás helyes volt, az erdő a nega
tívon világos lesz ugyan, de tartalmazni fogja a lomboza
tok rajzait árnykülönbségükkel együtt. A világos fal pedig 
a negatívon sötét lesz ugyan, de nem annyira fekete, hogy 
a fal részletrajzai (a repedések, téglaösszeállítások vona
lai stb.) ne volnának láthatók. Az ilyen negatív napfény 
papírra másolva tehát olyan pozitív képet ad, amelyen az 
árnyékrészek kellően sötétek ugyan, de a lombozatok 
mégis jól kivehetők s nem olvadnak össze egyetlen fekete 
foltban. A világosszínű házfal pedig nem lesz krétafehér, 
hanem finoman részletezett fehérségű. Az ilyen negatívot 
harmonikusnak is nevezzük. Közvetlen másolásra ez a ne
gatív a legjobb.

2. A gyenge negatívot az jellemzi, hogy az árnyék
részek, tehát a negatív legvilágosabb részei nagyon át
látszóak s a részletek csak egészen halványan észlel
hetők. Napfénypapírra való másolásnál pedig ezek is 
egyetlen fekete folttá olvadnak össze. Ha az árnyékrészek 
csak kicsit gyngék, keményen dolgozó gázfénypapírra még 
jó másolatot kaphatunk.

Ha az árnyékrészek rajzai igen gyöngék, de még látha
tók, a negatívot erősítéssel teljesen rendbehozhatjuk. (Ez

zel később foglalkozunk.) Ha azonban a negatív annyira 
gyenge, hogy az árnyékrészletek egyáltalán nem láthatók, 
kielégítő eredményt már az erősítés sem adhat.

A negatív gyöngeségének okai: 1. keveset exponáltunk 
az adott viszonyoknál. 2. Az előhívást hamar befejeztük.

3. A kemény negatívot az jellemzi, hogy az árnyékrészek 
túlságosan gyengék, a fényrészek pedig túlságosan feke
ték. Emiatt normális papírra nem lehet jó másolatot készí
teni róla. Mert ha a másolat gyönge, az árnyékrészekben 
lesz ugyan részlet, de a fényrészek krétafehérek marad
nak. Ha pedig erősebben másoljuk, az árnyékrészek egyet
len fekete folttá sötétednek. Segítség: Ha a negatív csak 
kicsit kemény, használjunk lágyan dolgozó gázfény- vagy 
brómezüst papirost. Ha azonban a fény- és árnyékrészek 
között igen nagy az árnyalatbeli különbség és még lágy 
papírra sem kapunk kielégítő másolatot róla, gyengítsük le 
a negatívot ammonium perszulfáttal, amely elsősorban az 
erősen fedett helyeket támadja meg és azután erősítjük 
meg olyan erősítővel, amely az árnyékrészeket is nagymér
tékben erősíti. (Például urán-erősítővel, melynek alkalma
zását később fogjuk ismertetni.) Másféle esete a gyenge 
negatívnak, amikor az egész negatív egyenlően világos- 
szürke.

4. Ez az erőtlen, lapos negatív, ami látszólagos ellent
mondásképpen akkor fordul elő, ha a felvételt aránytala
nul túlexponáltuk. A brómezüst réteg megfeketedése 
ugyanis csak bizonyos határig növekszik arányosan a meg
világítás mértékével. E határon túl nem feketedik tovább, 
ellenkezőleg: csökken. Ez azt jelenti, hogy a nagymértékű 
túlexpozíció is gyenge negatívot ad. Hogyan ismerjük meg, 
hogy a gyenge, átlátszó negatívnak a túlexpozíció vagy 
az alexpozició következménye-e?

Ha magunk hívjuk elő a lemezt, vagy filmet, ennek meg
állapítása igen egyszerű, mert már a hívás kezdetén ki
tűnik, hogy melyik esettel van dolgunk. Alexpozició ese
tén az előhívási időn túl sem fejlődnek ki az árnyékrészle
tek, pedig az esetleges fényrészek már koromfeketék. Maga 
az előhívás különben ilyenkor igen lassan halad s az első 
képnyomok is csak hosszabb idő után jelentkeznek.

Túlexpozíció esetén viszont a kép fejlődése túlságosan 
gyors; alig néhány másodperc alatt megkezdődik és 1—1 /2  
perc múlva a negatív már rendszerint átlátszatlanul fekete 
lesz. A gyakorlatlan amatőrök itt rendszerint elkövetik azt 
a hibát, hogy megijednek a gyors feketedéstől és máris 
kirántják a negatívot az előhívóból és a rögzítőbe teszik. 
Rögzítés után pedig megdöbbenve látják, hogy az előbb 
még átlátszatlan negatív egészen üvegszerűen átlátszóvá 
gyöngül vissza és teljesen alkalmatlan még erősítésre is.
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Jegyezzük meg tehát, hogy a túlrövid és túlhosszú hívás 
egyformán hibás eljárás! Mert ha a lemez erősen alexpo- 
nált, hiába hívjuk 10 perc helyett félóráig, az árnyékrészek 
hiányzó részletei úgysem fognak előjönni, ellenben szürke 
fátyol keletkezik. Ha pedig túlexpozíciónál a gyorsan meg
feketedő negatívot hirtelen kikapjuk az előhívóból, hasz- 
nálhatatlanul erőtlen negatívot kapunk. Mert a rövid hí
vási idő alatt az előhívó csak a réteg felületét hívta elő fe
ketére és nem fejthette ki hatását a réteg egész vastagsá
gában.

Ellenszer: Ha gyorsan feketedik is a negatív, csak hív
juk nyugodtan tovább, mint rendesen addig, míg az üveg
oldalon is előjönnek a fekete részek. Az így nyert födött 
negatívot azután legyöngítéssel javíthatjuk meg (vörös 
vérlúgsófixirnátron gyengítővel, melyet később ismerte
tünk).

Ha a túlexpozíció igen nagy, előhíváskor a kép egy
szerre kezd fejlődni minden részletében de szürkén. S ez a 
szürkeség a hívási idő kinyujtásával sem igen sötétedik,

rögzítés után pedig a negatív erősen visszafejlődik és át
látszó, zavaros, fátyolos lesz. Ez különösen az újabb, 
nagy érzékenységű negatívanyagoknál fordul elő könnyen. 
Az ilyen negatívon nem igen érdemes a javítást sem meg
próbálni, mert kielégítő sohasem lesz és az eredmény nem 
éri meg a ráfordított kiadást és fáradságot. Vigyázzunk 
tehát mindig a megvilágosításra s használjunk mindig 
megvilágosítási táblázatot, vagy fotométert. »

5. Fedett negatívot kapunk, ha a bőven exponált lemezt 
sokáig hívjuk. Ekkor a fény és árnyékrészek arányosan 
sötétebbek a kellettnél, vagyis a negatív voltaképpen har
monikus, de igen hosszú másolási időt kíván, nagyításra 
pedig teljesen alkalmatlan. Kismértékű födöttségnél lágy 
papír használata segít, nagyértékü födöttségnél pedig le 
kell gyengítenünk a negatívot.

Ezek az előhíváskor észlelhető azon hibák, amelyek oka 
a helytelen megvilágításban vagy a helytelen hívásban 
van. A mechanikai kezelés okozta hibákról legközelebbi 
cikkünkben fogunk foglalkozni. Nemoda Sándor.

AZ ELSŐ  ŐRSÉGEN.
A tábortűz még parázslóit, amikor Géza, a Fecske-örs 

vezetője felköltötte Palit.
— Kelj fel, Palikám! Tíz perc múlva őrségen kell állnod.
Pali álmosan gagyarászott valamit.
— No. Ne bolondozz, Pali. öltözz fel gyorsan! Mi lesz 

a fecskék becsületével?
Szamosi Pali második gimnazista volt ekkor. A legki

sebb fecske. Nagytáborba most jött először és így őrsé
gen is most fog állani először életében. Miközben öltöz
ködött, Géza megmagyarázta neki szépen, hogy ő a pa
rancsnoki sátor előtt fog őrködni, a tábor közepén, mert 
ő kisebb. Gyuszi majd a konyhánál vigyáz; ő a nagyobb.

Pali csak azt kérdezte meg öltözködés közben:
— Ég még a tábortűz, Géza bátyám?
— Még parázslik ugyan — felelte Géza —, de a pa

rancsnok úr megtiltotta, hogy az őrök tüzeljenek.
Szamosi Pali szépen megigazította.fején a kalapját és 

a botját is kezébe vette.
— Készen vagyok, Géza bátyám.
— Géza megkérdezte Palit:
— Miért kérdezed, hogy ég-e a tábortűz? Csak talán 

nem félsz?
— Még sohasem őrködtem — felelte Pali, miközben az 

őrhelyhez közeledtek —. Nem . . . tudom . . .
Pali gondolt arra, hogy félni fog. De amikor az jutott 

eszébe, hogy a többi fiúk nevetni fognak rajta, lenyelte a

félelemszülte, bátortalan szavakat és hallgatott. Bármit is 
inkább eltűr, mint a fiúk heccelődését!

Pali szép-szabályosan tisztelgett és átvette az őrséget.
A hold nevetve terelgette a felhő-nyájakat, a fűzfák 

gallyai suttogva beszélgettek és a nagy csöndességben a 
Tisza csobbanását is lehetett hallani néha-néha. Gyö
nyörű volt ez a nyári éjszaka!

Pali le-föl sétált, de minden lépésnél körülnézett.
Kicsiny szívét egészen összeszorította az egyedüllét szo- 

katlansága. Uj volt előtte és az ember minden új érzés 
következtében mélyen magábagondol: megdöbben.

Egyszer csak valami kiáltást hallott messziről.
Szíve hevesen kezdett dobogni.
Kis idő múlva közelebbről hallott valami hahó-féle em

beri hangot. Nem sétált tovább. Egy helyben állt feszesen 
és homlokát összeráncolva nézte a Tiszát, amerről a hang 
jött.

Pár perc telhetett el, amikor egy úszó, fekete halmot 
pillantott meg a csendesen folydogáló Tiszán.

Ennek láttára teljesen karmai közé kaparintotta Pali 
lelkét a félelem. Tudatában volt, hogy ő most fél és vala
minek történnie kell vele. Úgy érezte, hogy ha neki való
ban két óra hosszáig itt kell állnia, megszakad a szíve! 
Szólni .szeretett volna Gézának, de röstellt. Kiáltani sze
retett volna, hogy felverje a tábort, de érezte, hogy most 
egyetlen hang sem jönne ki a torkán . . . Nézte . . .

Szép tábo rk ap ú . (118. Túrán.) K ilátás a to kajT hegy  felé. (10. és 299.)
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Hilíén Som óváron (118. T úrán.)

nézte az úszó tömeget . . .  a csöndben csak a szíve zaka
tolt . . .  és mindigfigydő, nagy fekete szemeiből könny 
szivárgott elő. Nagy könnycseppek gördültek alá sima ar
cán, oly nagyok, mint egy-egy nyári esőcsepp, amelyek
nek súlya alatt meghajlik a gyenge virág . . .

*
Mikor Géza lefeküdt, eszébe jutottak Pali szavai: „Ég 

még a tábortűz, Géza bátyám?“
Azután eszébe jutott az is, amikor ő legelőször állt őr

ségen . . . Amikor második gimnazista volt . . .
Bizony nagy dolog is az első őrség! Negyven-ötven 

lángíelkü magyar fiú álmát őrizni! Merész álmukat! . . .
Géza felkelt és kiment Palihoz.
Amint kilépett a sátorból, Pali tüstént észrevette és na

gyot kiáltott: Állj! Ki vagy?
— Ejnye, Pali, hát meg sem ismersz? Hanem jól van. 

Így is kell. Egészen szabályosan jártál el.
Közel ment és Pali arcába nézett, aki mindenképen el 

akarta rejteni tekintetét a holdfény elől.
— Palikám — kezdte Géza a testvéri szeretet hangján. 

— Palikám . . . te . . . sirtál . . .
Pali nem felelt.
Géza úgy érezte, hogy sohasem szerette annyira-ezt a 

fiút, mint most. Magához ölelte.
Pali megbátorodott.
— Ugy-e . . . nem mondod meg a fiúknak, Géza bá

tyám — kérdezte Gézától csaknem zokogva, szinte kö
nyörgő hangon.

— Félsz egyedül?
— Félek egyedül.
Géza egy öreg, korhadt derekú fűzfa tövébe terítette 

köpenyét.
— Gyere. Ülj ide mellém és ne félj.
Géza sokáig simogatta fecske-testvérkéjét és azon gon

dolkozott, hogy mit is mondjon neki. Szépet, megnyugtatót.
Egyenesen feltette a kérdést:
— Mitől félsz itt a tábor közepén?
A Géza hangjából áradó szeretet átölelte Pali gyerek

leikét.
— Nem tudom — volt a válasz.
— Hány éves is vagy te, Pali?
— Tizenhárom leszek őszre.
— Mit gondolsz, Palikám — mondta Géza csaknem 

suttogva —, abban az időben, amikor még nem laktak 
a magyarok házakban, hanem mindenkinek sátor volt a 
háza, amikor még sátor volt a palota, sátor volt a kunyhó 
és egy tizenhárom éves magyar fiú őrködött a beáthatat- 
lan puszta éjszakájában, félt-e?

Pali nem felelt.
— Tudod, arra az időre gondolok, amikor még nem 

ezen a földön laktak a magyarok, hanem Ázsia pusztáin

barangoltak és éjszakára szállást ismeretlen vidéken ütöt
tek . . . Vagy mit gondolsz, fél-e a kis Jancsi, az öreg 
halász tíz éves unokája, amikor számtalan nyári éjszakán 
egyedül marad otthon a rozoga kis kunyhóban, amíg az 
öreg halászni megy . . .  Ha mi nem táboroznánk itt, még 
a kiáltását sem hallaná meg senki, oly messze van a falu. 
És te már tizenhárom éves vagy . . .

— Palikám — és még jobban magához ölelte a fiút —, 
nézd azt a kis szentjánosbogarat, amelyik itt előttünk vi
lágít. Fél-e az? Pedig neki még botja sincs, amivel meg
védje magát . . . Hallottad? . . . Zörrent az ág . . . Biz
tosan egy kis mókus hancurozik a közelünkben. Mondd 
csak, a mókusokat ki védi meg? És látod, nem félnek!. . .  
Olyan fürgén ugrándoznak most is, amikor . . .  te félsz. 
Hogy kinevethetnek téged a mókusok . . . Vagy talán tő
lük félsz?

— Vagy attól tartasz, hogy ránk támad valaki? Hiszen 
itt szeretnek bennünket. Nem láttad, milyen büszkén néz
nek reánk a falubeliek vasárnap, amikor a templomba 
megyünk? Még meg is éljeneztek . . . Ezektől a jámbor 
magyar emberektől félnél? . . . Nem hiszem d  . . . Ta
lán a sötétség ijesztett- meg . . . ?

— Géza bátyám! Igen. Igen. Mintha valaki felém nyúlt 
volna . . . Egy hatalmas, nagy kar . . . Egy óriás karja 
lehet csak akkora . . .

— Testvérkém. Az az óriás biztosan nagyon erős is, ha 
akkora karja van. Kettőnkkel is elbírna könnyen! És nézd 
csak . . . most nem nyúl felénk . . .  Te csak képzelőd
tél, kicsi fecske-testvérkém.

Géza egész közel hajolva beszélt Palihoz.
— Talán a lelkiismereted nem tiszta? Nem csináltál ti

tokban valamit, ami meg volt tiltva?
— Nem — felelte Pali határozottan.
— Imádkoztál magadban is az este?
— Igen. Imádkoztam.
— Hát azt hiszed, hogy ha te szereted a jó Istent, ő 

nem szeret téged?
A hold egészen megvilágította a tábor udvarát és a ka

viccsal beszórt sima földön hosszan nyúlt el a tábori ke
reszt árnyéka.

Hosszan nézte a két cserkész, átölelve egymást, min' 
testvér a testvért.

— Én úgy szeretném, Palikám, ha nem félnél — beszélt 
tovább Géza -— és mindig híven teljesíthetnéd a köteles
séged! Lásd ezt a fát itt előttünk. Vagy akármelyiket is. 
Egész életében egy helyben áll. Áll és vigyáz! őrködik 
egész életében!

— Palikám — folytatta Géza megállás nélkül, vidám 
hangon, mint akinek nagyszerű jut az eszébe —, te olvas
tad annak a kolozsvári fiúnak a történetét, aki sötét éj
szaka szökött át a határon, hogy ott legyen a március 15-i 
magyar ünnepélyen?

Pali gondolkodott.
Géza segített neki.
— Akit visszajövet lelőttek az oláh katonák . . .

Olvastam — mondta Pali röviden.
— És te magyar cserkész létedre, itt a tábor közepén, 

gyáván . , .
Pali félbeszakította Gézát:
— Géza bátyám!. . .
Felugrott és a botja után kapott:
— Megkérnélek valamire. Tedd meg, kérlek! Menj be

és feküdj le. Én nem félek és nem is fogok félni soha!. . .
*

Géza leikéből egy meleg könnycsepp alakjában bugy- 
gyant ki az öröm.

A sátor hasadékán át büszkén nézte a keményjárású 
líis éjjeli őrt. Mindszenti Szvoboda Béla.
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És többé egy szót sem lehetett kihúzni belőle a hegyek 
titkáról.

Zaklatták a gyerekek is eleget a két nap alatt. Honnan 
tudja a farkasölő vad fiú kalandját? Iluska nem hitt a 
gerle-mesében, ő tudni akart sokat, mindent a titokzatos 
pajtásáról, aki megígérte, hogy el fog jönni újból és együtt 
dalolnak és virágot fon a fejére. Ez az öreg bácsi is olyan 
titokzatos. Mind ilyen furcsák az emberek itt a csiki er
dőkben? Hát itt mindenütt mesével találkozik az ember?

A vén pásztor csak bólogatott:
— Igen, a csíki hegyek tele vannak szép magyar me

sékkel. És az lesz majd a szép idő, ha ezek a mesék fel
támadnak és kitörnek a hegyek közül. Akkor lesz újra 
magyar világ Erdélyben!

De Lurkóról nem szólt a gyerekeknek sem.
Legtöbbet talán mégis Adorján Péter tudhatott meg 

tőle, akivel a második nap délutánján hosszasan elbeszél
gettek pipázgatva a ház mögött. Már úgy a maguk módja 
szerint: félóránkint egy mondatot. De'Adorján Péter bizo
nyos, hogy ebből a beszélgetésből semmit nem fog el
árulni. Ó, a hegyek férfi népe nagyon tud hallgatni!

A harmadik napon elbúcsúzott rendre mindenkitől az 
öreg pásztor és elindult nyugatnak. A gyerekek elkísérték 
egy darabig, aztán megálltak és utána néztek, míg 
alakja bele nem veszett az erdő sűrűjébe.

Mire az esthajnáli csillag feljött az égen, Gábor Mózes 
megérkezett a Hallgató-völgybe. Leült Lurkó mellé a ki
dőlt fatörzsre és bicskáját elővéve, nyugodtan falatozni 
kezdett.

És tavaszig hárman együtt éltek a Hallgató-völgyben: 
a pásztor, a vadász és az erdei fiú.

Vili.
Csíkország álmodik.

Tavasz nyíltával csodálatos, különös hírek terjedtek el 
lassan a csíki hegyek népe körében. Úgy terjedtek észre
vétlen, ellenőrizhetetlenül, mint ahogyan tél elmúltával a 
tavasz illatát elhömpölygeti a szél lassan egyik határból a 
másikba: nem lát az ember virágzó fát sehol, de virág

illattal van tele a levegő, és ez a virágillat elönti az uta
kat is és ráömlik a városra és megrészegíti az embereket.

Honnan jött az új hír, ki tudná? A hét bükkös karámtól 
indult-e ki, vagy az Oltárkő környékéről. A Hidegforrás
nál mesélték-e a pásztorok először, vagy az Olt partján 
mondták a vizet merítő lányok? Jött és végighömpölygött 
a régi Csíkországon és megsímogatta a szívét, megrésze
gítette a fejét azoknak a sokat bízó, sokat csalódott, nagy 
várakozással olyan régen csendben váró magyaroknak. 
Először a hegyek népe beszélt róla, azután leért a völ
gyekbe és beköszöntött a városokba is. Diákok a futball- 
pályán, urak a magyar kaszinóban, lányok, asszonyok 
családias összejöveteleken suttogó kérdéssel köszöntötték 
egymást: Mit hallott a csíki hegyek kis emberéről?

Mindenki elmondta, amit hallott, és mindig tudtak va
lami újat, biztatót, örömet jelentőt mondani. Azt senki sem 
tudta, ember-e, manó-e, erdei tündér-e, valami mesealak, 
amely egyszerű emberek képzeletében születik; de hitték 
róla, hogy ott jár láthatatlanul valahol az évezredes csíki 
erdők mélyén, virágfüzér a fején, íjj a kezében s a nyo
mában medvenagyságú hófehér, vad kutya lépked. Fel
felbukkan és eltűnik újra; mindenütt ott van, ahol ma
gyarok bajban vannak és ahol megjelenik, ott vége a baj
nak. ő a székely hegyek magyar szelleme. Csodálatos a 
hatalma: a dák katona, aki meglátja, meghal azon nyom
ban és minden egyéb dáknak attól a pillanattól nyomába 
szegődik a szerencsétlenség.

Szőtték, fonták a meséket és felcsillantak a magyar sze
mek: Közeledik a magyar tavasz! Jön, segít a csíki hegyek 
kis embere!

Múltak a hetek, hónapok . . .  És lassankint nem akadt 
dák csendőr vagy katona, aki az Olt felső völgyében vagy 
a csíki havasok vidékén mert volna szolgálatot teljesíteni. 
Hol itt, hol ott tűnt el egy-egy dák katona és semmiféle 
kutatás a legcsekélyebb nyomot sem találta. Az első nyom 
egy csendőr holtteste volt, aki egy este félholtra korbá
csolt egy magyar gazdát és egy gyermeket; s reggel ott 
találták a patakparti füzes szélén: torkát valami rettentő 
állat marcangolta széjjel. — Egy őrmesternek, míg a 
csendőrlaktanyában egy elfogott magyar gazdát vallatott,
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a nyitott ablakon át nyílvessző fúródott a szemébe. Az ab
lak az udvarra nézett és ott kint dák csendőrök álltak s 
hallgatták a kínzott ember jajgatását. Látniok kellett a 
nyilast; de ők nem láttak semmit, és megesküdtek a pópa 
előtt a legszentebb esküvel, hogy ott lőtávolon belül nem 
volt kívülük élő ember. — Ugyanaznap éjszaka Grigor, a 
vén koldus, az ijedtségtől félholtan, lélekszakadva rohant 
be a szomszéd faluba és vacogó fogakkal mondta el, hogy 
a temető dombján szellemet látott: ruhátlan kis fiút, virág- 
füzér volt a fején, íjj a kezében és szörnyű nagy kutya állt 
mellette.

És érdekes: egy-egy ilyen alkalommal, ha titokzatos 
szerencsétlenség sújtotta a dákot, a Csíkszeredái vagy do- 
monkosi, vagy a szentmiklósi börtönökből rendesen eltűnt 
valami nevezetes magyar fogoly. Soha a nyomozók ilyen 
eltűnt fogolynak a nyomára nem akadtak.

Szálltak a mesék szájról-szájra és a csíki hegyek legen
dája, mint egy ébredező nagy titok köde, ott gomolygott 
a havasok népe felett.

Valami újságíró megszimatolta az érdekes szenzációt 
és cikket írt róla egy kis dák napilapban. A cikket átvette 
a dákok vezető nagy újságja is és tőle az európai lapok. 
Kellemetlen ügy volt! Amilyen regényesen és valószínűt- 
lenül hangzott a bosszuló szellemfiú meséje, olyan szíve
sen kapták fel és magyarázták, toldották, bogozgatták 
Európaszerte, úgy hogy végül — bár senki sem hitte —, 
de beleivódott az emberek leikébe az a bizonyosság, hogy 
valahol messze keleten, egészen a Balkán legszélén van 
egy csodálatos fiú, aki nagy fehér kutyával jár és bosszút 
áll a népe minden fájdalmáért.

Bohó meséi egy álmodó népnek! . . .  Ki venné komolyan 
őket?

Iáira hajszoltatva merészkedik a csalóka hótakaróra. Le
húzódnak a völgyekbe s az emberek szántóföldjei köze
lébe, ahol egy-egy füves foltért vagy a tarlók gyér kin
cseiért élet-halál harc folyik.

Gábor Mózes és Kund örültek a hosszú télnek. Nehéz 
feladat előtt álltak, idő kellett hozzá: hogy megtanítsák 
Lurkót az emberek dolgaira s előkészítsék a reá váró nagy 
szerepre, amelynek megkezdésére az öreg pásztor elérke
zettnek érezte már az időt.

Nap-nap után ott ült együtt a tűz mellett a három em
ber és Lurkó tágra nyílt szemekkel hallgatta a két férfi 
elbeszélését arról a különös idegen világról, amely ott kez
dődik messze túl a hegyeken. Vadászás közben Kunddal 
sokszor messze utakat megjártak; de egy irányban: nyu
gat felé egy bizonyos távolságra mindig vége szakadt a 
vadászösvénynek. Lurkó nem értette, miért kellett futni 
engedniök a vadat és üres kézzel visszatérniük s nem ér
tette Kund válaszát sem, amelyet kíváncsi kérdéseire adott, 
hogy ha egyszer majd errefelé tovább mennek, akkor más, 
nagy vadra fognak vadászni. Most, a téli beszélgetések 
árulták el a fiúnak, hogy az ember az a nagy vad, ame
lyet arra messze nyugat felé majd hajtania kell.

Ez új vadászösvény volt és Lurkónak forró vérhullám 
szökött az arcába, amikor először reá gondolt. Eddig há
rom embert ismert: Gábor Mózest, Kundot és lluskát. Lel
kében nagy, szent elhatározás érlelődött, hogy ha a többi 
emberek is mind ilyenek, akkor soha nem fog kést vagy 
íjjat emelni ellenük".

Képzelete lázas igyekezettel próbálta megérteni és le
festeni az emberek világát. A testüket mind ruhával takar
ják el, mint Gábor Mósze vagy lluska. Sok-sok ezren él
nek együtt kőből épített odúkban és az ilyen telepeket

falvaknak vagy városoknak 
hívják. Ezeket valahogy úgy 
képzelte el a fiú, mint a vad- 
méhek telepét, ahol sok-sok 
ezer méh él együtt és vala
mennyi egyért s egy mindany- 
nyiért dolgozik. Csakhogy ez a 
telep nem egymás fölé rakott 
sejtekből áll, hanem a földön 
szétszórt rengeteg kőbarlang
ból. Azt is megértette, hogy 
ezek a házak olyasfélék, mint 
az ő „kastélyuk11, csakhogy ott 
a sziklahegy nem adott elég 
sok barlangot, azért kellett az 
embereknek maguknak össze- 
hordaniok a köveket, hogy bar
langjuk legyen. Nem csodálko
zott azon sem, hogy fából ko
csikat eszkábálnak össze és 
nagy állatokat, lovakat elébe 
kötnek és kényszerítik, hogy 
húzzák a kocsit . . .  ő  is sok
szor gondolkodott rajta, hogy 
milyen jó lenne valami erős ál
lattal vitetni haza az elejtett 
szarvast a hatodik határból 
ahelyett, hogy a vállán önmaga 
cipelje; lám, a város emberei 
okosabbak voltak és ezt már 
ki is találták. Persze, sokan 
vannak, könnyű nekik, de ő 
csak egyedül volt a gondola
taival.

Amikor Gábor Mózes a vo
natról beszélt neki meg. autó-

IX.
Uj vadászösvényeken.

A Lurkó farkaskalandjára 
következő tél keményebb és 
hosszabb volt minden eddigi
nél, amelyet a Hallgató-völgy 
lakói megértek. Néhány napra 
rá, hogy Gábor Mózes vissza
érkezett, megindult a havazás 
és két nap alatt el voltak zárva 
a külvilágtól egészen. Méter
nél magasabb hó födte a he
gyeket, betemette a szakadé
kokat, vízmosásokat; egyes 
helyeken egész hegyeket emelt/ 
a szél haragja, amelyek felü
letét megolvasztotta kissé a 
déli nap, de csak azért, hogy 
a harapós hideg jégpáncélt fa
gyaszthasson reá. Csalogató, ' 
veszedelmes helyek voltak 
ezek nagyon! Az ember szi- 'll 
lárd kérget érzett, rálépett 
nyugodtan, de 3—4 lépés 
múlva, amikor már ki volt 
szolgáltatva a hóhegynek egé
szen, beszakadt alatta a vé
kony jégkéreg és ha nem volt 
ott másik ember, aki hamar 
kötelet dobjon feléje, akkor ki 
nem került a hóból élve. Ilyen
kor megszűnik minden moz- s&irmotfs* 
gás a hegyek között; még a ’ ° 
könnyű testű vad is csak ha- H át én milyen falkához tartozom  ?
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ról, amelyek maguktól szaladnak, mert az ember gépbe 
építette bele az akaratát és ez a gép mozgatja most a vas
kocsit, a fiú kissé összeráncolta a homlokát, de aztán ér
tően bólintott a fejével. Hogyne, ilyen lehet. Hányszor bá
multa ő Kundot, amikor a késével csodálatos dolgokat vitt 
véghez: íjjat faragott vagy medvebőrből téli ruhát készí
tett, vagy pár fadarabból hidat a patakra és sorompót a 
barlang bejáratához! Nincs azon semmi csodálkozni való, 
hogy a város emberei is ügyesek.

Csak egy dolog volt, ami sehogyan sem fért a fejébe. 
Kund mesélt neki az emberek falkáiról. Úgy figyelt irá 

feszülten, egész szívvel, hogy egyetlen szavát el ne ve
szítse. Közben-közben bólogatott a fejével. Igen. Érti. Az 
emberek nem nyájban élnek, mint a bárányok, nem is ra
jokban, mint a vadméhek, hanem mint a farkasnak vagy 
medvének, az embernek is megvan a maga családja: asz- 
szony, gyermekei, és ezekkel él külön egy barlangban. Ott 
is vannak kitaszítottak és vannak remeték és másokból 
élő rablók és élősdiek éppen úgy, mint az állatoknál. 
Lám, az ember mégis a nagy ragadozókhoz tartozik, mint 
ahogyan valamikor kis fiú korában, elképzelte.

És aztán tovább . . .  Azt is értette, hogy vannak fal- 
kák, emberfalkák. Sok család tartozik egy-egy falkához 
és ők ezt népnek vagy nemzetnek hívják. S amikor Kund 
elmondta, hogy vannak magyarok és németek, angolok és 
dákok és sok minden más falka, akkor átcikázott a gye
rek fején lluska egyik mondása, amelyet akkor nem ér
tett meg. Hogy is mondta . . . „Mi, magyarok vagyunk, 
erdélyi magyarok.“ — Hirtelen, mohón közbevágott:

— Hát én milyen falkához tartozom?
— Te magyar vagy, erdélyi magyar — felelte a vadász 

és nem tudta megérteni, hogy miért villan boldog öröm 
a fiú szemében és miért önti el a vér az arcát.

— Egy falkához tartozunk lluskával! — ujjongott ma
gában Lurkó és szeretett volna nagyot ugrani örömében.

De Kund már tovább beszélt. Elmondta, hogy az ember
falkák életében egészen úgy van, mint az állatvilágban: 
különböző falkákhoz tartozók összefognak akkor, ha ál
latok ellen kell hadat viselniük; a medvét, a rókát, a far
kast, de a nyulat, szarvast, őzet is magyarok és dákok 
egyformán hajtják és mert ők az erősebbek, le is győzik 
őket. De aztán közben egymással is összekapnak és meg
indul egyik falka, hogy elpusztítsa a másikát. Ilyenkor el
lenségnek hívják egymást és a harcuk a „háború .

Eddig megértett Lurkó mindent^ hiszen eddig igazán 
nem nagy különbséget talált az ember és a vadon állat
népe között. De most mondott Kund valami furcsát. Hogy 
nagy háború volt az emberek között. Sok falka összefo
gott, hogy elpusztítsa a föld színéről a magyart és szö
vetséges barátját, a németet. Évekig vadászták egymást 
az emberek és a magyarok falkája legyőzte minden ellen
ségét. De a végén megcsalták őket: azt mondták, hogy 
barátaik lesznek és erre ők letették a puskát, hogy barát
ság jeléül kezet fogjanak. De azok a hitványok akkor hir
telen rájuk vetették magukat és a fegyvertelent most már 
könnyű volt legyőzniük.

Lurkó szeme villámokat szórt ennek hallatára. Eszebe 
jutott a csillagos farkas, amelyet a csíki hegyek vadász
kiáltásával kényszerített harcra és amely megszegte a tör
vényt, mert segítségül hívta a falkáját.

— De látod, Kund, nem segített rajta, mert én kifogtam 
a falkán és mégis elhoztam a bőrét. Meglátod, a mi né
pünk megállja majd bosszúját azokon a hitványokon, akik 
nem tartják a törvényt, hanem becstelenül harcolnak!

_ Igen ám — mesélte Kund tovább —, csakhogy az
emberek nem ölik meg mindjárt azt, aki ellenségük volt. 
Lám, a dákok megcsalták a magyarokat és úgy fordult

a dolog, hogy erősebbek lettek, mint ők. Csakhogy nem 
ölték meg őket, hanem megszállták a hegyeiket meg er
dőiket, meg városaikat és most mindenütt ők uralkodnak 
és amit parancsolnak, azt a magyaroknak meg kell 
tenniök.

— Hogyan, hát most az emberfalka városában együtt 
él a dák és a magyar ember?

— Igen, látszólag egész békésen élnek együtt? A nagy 
házakat elvették maguknak a dákok és minden városban 
sok dák lakik, akiknek puskája van, a magyaroktól pedig 
elvették a puskát. így a dákok az urak és azt csinálják a 
mi véreinkkel, amit csak akarnak.

Itt a fiú indulatosan felugrott. Ezt már nem bírta.
— Te, ez olyan, mintha múltkor a csillagos farkas 

mondjuk legyőzött volna minket, mikor itt járt a tálkájá
val, és nem téptek volna szét, hanem most nekünk kellene 
az ő részükre vadásznunk és a talpukat vakargatnunk és 
énekelnünk nekik, ha parancsoljár?

— Igen. A megszállás, ez olyan.
— No, akkor a magyarok lelkében nincs annyi erő sem, 

mint egy megölt kis bárányban. Ha engem legyőzne far
kas vagy dák, én belevágnám a késemet akkor is, ha utána 
szétszaggat a falka! Én nem élnék együtt békésen azzal, 
aki a vérével tartozik nekem!

— Ne feledd el, kis pajtás, hogy sok ezer magyarnak 
gyermekei vannak: kis fiai, akik egyszer megnőnek és 
megállják bosszújukat a dákokon. De ha most késre megy 
a dolog, a dákoknál puska, ők az erősebbek: megölnék a 
magyarok harcos férfiait és utána éhen halnának a kis 
magyarok. Ezért kell tűrni és várni, míg megnőnek a fiúk. 
Mert a fiúk már erősebbek lesznek a dákok fiainál és az 
édesapjuk minden gyalázatáért százszorosán megbüntet
hetik őket.

— Hej, Kund — ragyogott fel a Lurkó szeme —, ha én
egyszer ezeket a fiúkat a nagy vadászatra vezethetném! 
Úgy játszanánk a dákokkal, mint a farkasok tálkájával 
játszottam és az erdő visszhangozna a győzelmi daluk
tól! ^

— Kis pajtás — felelt erre nagyon, nagyon komolyan a 
vadász —, egy éjszakát adok neked reá: gondold meg jól, 
amit most mondtál. És akkor várunk egy pár napig, hogy 
utána meghallgasd Mózes bácsi történetét egy várkastély
ról, amelyet megevett a tűz. Aztán megkérdezlek, hogy mi 
van a szívedben.

(Folyt, köv.)

Csencs.
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SZŐ  V ET-A K CIÓ !
A tavasz folyamán a Szövetség rende

zett egy szövetakciót azzal a céllal, hogy 
a magyar árú jóságát bebizonyítsa, hogy 
a magyar munkásoknak kenyeret biztosít
son. Másodsorban pedig cserkészeink hoz
zátartozóinak kívántunk olcsó beszerzési 
forrást biztosítani. A szövetek olyan szé
pek voltak és minőségük olyan jól bevált, 
hogy igen sokan kérték az akció megis
métlését őszi-, téli ruhaszövetek, valamint 
télikabát-anyagokkal. Kötelességünknek 
tartjuk a csapatok ezen kérésének eleget 
tenni és ezért szeptember 15-e körül az új 
mintafüzeteket ki fogjuk minden csapat 
parancsnoksága címére küldeni, annyi pél
dányban, ahány bejelentett raja van a csa
patnak. A rendelés közelebbi feltételeit a 
mintákkal együtt kiküldött körlevélben 
pontosan jelezzük. A szövetek mintái rend
kívül szépek, a minőség még a tavaszi 
szöveténél is jobb és tartósabb, ezért va
lószínűleg sokkal nagyobb igénylés is fog 
történni. Ezúton is mindenkit kérünk, 
hogy rendelését a legpontosabban és a 
megadott időben teljesítse, mert ezáltal 
sok reklamációt és nagyon sok felesleges 
munkát kerülhetünk el.

Az akció rendelési határidejét (novem
ber 5) feltétlenül be kell tartani, azon túl 
rendeléseket nem fogadunk el. Ezért min
denki idejében kérje a parancsnok úrtól 
a mintákat, hogy azokat megtekinthesse.

Gazdasági Hivatal.
Két magyar induló. Dr. Schemmel 

Emilné számtalan zenei alkotása közül ki 
kell emelnünk a Magyar honban és a Mus
solini című indulót. Két gyönyörű zenei 
költemény, melyben mélyen érző magyar 
szívnek és léleknek igaz érzéseit olvassuk. 
Gazdag harmóniákba ömlik egy magyar

lélek vallomása. Minden hangja, taktusa, 
része felemel, lelkesít s bátorít a harcra, 
a hazaszeretetre. A haza mindenek előtt. 
Érezzük, hogy visz, ragad magával a dal
lam, ritmus, érezzük vérünk pezsdülését, 
a szilaj, újjongó hangokkal versenyt do
bog a szívünk. Mind a két indulót cser
készzenekaroknak ajánlhatjuk. Beszerez
hetők közvetlenül a szerzőtől: dr. Schem
mel Emilné, Budapest, VII., Dembinszki- 
utca 16. Mind a két induló teljes fúvós 
zenekari felszerelésben együttvéve 5 P.

P á lya vá la sz tá s  előtt á lló k  fig y e l
m ébe ! E lhe lyezést ta lá lh a t B u d a p est 
belvárosában, előkelő d ro g ériá b a n  
a z a z  ügyes, közép isko la i n é g y -h a t  
o sztá ly t (lehetőleg g im n á ziu m o t) vég
zett, budapesti la ko sú  cserkész, a k i  
m in t d ro g u is ta  ta n o n c  ezen a p á 
ly á n  szeretné k ik é p e zn i m ag á t. A z  
érd ek lő d ö k  je le n tk e zze n ek  a Cser- 
készházban . Vezetőtiszti testület.

Daloskönyv. Rövidesen meg fog jelenni 
a Daloskönyv IV. kiadása. Sok szép ma
gyar nótával bővült az új kiadás úgy, 
hogy örömmel forgathatja mindenki, aki 
zenevei foglalkozik. A szerkesztés ismét 
dr. Spielenberg György cs.-tiszt szakava
tott munkáját dicséri. A sajtó alá rende
zésben segítségére volt Lévai Alajos cs.- 
tiszt. Rövidesen kapható lesz a Cserkész
boltban!

A házinyúl tenyésztéshez most a legal
kalmasabb hozzáfogni, mert most sok szép 
kifejlett nyúl akad s úton-útszélen mind 
sűrűbb a fű, gaz és lomb, melyek kiváló 
takarmányul szolgálnak s föl nem hasz
nálásuk esetén kárba vesznek.

A házinyúltenyésztéssel pedig, bárki, 
úgyszólván ingyen kiváló fehérhúst, drága 
prémet és értékes állati trágyát produkál
hat ebből a gazból. így két anyanyúl egy 
egész család évi hússzükségletét fedezi, 
ami a mai húsárak mellett nem megve
tendő tétel.

A prémárú oly drága ma, hogy csak a 
vagyonosok szerezhetnek'belőle s ime. a 
nyúltenyésztéssel mindenki maga állíthatja 
elő a maga és családja prémszükségletét.

Úgy a húsból, mint a prémből termelt 
felesleget pedig jó pénzért értékesítheti.

A trágyájáért egyedül is érdemes a 
nyúltenyésztéssel foglalkozni. A gépüzemií 
munkagépek és közlekedő eszközök el
szaporodásával ugyanis alig áll állati 
trágya rendelkezésre, pedig az nélkülöz
hetetlen a mezőgazdaságban és kertészet
ben.

A Házinyúltenyésztök Országos Szö
vetsége, Budapest m. Csillaghegy, minden 
házinyúltenyésztési ügyben olvasóinknak 
díjtalanul rendelkezésre áll. A tenyészteni 
óhajtókat tenyészanyaggal látja el, sőt 
biztosíték nyújtása esetén visszaszolgálta

tási kötelezettséggel is ad tenyészanyagot.
Ha még megemlítjük azt is,_ hogy a há

zinyúl a legigénytelenebb állat, amely 
minden udvaron elhelyezhető faládában 
vígan él és szaporít, igazán maga ellen 
vét, aki nem foglalkozik tenyésztésével.

Parancsnokok figyelmébe! A cserkészek 
körében is előfordult balesetek szüksé
gessé teszik a cserkészparancsnokok előre
látását s ezért figyelembe veendő a Ma
gyar Élet- és Járadék-Biztosító Intézet, 
mint szövetkezetnek a cserkészek részére 
kidolgozott speciális balesetbiztosítása. Az 
intézet igazgatósága Budapest, Andrássy- 
út 8., a legmesszebbmenő felvilágosítással 
szolgál.

Babics Mihály regénye nyerte az eszpe
rantó akadémia ezévi első diját. Az Esz- 
perantista Akadémia, mely minden évben 
a legjobb eszperantó könyveket díjazásra 
ajánlja, ez évben magyar művet ajánlott 
első helyen: Bodó Károlynak, a fiatal ma
gyar műfordítónak Babits Mihály „Gólya
kalifa” című regényének eszperantó kiadá
sát. A háború óta ez a harmadik magyar 
könyv, melyet az Eszperantista Akadémia 
első díjjal tüntet ki, az első kettő Baghy 
Gyula egy eredeti műve és Kalocsa Kál- 
nán dr. ,János vitéz“ fordítása volt. így 
az eszperantó nyelv által — mely egy
forma lehetőségeket biztosít minden nem
zetnek — a magyar szellemi téren a leg
elsők közé küzdheti fel magát és komoly 
versenytársa a nagy nemzeteknek is. Ez 
a magyar siker mutatja, milyen tág tere 
nyílik" ezen könnyű kisegítő nyelv által a 
magyar cserkész számára is, hogy hazá
jának használjon.

Mindennemű sport- és turistacikket
gyárt és raktárról szállít

MAGYAR FÉMLEMEZIPAR RT.
VII. KERÜLET, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ-ÚT 57.

Telefon: Zugló 72—85, 72 — 84.

M IN D EN K I K IZÁ RÓ LA G  Ügyelj a védjegyre!

„ORIGINAL THERMOS"
V ÉD JEG Y Ű  H Ő TA RTÓ  Ü V EG ET VIGYEN H Á TIZSÁ K JÁ B A N .

Kapható a Cserkészboltban !
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ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR

kir udv. szállító, a Rákóczi-íárogató feltalálója. 
Budapest, (Budán) II., Lánchid-u. 5 .

Legfinomabb hangszerek gyártása katonai, szin- 
fonikus, házi, szólisták és művészek részére.

C s e r k é s z z e n e k a r o k
f e l s z e r e l é s e  jutányos gyári áron 
Cserkészeknek legmesszebbmenő kedvezmény. 
E ddig  több m int 240 cserk ész- és leven tezenekart sz e re lt 

fel a gyár.
R á k ó c z l - l á r o g a t ó  sa já t ta lá lm á n y ! Ó vakodjunk 
az u tá n z a to k tó l! — Á rjegyzéket k ívánatra  d íjta lan u l! 
S zazad k iir t F hangban P 14.—, ezred k iirt A hangban P 13 —.
H a d s e r e g s z á l l l t ó  ;  az ö sszes  tn kir. honvéd zen e 

k a ro k a t k izáró lag  gyárunk  sz e re lte  fel!
f  Az egyedüli h a n g s  z e r g y  á r  az 

*  * y j c l c u l  1 o rszág b a n ! Több gy ár n in c s ;

Érdekes könyv
jelent meg a Franklin-Társulat kiadásá
ban „Ősök öröksége” címen, vitéz F. E. 
írta. Az apródoknak kézikönyv, a cserké
szeknek izgalmas olvasmány. Már vásá
rolható! A jövő számban részletesen is
mertetni fogjuk.

Budapesten is bemutatják Cseh Andor 
lelkész eszperantó pedagógiai módszerét.
Már korábban közöltük, hogy Cseh Andor 
erdélyi katholikus lelkész új pedagógiai 
eszperantó tanítást szerkesztett, melynek 
terjesztésére Hágában külön intézetet ala- 
p itottak.Mint értesülünk, az ősszel Buda
pesten is bemutatják a közönségnek az 
eszperantó nyelv tanítását a Cseh-módszer 
alapján, Marczell Ágoston dr. budapesti 
főreálgimnáziumi tanár fogja előadni az 
Erzsébet Népakadémia előadás-sorozatá
ban. Marczell dr. résztvett Cseh Andor 
egyik tanfolyamán, melyet tanárok és ta
nítók számára rendeztek. A tanfolyam fél
évi tandíja csak P 14. Érdeklődők fordul
janak az Erzsébet Népakadémia titkársá
gához, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 
7. szám.

Ki segít a jövő eszperantó cserkész-tá
bor előkészítésében? „Estu preta", így 
hangzik az eszperantóul tudó cserkészek 
jelszava. Megfelel a magyar „Légy ré
sen!" jelszónak, de tulajdonképpen azt je
lenti, hogy „Légy készen". Lesz készen já 
munkát végezni. Légy készen, ha az Isten 
szólít valamire, bánatra, örömre, szenve
désre vagy egy feladat elvégzésére! Légy 
készen, ha hí a haza, ha szól a parancs
nok, ha súg a lelkiismeret. Ki kész a ma
gyar cserkészek közül segíteni az eszpe
rantó nyelv által használni hazánknak,- is
mertetni Magyarországot a külföldön, ba~ 
rátokat szerezni és szolgálni a cserkésze
tet? A Magyar Cserkész Szövetség meg
hívására a Cserkész Eszperantó Szövetség 
— mely e könnyen tanulható semleges se
gítő nyelvvel kívánja megvalósítani a cser
kész-megértést, szolidaritást és kölcsönös 
segítést — jövő nyáron Budapest mellett 
tartja nemzetközi táborozását. Ki jelentke
zik résztvenni az előkészítő munkában? A 
munka vár minden magyar cserkészre, ki 
elhozza a lelkét és a szívét: megtanulni a 
nyelvet, levelezés útján barátokat szerezni 
külföldön, meghívni őket Budapestre, ha 
jönnek, vezetni őket, résztvenni a tábor

ban, addig is résztvenni az előkészítő bi
zottság munkájában, segíteni a levelezés
ben, tanításban. Mindenki azt a munkát 
választhatja, amelyre — készen van. •— 
És ki kész különféle ügyességekkel mél
tóan képviselni a magyar cserkészeket a 
táborban? Szeretettel hívunk, várunk min
denkit, kinek kedve van e cserkésztest
véri mozgalmat előmozdítani! Jelentkezők 
küldjék be címüket a „Magyar Cserkész" 
szerkesztőségébe „Eszperantó tábor" je
ligére.

Az eszperantó cserkészlap főszerkesz
tője Budapesten. Georges Ramboux lel
kész, a Párisban megjelenő „Skolta He- 
roldo“ című eszperantó cserkészlap, az 
Eszperantó Cserkész Szövetség hivatalos 
folyóirata főszerkesztője a Szent Imre- 
ünnepségek és a Katolikus Eszperantó 
Kongresszus alkalmából meglátogatta Bu
dapestet és résztvett az augusztus 16-án 
a Cserkészházban a külföldi cserkészek 
részére rendezett fogadáson is. Ez alka
lomból külön üdvözölte az összegyűlt bu
dapesti eszperantóul tudó cserkészeket és 
átadta a Magyar Cserkész Szövetségnek 
és a „Magyar Cserkész" szerkesztőségé
nek az Eszperantó Cserkész Szövetség 
üdvözletét és örömét fejezte ki, hogy jövő 
évre hazánkban tarthatják nemzetközi tá
borozásukat. Reméli, hogy a táborozáson, 
melyre már eddig 30 angol fiú látogatását 
jelentették be, a magyar cserkészek is 
nagy számmal részt fognak venni és ad
dig több csapatban egy-egy Örs megtanul 
eszperantóul és elő fogja mozdítani a 
cserkésztestvériséget az eszperantó cser
készlapnak olvasása és cikk-küldés által 
való támogatásával. Egyúttal az itt időző 
külföldi cserkészeket is felhívta, hogy jö
vőre ismét számos testvérükkel jöjjenek 
el Magyarországba a táborozásra.

Aki magánúton akar eszperantóul ta
nulni, annak a Baghy Gyula-féle ,,Önok
tató Eszperantó Nyelvmestert” ajánlhat
juk, melyből később az őrsöt is taníthatja. 
Ára küldési költséggel együtt fűzve 2.70, 
kötve 3.80 P. (Megrendelhető a Cserkész 
Eszperantista Szövetség magyarországi 
megbízottjánál: Balkányi Pál, Budapest, 
VI., Hajós-utca 15., ha többen kérik, a 
Cserkészbolt is elküldi.) (Kiadó címe: H. 
Mihalik József tanítóképzői tanár, Sasha
lom, Bejci-u. 1.)

I. KERÜLET.
A 174. Ganz cserkészcsapat Gólya (vizi) 

raja e nyáron 21 létszámmal Passauból 
leevezést rendezett. A tábor vezetője Witt- 
vindits Tibor cs.-tiszt volt. Sajnos, neki 
Melkből hivatalos elfoglaltsága miatt haza 
kellett jönni, úgyhogy onnét Lévai Alajos 
vezette a rajt. Az időnk általában esős 
volt, azonban nem keseredtünk el. A vi
dék bámulatos szépsége nem engedte, 
hogy elkedvetlenedjünk. Megnéztük Pas- 
saut, Wesenufert, Neuhaust, Linzet, Mel- 
ket, Aggstein várát, Krémset, Wient. Ide
haza a kis Dunán jöttünk s Magyarkimlén 
tüzet is oltottunk.

A raj versenyre készülő tagjai még egy 
hétre kiképző táborba mentek. A tábort 
Wittvindits Tibor cs.-tiszt vezeti.

Hadijáték. Az I. kerület szokásos őszi 
hadijátékát az eddigi tervek szerint a Duna 
mellett Tahi-Tótfalu, Leányfalu vidékén 
tartja. A hadi területhez tartozik a Duna 
két ága is, hogy a kerület vizicserkészei is 
részt vehessenek az előreláthatólag na
gyon érdekes hadijátékon. Nem maradhat 
el egy csapat sem! Készüljön mindenki 
már most — lélekben is —, hogy cser
készszellemben is ez legyen legsikerültebb 
játékunk!

IV. KERÜLET.
A Győri Kath. Legényegylet öregcser

készeinek nagytáborozása. A Győri Kath. 
Legényegylet 450/Ö. sz. „Pálffy’-öregcser- 
készcsapata a f. évben a határszéli Rajka 
községben szállott nagytáborba. Itt- a köz
ség gyönyörű erdeje és az egyik kristály- 
tiszta vizű Nagydunaág által határolt ro
mantikus szépségű, egészséges területen 
ütötték fel a „Pálffyak” viharedzett sát
raikat. A kis tábor rendjével és egyszerű 
csinosságával kedvesen ölelkezett össze a 
hatalmas, zúgó erdő. Az ügyesen szer
kesztett szép táborkapú után a csinosan 
díszített árbócteriilet emelte a tábor ko
moly szépségét. Külön említésre méltó a 
tábor konyhája, amelyet az „öreg legé-

Egyesiileti és CSERKÉSẐ ZÁSZLÓKAT művészies kivitelben vásároljatok |
------------------------------ ECCLÉSIA R.-T.-nál, Budapest, IV., Váci-u. 59. ---------------------j

C éllövésre a lk a lm a s  lég p u sk á k
SK AB A és PLÖKL fegyver- és sportáruházában

BUDAPEST, VI., Vilm os c sá szá r iu l 33.



i7 . szám MAGYAR CSERKÉSZ VII.

nyék” oly leleményesen, példás egyszerű
séggel és tökéletesen építettek meg, hogy 
az ottani vámőrség és csendörség érdek
lődő és hozzáértő tagjai is nagy elismerés
sel szemlélték meg. A tábori élet ezer gyö
nyörűsége és szépséges küzdelmei mellett 
komoly értékű kapcsolatot szőttek a le
gényegyleti öregcserkészek a falvak lakói
val, a mezők és rónák napbarnított mun
kásaival. A tábortűznél, a melengető, szi
porkázó lángtarajok fényénél mindennap 
jobban csillogtak össze az ott körülülő 
gazda- és napszámoslegények, pipás öreg 
kondások, kócosfej ü apróságok, szép fe- 
hérkendős nénik, piros-pozsgás leányzók, 
makrapipás iparoslegények szemei a cser
készek őszinte, testvéri tekintetével. Ked
ves propagandát is fejtettek ki a Katii. Le
gényegylet öregcserkészei azáltal, hogy a 
tábortüzeknél mintegy 50 drb. „Magyar 
Cserkész” lappéldányt osztottak szét a fa
lubeliek között, s a táborból üdvözleteiket 
több mint 100 cserkészlevelezőlapon kül
dötték el hozzátartozóiknak, ismerőseik
nek.

A táborozás második vasárnapján, ami
kor a szülök, rokonok és ismerősök közül 
többen ellátogattak a győriek táborába, 
megkoszorúzta a csapat a rajkai hősök 
emlékművét előkelő közönség jelenlétében. 
Délután tábori bemutatásokkal szórakoz
tatták a fiatalos jókedélyű öregcserkészek 
a vendégeket és a falu apraját-nagyját.

SC H W A R Z  V IL M O S
bélyegkereskedő

Budapest, V., Vilmos császár-út 14.
B e té t ellenében v idékre v á lasz ték o t küldök.

Magyar cserkész csak
tejet, hortobágyi

vajat, wpV jukitúrót 
sajtot, fogyaszt.

6rsz. Magyar Te jszöuetkezeti Központ
mint sz ö v e tk eze t,

B pest, I. H orthy M .-út 113-121. Tel. : Lá. 3-.9.

A táborozás igen értékes teljesítménye 
volt a hike. A megtett 36 km úton végig
cserkészték a Duna-menti magyar határt 
a trianoni vonalon, Dunakiliti, Feketeerdő 
és Bezenye községeket egész a magyar
óvári határig.

Rajka község a tábor terüetén a hatal
mas nyárfát, melyen a tábori kereszt függ, 
odaadományozta a cserkészeknek, s ezt 
a búcsú-tábortűznél mint cserkészemlékfát 
a „Pálffyak” szeretettel birtokukba vet
ték, s kedves ünnepség keretében elhelyez
ték rá immár a rajkai második táborozási 
emléktáblájukat.

Ezúton is köszönet illeti azokat a derék, 
hazafias munkaadó mestereket, szülőket és 
mindazokat, akik a jó munkára, a cser
készmunkára vállalkozó fiaiknak és alkal
mazottaiknak táborozását elősegítették.

VI—VII. KERÜLET.
A 10. sz. P. Á. R. és a 299. sz. Szt Jó

zsef cserkészcsapat idei közös nagytábora 
Tokaj közelében, Tiszaeszláron, július hó 
2—25-ig tartott. A jólsikerült táborozást 
nagyrészben id. gróf Pongrácz Jenő bas- 
lialmi földesúr pártfogása és áldozatkész
sége tette lehetővé, akinek jóindulatát né
miképpen viszonzandó, július 13-án Bas- 
halmon nagy ünnepélyt rendeztünk. A kü
lönben is kellemes táborhely értékét nagy
ban emelte a pompás fürdőhely és a ha
talmas játszótér. Akadályverseny, hike, 
forgószínpad, tokaji és debreceni kirán
dulások s emlékezetes tábortüzek tették 
még mozgalmassá táborozásunkat. Meg 
kell továbbá említenünk, hogy táborunk
ban ezidén volt elsőízben tábori újság 
„Tábori Harsona” címmel, mely olvasói
nak sok derűs percet szerzett. Július 18-án 
hivatalos látogatásban volt részünk. Sán
dor János I. kér. ü. v. elnök egy napra 
táborunkba érkezett. A folyó év a 10. sz. 
P. A. R.-csapat 15. jubileumi esztendeje lé
vén, a Magyar Cserkészszövetségnek vala
mennyi táborozó 10-es cserkész aláírásá
val üdvözlő iratot küldtünk, melyre Witz 
atya meleghangú válasza még a táborozás 
folyamán megérkezett. — Mennél több 
szál fűzött bennünket a megkedvelt aá- 
borhelyhez, annál nehezebbé vált a bú
csúzás, de annál több kedves emlék révén 
fogjuk képét mindenkorra szívünkbe vésni.

IX. KERÜLET.
A 850. sz. Kunok-cserkészcsapat július 

4—18-ig tartotta nyári nagytáborát Kis
maroson. A cserkészet igazi értéke a tá
borban bontakozott ki teljes egészében, 
sajnos, a rossz gazdasági viszonyok jezen 
a téren is éreztetik hatásukat, mert igen 
sok cserkész anyagiak miatt nem tudott 
résztvenni a táborozáson. A szabad termé
szetben való élet, az üdítő hegyi levegő, 
a sok és értékes látnivaló, a saját mun
kánk által fenntartott kis független állam: 
ez volt a cserkésztáborunk.

Hazánk első bélyegháza a
BUDAPESTI BÉLYEGTÖZSDE
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 7.
Tel.: 890-63.— C serkészeknek  KP/oengedmény
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G obát-album ok kiadója

.B u d a p e s t , IV. k e rü le t, V árosház-u tca 14. sz.
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Felelős kiadó : KO SCH  BÉLA.
Kiadja a M agyar C serkészszövetség . 

S zerk esz tő ség  és kiadóhivatal :
B pest, V., N agy S ándor-u  6. sz. (C serkészház.) 

M egjelenik minden hó 1-én és 15-én.

B. J. Tompa. Cikked már sokszor megírt 
gondolatokkal foglalkozik, valamint a 
megírandó cikkeid is kevés újat tudnának 
mondani. Leíró készséged van, próbálkozz 
esetleg más, kevésbbé ismerős témákkal. 
Levelezési címek iránti kérésedet átadtuk 
a külügyi hivatalnak. Üdv.
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MAGYAR CSERKÉSZ

Mint * 

a frissen esett
amely télen erdőt, mezőt 
borit, oly fehér lesz fehér
neműje a Radion-mosás- 
tól. Rádión megóvja és 
kiméli a ruhát ,  mert

egymaga mos!

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

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

0

Kizárólagosan honi nyersanyagok- 
ból gyártja

C K  H E N R IK - F I A I  RT.
é s  m o so n szen lján osi h a z a i gyára ib an .
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