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kedd, csütörtök, szombat 5—7-ig.
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ÜJ CSERKÉSZHÁZ KÉSZÜL 
A VIDÉKÉN.

A MAGYARSÁG 
CSERKÉSZ-PÁLYÁZATA.

Hazai cserkészetünk megizmosodása egymásután teremtette 
meg azokat az mtézményeKet (cserkeszhaz, cserkészbolt, cser
keszpark, vízitelep), melyek egyseges es sikeres munkálkodásá
nak lelteteiei vonaic. A KözszuKsegiet egyes kívánalmakkal lep 
tel mar a vidéken is. Ilyen kívánalmaknak es szükségletnek akar 
megteieini a tervbevett veszprémi cserkészház is. h várost ked
vező tekvése — a Bakony es Balaton Útvonalába esve — pre
desztinálja arra, Hogy kirándulások gócpontja legyen. Meg us 
toromnak itt nagy számmal iskolák, turisták es cserkeszek, akik 
meglepetve fedezik lel e varos gyönyörű természeti szépségéit, 
történelmi emiekeit, nagyszerű levegőjét es kies tekveset, meiyroi 
eddig ang Hallottak, nogy nem terelődtek nagyobb számmal 
eudig erreteié kirándulások, annak részben az eineiyezés nenez- 
sege voit az oka. iNem volt diák-, vagy tunsta-szalio. Ezen a 
Hiányon akar segíteni most a varmegyei intéző bizottság a ient- 
enuuett cserkésznaz teiámtásavai, metyoen egyúttal az oitnonok- 
kai nem rendelkező veszprémi csapatok is najiekra találnának.

A terv kivitelere az első lépés a gyönyörű, több mint 50UU 
negyszögöies telek aaontanyozasa von, mely a varos egyik leg- 
szeub pontján, a veszprem—jutási iout meneti tekszik, anonnan 
a legszebb panoráma nyílik a varra, a városra es kornyékére. 
Veszprem varmegye és Veszprém város is hathatós pártfogá
sukba vették az ügyet, a varmegyei intéző bizottság pedig teg- 
lajegyeket fa a fin.) es Márton mestertől lestett csinos levelező
lapokat bocsátott ki a ház javára. Veszprem városa egy lebon
tott nagy Ház (olajmalom) anyagát fiuó kocsi ko és tégla) is 
átengeuie az építkezéshez s a most eimuit nyár íoiyaman pedig 
maguk a veszprémi cserkészek elvégezték a szikiás és lejtős 
talajon a szükséges földmunkát. 54 cserkesz vett reszt e mun
kában a helybeli négy csapatból (gimnázium, kereskedelmi, pol
gári, legényegyleti) s a napokat s a munkára alkalmasabb reg
geli és esti órakat telosztva maguk közt, dolgoztak. A kora reg
gel, öt-hat óra már szorgalmas munkában találta csákánnyal, 
talicskával, kapával, ásóval, lapáttal kezükben a cserkeszeket, 
naponta 40—oO talicska tóidét és kavicsot ásott tel egy-egy 
csoport s így a szünidő végére a ház földmunkája majdnem tel
jesen elkészült. A 204. Szt. László-csapat tagjai napi 4—5 órai 
munkával a maguk részét már aug. közepére befejezték s utána 
még a telken levő nagy árok kitisztítását is elvégezték, bz a 
hely igen alkalmas nagy tábortüzek rendezésére, kisebb alakban 
a megyeri nemzeti nagytábor tábortüzhelyére emlékeztet. Szep
tember 8-án a helybeli csapatok a cserkészszülök jelenlétében 
meg is tartották itt első közös tábortűzi estjüket. — Ha az az 
elv nem tartana vissza bennünket, hogy a jó cserkészmunka 
önmagában bírja jutalmát, a cserkésznyilvánosság előtt bátran 
dicsérettel tüntethetnénk ki a. dolgozó cserkészeket, hiszen az 
egész munkát önként, rábeszélés nélkül vállalták, azon mindig 
buzdítás nélkül pontosan megjelentek s mindnyájan minden ere
jüket beleadták munkájukba. Ha majd egykor állni fog a ház, 
bizonyára jóleső örömmel mutathatnak rá, hogy abban nekik is 
volt részük. Mindenesetre a cserkészek vezetőinek s általában 
a felnőtteknek öröm, megnyugvás és biztatás a cserkészlélek 
ilyen értékes megnyilatkozásának látása.

Reméljük, hogyha felsőbb támogatás útján e ház felépül, az 
egész magyár cserkészetnek nagy szolgálatot fog tenni! Hiszen 
téli-nyári kirándulások legalkalmasabb kiindulópontja e város, 
környezve a Bakony alig látogatott erdőségeivel, várromjaival, 
nagyhírű gyárak és ipartelepek (Herend, Ajka, Városlőd stb.) 
közelében, szinte a Balaton partján, mint ahhoz legközelebb eső 
város, mely maga is tele van látnivalóval és érdekességekkel. 
Közvetlen közelében tágas játszóhelyek, mezőségek, erdők, völ
gyek, a legkitűnőbb harcszerű terepekkel, sí- és ródliterületek, 
a közelben levő „Cser-erdőben” a várostól átengedett 30 holdas 
állandó táborhelyek stb.

Felhívjuk cserkészeink figyelmét a Magyarság szeptember 7-i 
számában megjelent nagy cserkész-pályázatra.'A pályázat ha
tárideje október 1-e, amikor is a Magyarság szerkesztőségéből 
és a Cserkészszövetség vezetőségéből delegált zsűri dönt a pá
lyadíjak kiadása felett.

A pályázatnak öt csoportja van.
I. Az idei táborozás leírása.

II. Tábori napló-vázlata cserkészriport, elbeszélés.
III. Fényképek a táborból.
IV. Ebben a csoportban az a csapat győz, amelyik egész évi munká

jában a legnagyobb szociális tevékenységet fejtette ki tanonccserkésze- 
tünk érdekében.

V. Díjat nyer az a cserkész, aki külföldi propagandájával  a leg
nagyobb szolgálatot tette a magyar ügynek.

Rendkívül értékes pályadíjak kerülnek kiosztásra. Így első
sorban a Magyarságnak egy értékes zászlója, mint vándordíj, 
azután 1 darab két pár evezős túracsónak, kerékpár, fényképező
gép, céllövőfegyver, teljes cserkészfelszerelés, 1 pár sí-felszere
lés, turista-felszerelés, könyvek stb.

A pályázatokat, illetőleg a pályázaton való részvételt a Ma
gyarság szerkesztősége címére: Budapest, VI., Aradi-u. 8—10 
kell küldeni.
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C S E R K É S Z F I Ú K  Í R Á S A I .
........... ""Hl................... ........»'..... '........... .................».............

CSALÁDI KÖR.
Cserkész travesztia. *

, Irta: Erdélyi Gyula.

Este van, este van, tízre jár az óra,
Feketén bólintgat a tábor zászlója,
Zúg a szarvas bogár, neki megy a fának,
Azt se mondja aztán: Jóccakát magának.
Mintha lába kelne sok cserkészkalapnak,
Hol össze, hol pedig szanaszét szaladnak.

Oldalvást fehérük a tábori konyha,
Benne babot pucol a- szemfüles kukta,
Azaz hogy pucolna, ha álmos nem volna,
Fele megy a tálba, fele meg a porba,
És mert az ujjával belenyúlt a tejbe,
Szakács az öklével, most ütötte fejbe.

Künn áll a kis őrszem, kétméteres bottal,
Odalán a bicska, nyakába síp-bojttal,
Csillogó két szeme kémlel jobbra-balra,
Nehogy bősz ellenség törjön a táborra.
Nem is vón’ tanácsos közelébe menni,
Mert a botnak vége hegyes szokott lenni.

A tábor közepén nagy rakás tűz fénylik,
Kacskaringós füst száll fel a magas égig,
Köröskörül piros arcú fiúk ülnek,
Egy része énekel, mások hegedülnek.
Olyan is van, aki lóggatja az orrát,
Mert elették tőle a jó tökkáposztát.

Hej de szép, gyönyörű az a cserkész élet,
Boldog a halandó, aki belé téved,
Tarka lepke röpköd napsütötte réten,
Este meg csillagok fénylenek az égen,
Ropogós sültkrumpli pöfög egy_ rakáson,
Amott meg szalonna pirulgat a nyárson.

A csepegő zsírnak csiklandós szagára 
Lassan előkuncog a tábor kutyája;
Leül a tűz mellé, tudja, hogy nem bántják, 
Egyet-egyet nyel és nyalogatja száját;
Hol innen, hol onnan kap egy jó falatot 
Csak úgy megszokásból, ha még jól nem lakott.

Közben a nagyhajú poéta is felkel,
Mulattatja társit a ma szült versekkel,
Ittenék, ottanék, kinek, minek, annak,
Hétröfös versében csak közhelyek vannak.
No de most minden jó, a kedv általános,
Nem tud ilyent írni Vörösmarty János.

De még Petőfi se, kit Antalnak hívnak,
Kiről az ánglusok himnuszokat írnak;
Elbújhat mellette hős Homéros Miska,
Kisfaludy hozzá bizony csak kismiska.
Tompa, Virág, Arany, Garai és mások 
Iródiákok csak, holmi pikulások.

Most is, mikor minden szem feléje fordul, 
öblös mély hangjával a szakácsra mordul:
„Cserkészek gyomrának irigy kurátora,
Ne rágd a körmödet, tekints inkább oda,
Nézd a kerek holdat s ha már mesterséged,
Amikor fánkot sütsz, arról végy mértéket!”

Felcsillan a szeme egy pöttön gyereknek,
Mikor a többiek harsogva nevetnek,
Feszül az örömtől keble, szíve húrja,
Látszik, hogy oldalát a vers nagyon fúrja 
És szól: „Mit nevettek? A vers nem ostoba,
Zsigánál jobb költő nem születik soha.”

Hirtelen megzörren valami ott hátul:
A parancsnok lép ki magas sátorábul.
Homlokát megtörli batiszt zsebkendővel 
És gyorsan széttekint okulás szemével, 
így szokta ő mindig, mert a cserkész fürge, 
Hol erre, hol arra futkos, mint az ürge.

„Jó munkát, fiaim!” Imígy szól az ajka, 
Farkaskölyök bámul, kezében a csajka,
Ki a mákosnudlit magának eltette,
Ujját szopogatja most már, hogy megette.
Mert nagy az étvágya reggel, délben, este, 
Olyan nagy, mint amily kicsinyke a teste.

Benyúl a zsebébe a szelíd parancsnok, 
Selyempapirosból kivesz egy narancsot, 
Feltartja magasra, farkaskölyök nézi,
Két szemével onnan majd hogy leigézi.
Vajh’ kié lesz? Minden cserkész találgatja — 
Ugyan kié lenne? A poéta kapja.

Hát biz’ meg is kapná, ha ügyesebb volna,
Ha az úgy magától zsebébe gurulna.
Csakhogy a parancsnok szereti a tréfát,
Dobja a narancsot, mint valami labdát;
A kis farkaskölyök, aki lesi régen,
Elkapja röptében s zsebre dugja szépen.

Lett erre kacagás, a parancsnok szóla:
„Matyi a tábornak legjobbik kapója!”
Az meg lassan, mintha mi sem történt volna,
A kapott narancsot csendben pucolgatja.
Bodri kutya pedig vakkant hozzá egyet,
Mintha azt mondaná: Úgy se kapsz már többet!

Ámde minden jónak mindig az a vége,
Hogy megóvassék a cserkész egészsége; 
Trombitás a mellét lassan kidülleszti,
A csillogó kürtöt szájához illeszti,
Halk csendes imával végezik a napot 
És szegre akasztják a cserkészkalapot.

Este van, este van, már tizenegy óra, 
Felhangzik a jelszó: Fiúk, nyugovóra!
Hívogat a sátor és a puha fészek,
Sorba belebujnak az álmos cserkészek; 
Virrasztó őrszemek a tüzet eloltják —
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

fílirfafí fii mórt h°gy lényképésze« készülékek 
liyU^UUJ IIINJ,- - es szükségleti cikkekben
W A N A U S  J Ó Z S E F  Budapest, IV. kér., Sütő-utca 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 „Fényképészeti Újdonságok™ legutóbbi számát díjmentesen kérd

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

„F R E G O L l “
v íz m e n te s  f la n e l !  t a k a r ó t  használsz.
Kapható a Cserkészboltban és minden jobb sportiizletben. 

Készíti:

az ÚJPESTI TARKÁNSZÖVÖ- és KIKÉSZITÖGYÁR RT.

Budapest, V., Sas-utca 17.
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A K Á R T É K O N Y  
FOGKŐNÉL ERŐSEBB

legyen mindennapos ellenszerünk, Hogy 

fogaink szépségét megőrizhessük. 40 

esztendeje bizonyítja ezen hatását a
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Budapesti Központi Általános 
Tejcsarnok Részv.-társaság

VII., Rottenbiller-utca 31.
3 0 0  fióküzlet , kb. 1000  elárusítóhely.

CSERKÉSZ, AHOL TUD, SEGÍT.
Házi készítményű nadrágszorító.

íme egy olcsó és jó szolgálatokat tevő nadrágszorító, melyet 
magatok is könnyen elkészíthettek. Mindenekelőtt szerezzetek 
két lapos sima fadeszkát kb. egy méter hosszúságban, 65 cm

szélességben és 7 mm 
vastagságban. Akasz- 
szátok össze ezeket 
két csattos szíj segít
ségével, amint ez a 
képen látható. A szíjja- 
kat vékony drótszala
gok segítségével — 
melyeket rajtuk ke
resztül szegeztek — 
kell megrögzíteni. És 
ezzel már kész is van 
a nadrágszorító.

Helyezzétek nadrágotokat a két lap közé, aztán szorítsátok 
őket annyira össze, amennyire csak lehet.

Hogy kell egy ablakba való üveget kivágni és behelyezni.
Mielőtt az új üveget behelyezzük, vagy annak mértékét az 

ablakrámán kimérjük, szükséges, hogy-a törött üveget gondosan 
eltávolítsuk. Ezt a zsebkésünk nagy pengéjével végezhetjük el.

A kést nekifeszítjük az ablakragasznak balkézzel és egy kala
páccsal ráverünk a hátára: ha a ragasz nem nagyon régi, úgy 
könnyen eltávolítható és a helye teljesen tiszta marad.

A kés pengéjének élét felhasználhatjuk arra, hogy azzal a 
ragaszmaradványokat, különösen a sarkokban kivakarjuk.

Ezután lemérjük a méreteket oly módon, hogy minden olda- 
don 3 mm-es hézagot hagyunk, tehát ha az ablak mérete pél
dául 150 és 50 cm, akkor 149.7 és 49.7 cm-es méretet veszünk 
alapul. Az üveg metszésé, egy gyémánt üvegvágó késsel igen 
könnyű, de elvégezhető kerékvágóval is. Mielőtt az üveget vág
juk, azt egy teljesen lapos padra vagy asztalra fektetjük és 
vonalzóul nagy T formájú vonalzót használunk. Az egyik egye
nes végétől kezdve megkezdjük a mérést, de ne felejtsük el a 
hagyandó hézagot, melynek az üveg és a ráma között meg kell 
maradni.

A vágót egész egyenesen tartjuk és szorosan végighúzzuk az 
üveg egyik végétől a másikig.

A kerék bele fog vágni az üvegbe és hogyha az üveget fel
emeljük és az elvágott részt lehajlítjuk, úgy a két rész szabá
lyosan szét fog válni.

Természetesen tanácsos, mielőtt egy nagy lapnak nekilátunk, 
az üvegvágást régi üvegeken gyakorolni.

Cserkészeknek >>Turul“ mentőtáska I . P 2 5 - -
Vászon behuzattal, vátszfjjal II. P l 4* —

Leventéknek >>Turul“ mentődoboz p 2-50
Kapható a Cserkészboltban és minden gyógytárban. 

C n n r t l / Ö m l / n o l /  Készíti: „Turul" Kötszergyár Bpest,Op0 rlK.0 r0 K.neK. II., Erőd-utca 1-3.

N É  V R E J T  V É N Y .

A Magyar Cserkész betűi mögött 
Sok meleg, értő szív dobog,
Kik életet sugároznak beléje,
Én most azokra gondolok.
Tudsz-e olvasni, testvér a sorok közt?
Úgy rejtvényem megoldod könnyedén,
Mert im e versbe néhány VEZETŐNKNEK  
Kedves nevét rejtettem én.
Csak azt sajnálom, hogy nem minden névnek 
Találhattam elég búvóhelyet,
S így sok kedves név kimaradt a sorból.
De rajta, cserkész-testvér! Kezdheted! 
ő  cserkészgallér bár szárnyad rövidr 
Óvsz kirándulásokon minket mégis, 
így teríti reánk védő palástját 
Oltalmazóan a MAGYAR CSERKÉSZ is. 
Komoly dolgokról benne szó esik,
De tréfa is van benne, vicc elég,
Cikkek, novellák, rejtvény és pályázat,
S a jó ég tudja mennyi minden még.
Ülteti a cserkészliliomot 
Égi virág ez s emberi,
Okos tapintattal ápol, csititgat, 
jellemet Jaragán nevel geti.
S ha lelkűnkön még vannak maradványt 
Rozsdának, vannak foltok és hibák,
Letisztít, lakkoz, teremt új erőket,
S  megújul lassan az avult világ.
S  ma jó rímet bár. mindre nem találok,
Tizenegy nevet felsoroltam én,
Ki őket elszámolná rendre nékem,
Az volna a derék cserkészlegény.

Mikroszkóp.

A fenti vers soraiban a Magyar Cserkész tizenegy írójának 
neve van elrejtve, úgyhogy minden nevet egymásután követ
kező betűk összeolvasása folytán kapunk meg.

Megfejtési határidő október 10. A megfejtők közt 3 könyvet 
sorsolunk ki.

M egjelent a magyar nyelvű

„ Amatőr fényképészeti tankönyv és lexikon “
Á ra  vászonkötésben 2 .50 pengő. Kapható a kiadónál 
F e h é r  és T á r s a  s p e c iá l is  fo tó -s za h ü z le te ,

Ilford Limited, London és Grieshaber Frére, Paris 
magyarországi egyedárusítója,

Budapest, VII. kér., Károly-körút 3 la. szám.
M agyar cserkészek legolcsóbb bevásárlási forrása.



B Ő V Í T S Ü K  A  T Á B O R T !
ebontották már az összes cserkésztáborokat. 
A sátrak szépen, gondosan összehajtogatva 
(remélem, hogy így!) már megkezdték téli 
álmukat. Az edényeket is régen kimosták, a 

a bográcsokat gondosan bezsírozták, a balták, szeker- 
cék új nyelet kaptak az eltörött helyett, minden „nyári 
szerszám" szépen rendbeszedve a m aga helyén készül 
a nagy pihenésre. Legfeljebb, ha egy-két kirándulás 
lesz még, de ez már csak halvány árnyéka a nagy nyári 
életnek. A cserkésztáborozások ideje hosszú hónapokra 
odavan.

Ha mindezekre gondolok, olyan hangulat fog el, 
mint amilyen valamikor diákkoromban uralkodott ra j
tam így szeptem ber elején. Sajnáltam  nagyon a szép 
vakációt, de m ásrészt örültem az új iskolai év új szép
ségének: a viszontlátott jóbarátoknak, az előrejutás 
boldog érzésének, az új tantárgyak érdekességének. 
Most is valahogyan így vagyok. Sajnálom a táborok 
sok kedvességét, szépségét, örömét, de boldog vagyok, 
hogy újra itt van az én táboromnak igazi ideje. Igen, 
mert én a M agyar Cserkész szerepét úgy képzelem, 
hogy az központja egy hatalm as cserkésztábornak. Ti, 
kedves fiúk, ebben a nagy m agyar táborban szerte-szét 
buzgón tevékenykedtek. Mindenki végzi a m aga napi 
munkáját, a m aga örsi helyén. De időnként felhangzik 
a gyülekezésre hívó sípszó. Itt fújom meg én minden 
elsején és tizenötödikén (bizony néha egy-két nappal 
később! —  cserkész-szedöinas) a szerkesztőségben. 
A sípjelre ti felfigyeltek és sokezer cserkésztestvérem 
körém gyiilekszik, mintegy hatalm as tábortüzön. Én 
pedig beszélek a M agyar Cserkész hasábjain mind
nyájatoknak. És sorra megszólaltatom a tábortűznél a 
Ti kedves ismerőseiteket: Velősi Elek bátyátok komoly 
szót kér, Temesi Győző csodálatos utazásairól beszél, 
Fodor Feri bácsi mély természettudományi ismereteket 
közöl könnyű formában, Ede bácsi lelkesít, Polcsi bácsi 
nagyszerű újdonságokra tanít, Gyula bácsinak a vize
sekhez van szava, M ajor Dezső bá’nak pedig főként az 
őrsvezetőkhöz, Frici bácsiék a külföldi testvérekről 
beszélgetned, a költők szép verseket mondanak, a no
vellisták komoly és vidám történetekkel szórakoztat
nak, M ártonkáék szebbnél-szebb képekkel táplálják 
fantáziátokat, sokan szakism ereteteket gyarapítják ,m eg
szólalnak szerényen, bátortalanul (néha túl vakmerőén 
is!) a ti cserkésztestvéreitek s a nagy tábortűz végén 
Koszter atya beszél egyre csodálatosabban, egyre ér- 
dekfeszítőbben az ő drága kis Lurkó barátjáról. Még 
csak az van hátra, hogy néhány új hírt (néha bizony

ócskát) közöljek s a „szerkesztői üzenetekben" meg- 
símogassam, vagy mégmossam a fejeteket —  aztán 
vége van a nagy összejövetelnek, a hatalmas, még a 
csonka ország határait is messze túllépő tábortűznek.

Igen ez a M agyar Cserkész munkája. Ez a mi tábo
rozásunk.

Ez a tábor természetszerűen meggyérül, megkiseb
bedik minden nyáron. Amikor felharsan a kürt s indít 
a Bakonyba, Blikkbe, M átrába, a Balaton, a Tisza— 
Duna partjá ra  . . . akkor bizony mindig érzem, hogy 
megritkul az én táborom. Bizonyságom is van reá: 
alig jön egy-két levél. Nagy csend van a tábortűzveze
tőnél, a szerkesztőségben. De nem fáj a m agamrama- 
radottság, mert tudom, hogy az a másik, a ti tábortüze
tek kedvesebb, melegebb, közvetlenebb. Meg azt is tu
dom, hogy azoknak kialvása után visszajöttök ide, eh
hez a nagy, mindig égő tűzhöz, ebbe a nagy egyetemes 
táborba, a M agyar Cserkész köré.

Látjátok, ezért öröm nekem a sátrak elcsomagolása 
is. Mert ez azt jelenti, hogy nagyobbodik az én táborom.

De valamit meg kell vallanom. Amikor az idén, az 
első őszi sípszó után szétnéztem az én népem között, 
nagyon elszomorodtam. Kicsi a tábor, nagyon-nagyon 
sokan hiányoznak a tábortűz mellöl. Pedig a tábortűz
vezető a régi szeretettel és melegséggel hív és a tar
solyában sok értékes szám van. A m unkatársak mind 
felsorakoztak már. Rengeteg' új ötlet, új szépség vár 
m egnyilatkozásra. Fiúk! Nagyon szép, mély és tanul
ságos, emellett nagyszerűen m ulattattó lesz az idei 
nagy táborozás, a M agyar Cserkész új, nagy tábortüze.

Ugy-e ti sem akarjátok, hogy ennek áldását csak ke
vesen élvezzék. Azért hozzátok fordulok fiúk, cserkész
testvérek: N agyobbitsuk, bővítsük a tábort!

M indenkinek legalább egy új tagot kell hoznia a tá
borba, legalább egy új előfizetőt kell szereznie.

Ig^zi, lelkes cserkészeket keresek. Minden csapatból 
csak egyet-kettőt, de azok aztán fáradhatatlanok le
gyenek. Bővítsék a tábort szüntelen. Ne fáradjanak 
meg az új táborozok gyűjtésében. Elsősorban a cser
készeket hívjuk. Nekik egy szálig itt kellene lenniük! 
De szívesen látunk nem cserkészeket is. Nekik is sok 
áldást és nemes szórakozást nyújt a mi tábortüzünk, a 
M agyar Cserkész olvasása.

Értsétek meg fiúk. Meg kell kétszerezni a M agyar 
Cserkész előfizetőinek a számát! Mert ha gyérül a tá 
bor, kisebb lesz a tűz is. Nem bírjuk a rengeteg ki
adást, összezsugorodik a lapunk.

Ugy-e ezt nem akarjátok? Ugy-e ezt nem engeditek?



Hiszen nem is kerül olyan nagy munkába. Minden 
cserkésznek van egy jó barátja. Fogja meg előfizető
nek Ő is jól jár, mert többet kap, m i n t  amennyit fizet.

Ha pedig úgy gondoljátok, hogy elkelne az en bűz- 
(U tószavam , f a g )  a m unkatársak
csak egy szót szóljatok. Csináljátok „Magyar Cserkesz 
n a p o S r .  Gyüjtsétek össze az összes cserkeszeket s 
azok jóbarátai , a szülőket, rokonokat. Hívjatok el 
b e n n ü E  Mi szívesen szólunk, segítünk nektek hogy 
ez a tábor, a mi táborunk minél nagyobb legyen. 
Budapesten szívesen kimegyünk bármely napon,- bár
melyik csapathoz, csak mind legyetek együtt, de

vesen elmegyünk vidékre is. O tt azonban kívánatos, 
hogy az összes csapatok együtt rendezzek meg ezt a 
propaganda ünnepet.

Szívesen beszélek erről minden vezetővel.
Most azonban már átadom a szót inasnak. De sze

retném ha ezeket a sorokat mindenki megszívlelne 
aki olvasta még ma tovább adná, hogy harsogjon az 
egész magyar cserkészvilág a lelkes felhívásból, tes -
vérek bővítsük a tábort! , ,

Bizalommal reménykedve, az uj tabortagok le kés
tömegét már is szeretettel köszontve, varja e felhívás tömegei nuu Kálmán bácsi.
visszhangját

A  II. ORSZÁGOS VÍZICSERKÉSZVERSENY.
i . . .___ aíí: An Ko«-áfai l/nyiil

Az egész magyar cserkészvilágot élénkén érdeklő ese
mények színhelye volt szeptember ho 6., 7. es 8. napján az 
újpesti Népszigeten levő vízitelepünk. Itt folyt le ugyanis 
a II. országos vízicserkészverseny 
legnagyobb része s innen történt an
nak teljes irányítása.

Hosszú hetek kemény munkája 
szervezte meg ezt a minden vonatko
zásában pompásan sikerült versenyt.
A rendezőség élén dr. Zsembeiy 
Gyula társelnök, a vízicserkészet fá
radhatatlan megszervezője és lelkes 
irányítója állott, aki a versenytábor
nak parncsnoka is volt. Jobbkeze volt 
Gundrum Kázmér, a versenyiroda ve
zetője, aki az adminisztráció hatal
mas munkájából az oroszlánrészt 
vette ki, de derekas, komoly munkát 
végzett az egész nagyszerű „vezér
kar": Vitwindics Tibor parancsnok
helyettes,, Simó Pál versenyvezető, 
dr. Báthory József fődöntőbíró, Lip- 
tay János ellátásvezető, Szabó Zoltán, 
a rendet fenntartó csapatok parancs
noka és lelkesen, szívesen segített 
mindenki, akinek erejét, tudását, 
szakértelmét kérték. A vízicserkész
csapatok közül legtöbbet mégis a 
30-asok és a 11-esek fáradoztak. A 
gondos, lelkes előkészítő munka után minden csak jól
sikerülhetett. ...

Az érdeklődés nagyon szép volt. Huszonegy versenyo 
állott küzdelembe. Ez a szám, a vízicserkeszek összes lét
számához mérten tekintélyes. De a versenyzőknél jóval töb
ben voltak az érdeklődők, kik tanulni, élvezni jöttek a vizi- 
versenyre. Úgy, hogy 6-án d. u. rendkívül mozgalmas volt 
az amúgy is nagyon élénk vízitelep. A magyar cserkesz

mozgalom vezetői és barátai közül is sokakat láttunk ott, de 
igaz! szép, impozáns képet az őszi színbe vont telepnek 
mégsem a cserkészelőkelőségek adtak, hanem az a sok 

száz, barnára sült, pompás izomzatú, 
tiszta tekintetű, vidám cserkészfiú, 
akik nekivetkőzve várták a versenyek 
megindulását. (Csak annyi szúnyog 
ne marta volna a meztelen lábszá
rakat!)

Szombaton délután a kajakverse
nyek bonyolódtak le. Két csoportra 
oszlottak a versenyzők. Az összerak
ható kajakkal a következő feladato
kat kellett végezni: kajakösszerakás, 
szétszedés; 500 m gyorsevezés; ka
jakból ki- és beugrás (igen nehéz a 
rendkívül labilis kajakkal); kajak el
vezetése vízben levő gerenda felett és 
alatt; az elmerített kajak szárazra- 
vonása után be kellett mutatni, hogy 
a kajakban olyan jól el volt csoma
golva a ruha, hogy az szárazon ma
radt, sőt ugyaninnen kellett előszedni 
a gyújtót tűzgyújtáshoz.

A versenyek azt igazolták, hogy 
vízicserkészeink igen jól tudnak 
bánni az ős-eszkimó vízijármüvei.

Nagy ügyességről tettek tanú
bizonyságot a merev-kajakkal ver

senyzők is. Kiváltképpen a szabadonválasztott gyakorla
tok voltak valóságos vízi akrobatamutatványok _

Szombaton kedves, szép együttes tábortűznél búcsúzta 
az első versenynaptól. Vasárnap reggel jókor volt mise es 
protestáns istentisztelet. Reggeli után azonnal megindu 
az összetett örsi verseny. Ez úgy folyt le, hogy a 21 ver- 
senyörs minden tagja versenyzett egy-egy szambán meg 
pedig sorshúzás útján döntötték el, hogy melyikben. Tehat

Kilátás a nagy csónakházból a versenyek idején.

A 14. Hollók versenyörse
A 2 B K Q. versenyörse. 

ú s z ó s t a f é t a  e l s ő  h á r o m  h e l y e z e t t j e .
A 15 Bethlen Gábor vertenyörse.
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Jelenet az örsi’stafétaúszásból.

senki sem tudhatta előre, hogy a következő feladatok kö
zül, melyikben kell kimutatnia ügyességét: 1. csáklyázás- 
molnárevezés; 2. kormányzás; 3. első segélynyújtás; 4. kö
télmunkák; 5. vízből való mentés; 6. vízrendészet ismerete; 
7. csónakjavítás. Bizony egy őrs csak úgy állhatott ki a 
versenyre, ha minden tagja mindenhez értett. Értett is. 
Ugyancsak vasárnap folyt le az úszóverseny, térképolva
sási és jeladóverseny.

Délután indították az őrsöket a verseny legérdekesebb 
és legértékesebb részére: az örsi vízi-hike-re. Ez a verseny 
abból állott, hogy őrsönként fel kellett evezni Dunakeszi- 
Alag-ra. Ott — miután útközben különböző feladatokat 
hajtottak végre ■— az est sötétjében táborhelyet kellett ke
resni, éjszakára tábort ütni, vacsorát főzni, a tapasztalta
kat megbeszélni, túranaplót írni, másnap korán felkelni, 
mindent rendbehozni, cserkészesen viselkedni s délelőtt 
10 órára be kellett evezni a vízitelepre, ahol a közel 24 
órás hikeről részletes jelentést kellett írni. A versenyzők 
minden tevékenységét döntőbírák rejtekhelyekből figyelték.

Minden Örs szépen megoldotta feladatát s már fél 10 
órára együtt volt újra az egész tábor a vízitelepen, hol, 
tekintettel Kisasszonynapjára, 10 órakor szentmise volt.

Ezután következett a verseny utolsó száma, az örsi aka
dályverseny, amely abból állott, hogy örsi csónakkal kel
lett evezni, éles kanyarodénál kormányozni, vízből men
teni, elszabadult csónakot elfogni, végül hajót vontatni.

Ebből a szűkszavú leírásból is megérthető, hogy a vízi

Az örsök hikére indulnak.

verseny feladatait úgy állította össze a vezetőség, hogy a 
résztvevő őrsöknek bizonyságot kellett tenniük a vízen való 
teljes jártasságukról.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy becsülettel megálltak he
lyüket. Nagyszerű volt az, hogy milyen biztosan oldotta 
meg nehéz feladatát egy-egy őrs, amelyik 16— 17 éves ve
zetőjére bízva késő' este szállt a gyorsvizű Dunára. Ezek 
a fiúk, akik résztvettek a versenyben, gyermek-ifjú koru
kat meghazudtoló komolysággal tettek bizonyságot arról, 
hogy a cserkészet keményizmú, bátorszívü, férfilelkű if- 
jakká nevelte őket.

A cserkészek általában nem szeretik a versenyeket, mert 
tisztában vannak a versengés veszedelmével. De az ilyen 
örsi csoportversenyek szépek. Itt nincs meg a sportprima
donnává fejlődés veszedelme, mert az egyén, az őrs ér
deke: a közösség mögött háttérbe szorul. Viszont kétségte
len, hogy a versenyek sok olyan térre tudják terelni komo
lyan az érdeklődést, amely terek egyébként minden fiata
losságuk mellett is elhanyagolódnának (térképolvasás, jel
zés, naplókészítés). Természetesen, ezt a célt csak a jól 
előkészített versenyeknél érhetjük el,

A II. országos vízicserkészverseny ilyen volt. Azért volt 
öröm nézni minden mozzanatát, ezért volt belőle sok 
haszna minden résztvevőnek. Kálmán bácsi.

A II. országos vízicserkészverseny részletes eredményei 
a következők:

Fiatalok vándordíjas örsi-versenye a főcserkész úr ezüstpajzs-vándordíjáért.
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Öregek vándordíjas örsi-versenye a Magyar Cserkész történelmi serlegjéért.

FIÚ-GONDOK.
Sejtettem a veszedelmet, akárcsak a macska az esőt. 

Pedig az erdő nem árult el semmit. A hamvasszürke gyer
tyán-törzsek életerőtől duzzadva, királyi nyugalommal in
gatták üdezöld lombsátorukat. A rigó meg a pintyőke csak 
úgy füttyöngetett, mint máskor. A harkály sem kopácsolt 
újmódi nótákat s az aranyoszöldhátú legyecskék is régi 
szokásuk szerint cikkáztak ide-oda a lombok közt beözönlő 
fénykévék ragyogó melegében. Mégis valahogyan puska
port szimatoltam a levegőben. Két kísérőm: Lali és Gyuri 
ugyanis roppant konok hallgatásba merültek. Nem fütyül
tek. Nem is daloltak. Sőt még csak nem is vesézték egy
mást, ami nyilvánvalólag kóros tünet. Csak hagytam őket. 
Gondoltam: majd megjön a szavuk, ha nem előbb, hát ké
sőbb. Nemigen szíveli a fiú-féle, ha nagyon noszogatják.

Várakozásomban nem is csalódtam. Ott, ahol a kapasz
kodó vízszintesbe kanyarodik s az út eltér a Zöldforrás felé, 
Lali hirtelen megtorpant, szembefordult és nagyot szusz- 
szantott:

— Hát nem érdemes! Szavamra mondom, hogy nem ér
demes! Tessék elhinni, hogy az utolsó tanyai kuvasz leg- 
borzasabbik kölykének is kilátásosabb az élete, mint a mai 
fiúké. De akkor minek biflázunk annyit? Nem kár az elpo
csékolt időért? . . . Érettségi? Papír! Napszámosnak talán 
elmehetünk vele. Vagy talán annak se . . .

— Igen, vegyészmérnöki diplomával droguista inasnak, 
mint jómagam! — Kontrázott Gyuri. — Csak azt szeret
ném tudni, hogy mi a csudának görnyedtem és éjszakáztam 
öt éven keresztül? És minek kellett szegény szüléimét annyi 
költségbe kevernem? Hiszen egy profi boxoló, vagy egy- 
egy jobbfajta labdarúgó tanulás nélkül, tizennyolc-húsz
éves fejjel hatszor annyit keres, mint a mérnök, tanár vagy 
orvos . . .

— . . .  hogy a moziszínészekről ne is beszéljünk! — tol
dotta meg Lali.

— Az ám! És mindenütt csak a protekció! Pedig hát nem 
mindenki dobálózhatik miniszterekkel! Sokszor sírni sze
retnék, ha nem restelném . . .

— És ha a csüggedés nem vihogna keserű-gúnyosán a 
fülünkbe. Hiába! Nem érdemes és punktum!

Elhallgattak. Magam sem találtam meg azonnal az al
kalmas hangot. Hiszen a két legény keserűsége ma sok 
ezer magyar fiú lelkét hasogatja. S a szívem igazat is adott 
volna nekik. De az eszem meg egyre azt hajtogatta, hogy 
mégsincs az úgy, hiba van ám itt a kréta körül. Végre is 
beláttam, hogy nem lehet a szárnyakat nyesegetni az 
amúgy is gunnyasztó madaraknak. Hogy időt nyerjek, el
lentámadásba kezdtem, mégpedig a leggyöngébb ponton:

— Boxbajnokokra, moziszínészekre ugyan kár hivat
koznotok. Többet tanulnak és gyakorolnak azok, mint 
akármilyen főiskolás emberpalánta.

— Az igaz! De a munkájuk értéke! — tromfolt le Gyuri.
— Nem mondom, a mások szórakoztatása se kutya éppen, 
de a mérnöki munka például mégis csak többet ér a tár
sadalom szempontjából, nem?

— De igen! — feleltem bizonytalanul, majd hirtelen 
mentő gondolatom támadt. — Idenézzetek, fiúk! Látjátok 
ezt a bükkfát? Mit vesztek észre rajta?

A két lázongó Koppány-ivadék kelepcét szimatolt a lát
szólag idetartozó kérdésben és bizalmatlanul tekintgettek 
hol rám, hol a fára. Nem tudták, hova akarok kilyukadni.

— Érdekes fa! — szólalt meg végre gondtalan hangon 
Lali. — Valahogyan kétféle a növése: alul görcsös, girbe- 
görbe, feljebb meg sudár, szálegyenes.

— Kitűnő! — lelkendeztem. — De vájjon miért ilyen?
— Miért? Hát miért? •— töprengett Gyuri körültekintve.

— Ehun ni! — tört ki belőle aztán — itt a magyarázat! 
Ez a korhadt fatönk itt mellette. Valaha hatalmas ősfa le
hetett s elvette a napot azoktól a csemetéktől, amelyek 
szerencsélenségükre itt keltek ki a földből . . .

— Igazad van! De látod, a kis fa nem zúgolódott, nem 
csüggedt, nem dobta el magától az életet, hanem megpró
bált élni úgy, ahogy lehetett. Várt, erőt gyűjtött, ide-oda 
hajladozott, nyújtózkodott, hogy legalább azokat a fény
morzsákat felszippanthassa, amik a vén zsugori asztaláról
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lehullanak. Talán évekig élt itt igénytelenül, szegényesen, 
de minden pillanatban készen, hogy sudárba szökkenjen

— Aztán jött a favágó, vagy valami vihar. A korhadt, 
vén fa kidőlt. Egy reccsenés, egy zuhanás: és a napsuga
rak soha nem sejtett bőségben özönlötték körül kis hősün
ket. Felszabadultak hát a komor esztendőkben felhalmo
zott energiák. A raktárakból a műhelybe kerültek s most 
már megindult a növekedés szépen, erőteljesen, egyenle
tesen.

— No látjátok! A háború eszeveszett értékpocsékolása, 
a forradalmak és Trianon bennünket is árnyékba borítot
tak. Fölénk kerekedett, kapzsi szomszédok elfogják előlünk 
a napot. És semmi jele annak, hogy valaha megvirradjon. 
Szomorú, majdnem kétségbeejtő korszak ez, elismerem. 
Mégis azt mondom, hogy nektek, napjukatvesztett magyar 
fiúknak nem szabad csüggednetek. Inkább járjatok sokat 
az erdőn, mezőn s tanuljatok ott életbátorságot, szívós ki
tartást, a lehetőségekhez való alkalmazkodást. A zimankó
val dacoló kikericstől, hóvirágtól. A sziklarepedésben vi
rító tátikától, vadrezedától, mohától. A villám-hasította 
fűzfától, kökénybokortól, a pitypangtól, útifűtől . . .  A leg
ragyogóbb, kacagó virág életében is van időszak, amelyet 
a nyirkos erdei föld sötétjében, fakó, vak gyökérben kell 
eltöltenie. Hát ilyen időket élünk most mi is . . . Bevallom, 
részben mi, öregek is hibásak vagyunk benne. Sok min
dent nem jól csináltunk, sokat mulasztottunk, sokat eltűr
tünk. De rajtatok már nem segít ez a meakulpázás. Ne tö
rődjetek velünk, lefelé ballagókkal, hanem legyetek résen, 
hiszen úgy fordulhat, hogy máról-holnapra odakerültök a 
kormányrúd mellé . . . Erősebben és másképpen kell dol
goznotok, mint ahogy mi dolgoztunk. De ez nem ok arra, 
hogy sutbavágjuk a könyveket!

— Igen-igen! — morfondírozott Gyuri. — Tanulni, erőt 
gyűjteni, lemondani, fölkészülni: ez mind nagyon szép, de
— bocsánat — levest főzni nem lehet belőle. Azt tessék meg
mondani, hogy mihez fogjunk most, miből éljünk meg ma, 
mikor az értelmiség túltermelése már-már végzetessé válik?

— Nézzétek, fiúk! Nem szabad ám minden öblöshangú 
szólamot bírálat nélkül elfogadni és utána szajkózni. „Ér
telmiség túltermelése . . .!“ Hiszen van, van, de nem elő
ször és talán nem utoljára. Csakhogy ez legföllebb nálunk 
új jelenség. Más népeknél már évszázadok óta ismerik. 
Vagy nem a „több nap, mint kolbász'1 elvénél fogva in
dultak a németek, angolok, hollandusok és belgák százai 
és ezrei a gyarmatokra, ahol bizony sok kényelmetlenség 
és nélkülözés közepette kellett a szűkmarkú föld alól ki- 
kaparniok a mindennapi betevő falatot? . . . Nekünk is van 
gyarmatunk, töretlen ugarföldünk: a falu, a tanyavilág! 
Ott még sok orvos, mérnök, pap, gyógyszerész, jegyző ka- 
nyaríthatna magának kezdetben talán kevésbbé rózsás, 
de a munkátlanságnál, napszámoskodásnál százszorta 
szebb, jobb, hasznosabb — és tiszteletreméltóbb műkö
dési teret. Évek múlva aztán bizonyára nekik is beharan
gozzák a Husvétot a hosszú böjt után. Ámbár a magában 
értékes, tartalmas, adni tudó egyéniség számára a falusi 
élet is sok kiaknázatlan örömet rejteget. A kezdetet min
denesetre merni kell! Csak a bátrak nyergelik meg az éle
tet. Az anyámasszony katonái ellenben csak hadd kuk
soljanak itt a városon, hadd kénytelenkedjenek, kesereg
jenek, díjrtökoskodjanak, alázkodjanak és szidják a kor
mányt, a helyzetet, sőt talán még a jó Istent is.

— Hát azért mégiscsak nehéz kenyér lehet az, kérem. 
S nem is minden ember gyomra veszi be a falusi életet!
— akadékoskodott Gyuri.

— Bizony, elszigetelődni társaságtól, kultúrától, szóra
kozástól! — duplázott rá Lali.

— Hogyne, hogyne! Hiszen épen itt a bibi! Nagyúri, ko
mótos náció vagyunk mi magyarok. Más nemzet fiai vias

kodhatnak a gyarmatokon pokoli éghajlattal, gyilkos kór
ral, vérverejtékes ugartöréssel. Egy-egy hithirdető, mér
nök vagy kutató esztendőszám nem kap postát, nem lát 
magához hasonló embert s mégis helytáll. Részben a min
dennapi kenyérért, részben sohanemlátott, vad, bizalmat
lan, rosszindulatú népekért. De az persze semmi! Ellenben 
a magyar középosztálynak már a falu is csavarja az orrát. 
Neki a tanyai élet kibírhatatlan. A jegyzői, tanítói, köror
vosi hivatal nem elég előkelő! Pedig csak a fővárostól 
néhány órányira, saját véreink sorsában kellene osztoz
nunk. Azokéban, akik évszázadokon keresztül viselték a 
röghözkötöttség, a kitagadottság terhét. De hát ne menjen 
falura, aki nem akar!

— Hanem mitévő legyen?
— Nézd, fiam, nem kell ám minden érettségizett legény

nek hivatalba vagy főiskolára mennie. Az élet ma már az 
ipari szakmákban és a kereskedelemben is oly bonyolult, 
hogy a magasabb képzettség, a tágasabb látókör itt is jól 
hasznosítható.

-— Szóval lecsúsztunk! — rosszmájuskodott Gyuri.
— Egyáltalán nem! Nem a középiskolai vagy egyetemi

tanulmányok érnek mar kevesebbet, hanem az élet nehe
zedik egyre jobban fölöttünk. Azért cseppet sem szégyelni- 
való, ha valaki érettségivel beáll pincérnek, lakatosnak, 
kiskereskedőnek. Németországban már a háború előtt be
látták ezt. Az asztaloslegény vagy kereskedősegéd munka 
után kimosdott, megfürdött, feketébe vágta magát és el
ment a kávéházba vagy az operába. S a mellette ülő dip
lomás ember cseppet sem fintorgatta az orrát miatta, mert 
okosan elbeszélgethetett vele a mindennapi témákról. De 
meg hány csíki székely ballag „harisnyásan" az eke után, 
aki Szeredában kijárta a nyolc gimnáziumot, úgy idézi 
Horatiust ott az ökrök mellett, hogy még . . .  Ez az átérté
kelés nálunk most van folyamatban. Csakhogy még mindig 
sok ostoba előítélet pókhálósítja az elméket. Itt is sokat 
tehetnénk mi, cserkészek! Mutassuk meg, hogy merünk új 
utakon járni . . . Nem bánjuk meg! Velösy Elek.

Lord Hampton, — kinek érdekes könyvéből egy története t mai számunk
ban közlünk — a magyar cserkeszek közt.
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HARC A  D A G Á L LY A L  ÉS A P Á L LY A L .
(Negyvenmérföldes vitorlaúton az angol vízicserkészekkel.)

„Pretty“-jén, parancsnok úr pedig egy vízicserkészköny

— Jó, megkérdezem 
őket!

Eddig hallottuk az 
egyoldalú beszélgetést 
és Mr. Spencer, cser
készfőtitkár, házigaz
dánk már be is nyitott 
szobánkba:

— Mr. Reynold, a 
kenti vízicserkészek

vezetőtisztje telefonált, hogy szívesen látja az urakat a 
cathami" cserkészek holnapi kirándulásán.

” _  Nagyszerű lesz, Mr. Spencer! — kiáltottam fel Jeno
barátommal egyidőben.

_  igen ám, de Mr. Reynold külön figyelmeztetett, hogy 
tekintettel arra, hogy a 40 mérföldes utat könnyű vitorlás- 
csónakban kell megtenni, csak abban az esetben jöjjenek,
ha vállalkoznak egy ilyen nehéz utazásra.

__ Tessék csak megmondani, hogy mindenfele farad
ságot örömmel vállalunk. . . .

Házigazdánk visszament a telefonhoz s mi ketten neki
láttunk a kiránduláshoz szükséges felszerelés gondos 
összekészítésének.

Alig telt el tíz perc, újabb telefoncsöngetés hallatszik s
ismét szobánkba lép Mr. Spencer:

_  Mr. Reynold ismét telefonált s azt mondta, hogy te
kintettel a „ráff“ tengerre, csak akkor jöjjenek, ha van 
teljesen vízhatlan öltözetük.

Hosszabb válasz helyett felmutattuk viaszosvaszon 
kabátjainkat, mire kedves házigazdánk visszasietett a te
lefonhoz.

— Nem értem ezeket az 
barátom a csendet.

— Miért? — érdeklődtem,

— Eddig minden alkalommal a lehető legkedvesebbek 
és legudvariasabbak voltak. Még a gondolatainkat is igye
keztek eltalálni s most az a színezete van a dolognak, 
mintha erre a tengeri kirándulásra nem akarnanak elvinni.

— Ez valószínű, de érthető is!
__Már miért lenne érthető, parancsnok úr?
— Nézd, Jenő! Ha egyszer odahaza, egy hideg decem

beri napon csapatoddal téli sítáborba készülsz a Matra- 
hegységbe s egyszerre telefonon bejelentik, hogy két af
rikai cserkész veled akar menni, mit csinálnál?

— A példa nem jó, parancsnok úr, mert az afrikaiak nin
csenek hozzászokva a mi hideg telünkhöz.

__ Helyes, viszont az angolok ugyanazt gondoljak ró
lunk, hiszen most nekünk sincsen tengerünk.

— Mégis más, mert mi eleget vitorláztunk a Balatonon 
a cserkészszövetségi „Búváron“ és a Finaczy-csalad

- -  Ez mind igaz, de ők erről mit sem tudnak s ezért nem
szabad rossznéven venni viselkedésüket . . .

Angliai expedíciónk harmadik tagja, Zoli okvetlenül a 
British Múzeum látnivalóit akarta alaposan tanulmányozni, 
s így történt azután, hogy másnap reggel a cathami 
vasútállomáson Mr. Reynold, két mindenre elszánt cser
készvezetőt láthatott, kiknek vízhatlan gumivaszonba cso
magolt fényképezőgépük sejteni engedte, hogy elkészültek
mindenféle időjárásra. ,

Vendéglátó gazdánk, a markáns, tengereszarcu, kitünte
tésekkel díszített Mr. Reynold lekötelező szivesseggel fo
gad, betessékel autójába s megindulunk a kikoto tele.

Útközben megtudjuk, hogy a csapat két könnyű, kétsze
res csónakvitorlással indul ma reggel a negyven merfold- 
nyire (kb. 70 km) lévő táborhelyére, ahol egy hetet fognak
táborban tölteni. ,

Felérkezve a kikötőbe, megpillantjuk a kekruhas angol 
vízicserkészekkel együtt a „vitorlásokat". Hat bizony ez 
kisebbfajta kiérdemesült mentőcsonak, melyre vitorla es 
uszony szerelhető. Az egész teljesen nyitott. Most mar la
tom, miért kell az utazáshoz vízhatlan ruha

Elhelyezzük felszerelésünket a csónak feneken s köz
ben a legénység" az „elő-“, „fő-" és „far-vitorla felsze
relésébe kezd. Az egyik csónak hatalmas előnyt kap, mi a 
vezető csónakján hátramaradunk, mert a mi vitorlasun 
még nincsen felszerelve. Mr. Reynold kezebe vesz egy 
óriási, jókora asztalnagyságú papírlapot s magyarázni

7(1 *
— Ez a „csárt" (chart) egészen részletesen tartalmazza 

ezt a csatornát, melyen haladnunk kell a nyílt tengerig, z 
itt látható számok a hajózási út mélységet jelentik.

__De mi az a sok fehér terület? — kérdeztem.
_  Ez a szárazföld s azért fehér, mert minket nem ér

dekel.
— De hiszen fontos lehet!
_  Csak annyiban, hogy tájékozódni tudjunk s ahol 

ilyesmi van — látja —, az szerepel a térképén is — s erre 
Mr. Reynold egymásután mutatott ra ujj aval a parton fel 
tüntetett világítótornyokra, kőgátakra és gyárkemenyekre.

Ezalatt a fiúk felszerelték a vitorlázatot s Mr. Reyno 
kormányhoz ült s kedvező széllel elindultunk.

A kanyargós öböl 200-300  meter szeles lehetett s 
jobbra és balra hatalmas hadihajók — az angol vilagbiro-

Kedvező széllel elindultunk.
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dalom vigyázó őrei — 
horgonyoztak. Egyese
ket javítottak, máso
kat éppen festettek. Mr. 
Reynold mindegyiknek 
tudta a nevét és leg
fontosabb adatait.

— Te, Jenő — súg
tam szomszédomnak, 
aki az elővitorla keze
lésében segédkezett 
ügyesen az angol vízi
cserkészeknek —, tu
dod talán, hogy mi a 
házigazdánk foglalko
zása?

— Csak tengerész 
lehet, mert olyan pom
pásan vezeti vitorlá
sunkat s amellett min
den adatot tud a hadi
hajókról.

— Ez valószínű, azonban kérdezd meg alkalmilag vala
melyik fiút, mert mégis érdekelne . . .

Tovább nem folytattuk a beszélgetést, mert teljesen le
kötött az út érdekessége.

A csatorna egyre szélesebb lett. Jobbról és balról is egy- 
egy erődítmény tűnik fel, mely a háború alatt német ten
geralattjáróktól igyekezett a hajózást megvédeni. S a leg
furcsább az egészben, hogy a part szinte rohan mellettünk. 
Igaz, hogy kedvező háromnegyed széllel haladunk, de 
mégis feltűnőnek tartom a gyorsaságot. Mr. Reynold-hoz 
fordulok:

— Milyen gyorsan haladhatunk?
— Lehet úgy 4—5 mérföld óránként!
— Csak annyi? — csodálkoztam, mert én sokkal többre 

becsültem.
— Nem! — nyugtatott meg vezetőnk — azért gyorsab

ban haladunk. Ugyanis látja — s ezzel a part felé muta
tott, amely mellett hatalmas területek maradtak szárazon 
■—■, most éppen apály van s a csatorna vize a tenger felé 
folyik. így hát haladási sebességünk megduplázódik.

S tényleg érdekes volt az apály és dagály játékát meg
figyelni. A kettő közötti különbség négy teljes méter. S ez 
elegendő, hogy a vidék képét teljesen átalakítsa. S jaj 
annak, aki nem ismeri az apály és dagály szabályait s 
apálykor kiköt a parton s esetleg sátrat ver. Jön a dagály 
s esetleg kilométer távolságra kell futni, amíg száraz ta
lajt ér. Nekünk is nagy bajt okozott volna, ha vezetőnk nem 
használja ki az apály haj
tóerejét is.

— S mondja, Mr. Rey
nold, mikor lesz az apály
ból dagály?

— Tizenegy és tizenkettő 
között.

-— De hiszen akkor gá
tolni fog bennünket a ha- 
ladásbanv,

— Ó nem, mert addigra 
elérjük a nyílt tengert s a 
táborhelyet majd egy má
sik öblön át közelítjük meg 
s itt éppen a dagály lesz 
segítségünkre.

S tényleg mintegy félóra 
múlva feltűnt szemünk előtt 
a nyílt tenger. Tengert ed A kirándulás vezetője cserkészeivel s Jenő barátommal.

dig is láttam s utaztam 
is rajta. De mennyire más 
a tenger egy törékeny 
csónakból nézve. Mennyi
vel hamarabb bezárul a 
horizont az ember körül!
Mennyivel rövidebb idő 
alatt nem lát mást, csak 
eget és eget.

Nyilttengeri utazásunk 
nem tartott hosszú ideig, 
csakhamar irányt vettünk 
egy öbölbe s ebbe vitor
láztunk be.

Az útnak most követke
zett a legnehezebbrésze. Az 
apály és dagály közti idő
ben a hajózható út egészen keskeny volt. A vezető tér
képpel a kezében s iránytűre szegezett tekintettel adta 
utasításait a kormányosnak. Elől pedig az orrában gug
golt a „ha jősinas"^  a vízmérőrudat minden percben két
szer kezefejéig bemártotta.

— No „bottom“ ! No ,,bottom“ — hallatszik állandó je
lentése. Mikor azután egyszerre elhallatszik a „bottom“ 
— a fenék kiáltás —, azonnal fordulni kell, hogy a meg- 
feneklést kikerüljük. Az elővitorlakezelő elengedi az elő- 
vitorlát, majd az ejlenkező oldalra húzza át, a fővitorla- 
kezelő áthúzza a nagyvitorlát a másik oldalra, a kormá
nyos új irányt vesz s megigazítja a farvitorlát.

Alkalmunk van megbámulni Mr. Reynold ügyességét s 
ennek köszönhető, hogy hamarosan beérjük a nagy 
előnnyel és könnyebb terheléssel indult másik cserkész
vitorlást.

Amint nagyobb előnyt szereztünk, Mr. Reynold megfor
dul s visszafelé haladva a másik csónakot engedi előre.

Mikor éljenezve elhaladnak mellettünk, vezetőnk át
kiabál:

— Csak majd mindig a hajók mellett maradjatok.
A csatorna kanyarulata következtében az ellenszélből is 

hátszél lesz s így pompásan haladunk. Azonban megérke
zett a dagály. A víz gyors hullámzásba kezd s egyre szé
lesedik. Van hely, ahol már alig látni a partot.

Nézem a tengeri térképet s csodálkozva kérdezem:
— De Mr. Rynold, itt éppen olyan keskenynek van raj

zolva a meder, mint az előbbi részeken.
— Olyan is, csakhogy mogt dagály van.
-— Miért kell akkor mégis a hajók vonalán haladnunk?
— A fiúknak rá kell szokniok, hogy a jelzett úton ha

ladjanak. Itt sebesebb az áramlás, ha nagyobb járómű
vet vezetnek, nem lesz 
semmi fennakadás.

Ahogy mendegélünk, vi- 
torlázgatunk, feltűnik ám 
egy hatalmas kikötő.

— Redham papírdokkjai! 
-— mondja vezetőnk.

— Mi az, hogy papír
dokk! — érdeklődtem kí
váncsian.

— Azt jelenti — magya
rázta Mr. Reynold —, hogy 
ebben a kikötőben csak pa
pírost raknak ki.

— Jaj, de érdekes lenne 
megnézni!

— Láthatja majd, mert 
itt a „lunch“ ideje s máshol 
nem köthetünk ki.
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— De hát, tessék mondani, miért nem lehet itt valahol 
partraszállni, miért kell egy forgalmas kikötőben ét
keznünk.

— Csupán a dagály miatt! — mosolygott Mr. Reynold.
S tényleg csak akkor jutott az eszembe, hogy most egy

óra alatt méternél is többet emelkedik a víz, ami a lejtős 
parton 40—50 méter távolságnak felel meg.

Közeledtünk „Redham“-hoz. Az emeletes daruk aljában 
óriási fehér papírhegyek tornyosultak. Szinte hihetetlennek 
látszik ennyi papírtömeget egycsomóban látni. Fényképet 
akarok a kikötőről készíteni, azonban nagyon nehezen 
megy. Az óriási „papír-hegységnek11 csupán kicsiny része 
fért rá fényképezőgépem lencséjére. Az egyes „hegylánco- 
latok“ között prüszkölő mozdonyok húzzák a megrakott 
vasúti kocsikat. Nem tudom mit nézzek, olyan érdekes.

Megérkezésünk után partra kellett szállnunk. Azonban 
az korántsem volt olyan könnyű dolog, mint amilyennek 
látszott. A hatalmas kőfalon keresni kellett egy ilyen célra 
felszerelt vaslétrát s azután csomagokkal kellett 8— 10 mé
tert mászni.

Ez mind semmi sem lett volna, de előbb a csónakot kel
lett kikötözni. Hazagondoltam, hogy mily jó dolguk is van 
otthon a vízicserkészeknek. Kikötik a csónakot és punktum. 
Otthon nincsen dagály és apály.

Mivel a csapat „lunch“-re egy órát szánt, a csónakokat 
úgy kellett kikötni, hogy 1. a víz ne sodorja neki a közeli 
hajóknak; 2. ne ütközzenek a parthoz, ha hajó megy arra; 
3. ne ütközzenek össze; 4. a vízszín emelkedésével is fe
szüljenek a kötelek; 5. az emelkedésnél ne akadjanak be 
az árbocok a kikötött hajók drótköteleibe; 6. s ami a leg
fontosabb, a csónakok m aradjanak ott a lépcsőnél.

Amint a „lunch“-öt befejeztük s a kikötőt alaposan meg
néztük, indultunk tovább a tábor felé.

Az idő pompás volt, hullámbecsapást csak egy-egy 
gyorsjáratú motorcsónaktól kaptunk; ezt a hajósinas auto
matikusan kimerte.

Előttünk néhány száz méterre haladt egy büszkén fello
bogózott motoros. Megfigyeltük, högy-egymásután kétszer 
futott zátonyra. S egyszerre mit tett? Odaszegődött az első 
csónakunk nyomába. Biztosan azt gondolta: „Az angol 
vízicserkészek nem futhatnak zátonyra 1“

A pompás utazás és ese
ményei váltakozva peregtek, 
mikor délután háromtájban 
vezetőnk kinyújtotta kezét s 
horizontba növő hatalmas 
távoli fára mutatott:

-— Ott van a tábor
helyünk!

Utazásunk az angol vízi
cserkészek körében végefelé 
közeledett. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a csónakbeli an
gol vízicserkészek mind
kettőnket szívükbe zártak 
s vízi tudásunk felől is bi
zonyságot nyerhettek, mi
kor Jenő az elővitorla keze
lésében, én meg a vezető 
váratlanul vízbeesett sap
kájának kimentésénél ex-

celláltam, hát alkalmasnak tartottam a pillanatot, hogy 
megkérdezzem:

— Mondja, Mr. Reynold, mit tekintenek maguk a vízi
cserkészetben lényegnek: a sportot, a szabad levegőt vagy 
egyebet?

— Sport és szabad levegő minden cserkész barátja s 
ezen fiaink átesnek, mielőtt vízicserkészekké válnak. Ne
künk, vízicserkészeknek még egyéb feladataink is vannak.

— Szabadna talán néhány részletet megtudnom, mert 
nem is gondolja, hogy mennyire érdekel bennünket.

— Az angol vízicserkész — kezdte Mr. Reynold —, kell 
hogy egyszerű eszközökkel tanuljon meg dolgozni. Látja, 
csónakunk meglehetősen egyszerű és régi típusú. Ilyen pe
dig hét darabunk van. Megtehetnénk, hogy kevesebbet, de 
modernebbet szerzünk. De nálunk nem az a cél, hogy se
bességben túlszárnyaljunk másokat, hanem a minél sok
oldalúbb tanulás.

— Nagyon tiszteletreméltó, amit mondott, a magyar 
vízicserkészek nagyrésze ezen az állásponton van.

— A másik, amit mindig megkívánunk, hogy a fiúk 
minden munkát a lehető legprecízebben lássanak el. Tehát 
akár iszapos, akár sziklás a meder, zátonygyanus helyen 
egyformán, lelkiismeretesen kell mérni a víz mélységét.

— Igen, azt megfigyeltük s igen tetszett nekünk.
— A harmadik, ami az angol vízicserkész sajátsága, 

hogy dacol az elemekkel, rossz időben éppen úgy vízre- 
megy, mint jó időben.

Mikor a parton voltunk s elbúcsúzás után indultunk ha
zafelé, Jenő barátommal alaposan megbeszéltünk minden 
apró részletet.

Az angol vízicserkész Mr. Reynold által említett’ tulaj
donságain kívül legjobban tetszett a vezetőnk viselkedése.

— Nem sok ember tenné meg a Balatonon, hogy kész
akarva előbbre engedi a lassúbb vitorlást — mondta Jenő 
barátom.

— De ilyen képzettsége is csak hivatásos tengerésznek 
lehet! — válaszoltam.

— Kire tetszik gondolni? ■— csodálkozott Jenő.
— Mr. Reynold-ra, természetesen.
— De hiszen én megkérdeztem. Ő nem tengerész, ha

nem pap.
— Pap? Lehetetlen! — 

csodálkoztam.
— De bizony — és Jenő 

barátom előhúzza vezetőnk 
névjegyét, melyből kétség
kívül, kiderül, hogy Mr. eme 
helyen Rév. Reynold pap, 
sőt chathami vikárius is.

Hazafelémenet folyton az 
járt eszemben, hogy talál
koztam ma egy igazi férfi
példaképpel, aki azokért a 
fiúkért, kiket szeret és ki
ket azért magához ha- 
sonlóakká vagy még külön
bekké akar nevelni, kitűnő 
tengerésszé képezte magát.

Sztrilich Pál.A papírhegyek Redham kikötőjében.

C serkésze t a z  e g y e te m e n . Dr. Marczell Mihály egyetemi m. tanár a most kezdődő félévben „A cserkészet 
mint pedagógia“ címmel hirdette meg előadásait a Tudományegyetemen. Örülünk neki, hogy a cserkészet egyetemi 
katedráról hirdelletik és felhívjuk az egyetemi hallgató cserkészek figyelmét: vegyék fel Marczell atya kollégiumát.
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CSERKÉSZEK A STÚDIÓBAN.
A sikert nemcsak az bizonyítja, hogy az embert imitt-amott 

megdicsérik, hanem az is, ha néha tárgyilagosan, alaposan 
megbírálják. Eddigi rádióbeli szerepléseinkre visszatekintve, meg
elégedéssel állapíthatjuk meg, 
hogy az elégedetlenkedő kri
tikus — nagyon helyesen — 
mindig a mi cserkészköreink
ből kerül ki. Ezzel szemben el
jutottunk már odáig, hogy a 
sajtó egy része, amely t. i. a 
leadott műsorok kritikájával 
rendszeresen foglalkozni szo
kott, nemcsak figyelemre mél
tatta, hanem meg is dicsérte 
cserkésztestvéreink munkáját.
Egyelőre ennyivel meg kell 
elégednünk, minthogy nem áll
nak rendelkezésünkre nagy fi
zetésű külföldről hozott „me- 
negerek” s minden lépés a 
több siker felé a saját tapasz
talásainkon halad tova.

A rádió mindenkié és a rádió 
hallgatóközönsége még sokkal 
több rétűbb, mint akár egy 
színház közönsége. Olyant be
mutatni tehát, ami mindenkinek 
megfelelne, itt lehetetlenség.
Erre nem is törekszünk. Célunk 
a cserkészszülők s pedagógusok 
figyelmét mozgalmunkra irányítani s a cserkészfiúknak példát 
szolgáltatni gondolatok feldolgozására, avagy műsorok cserkész
ízléssel való összeállítására. A tábor előtti előadások egész soro
zata adott hasznos útmutatást a táborozó csapatok részére úgy 
a helykiválasztás, mint a gazdasági megszervezés, sőt akár a 
tábortűzi programm helyes megválasztása tekintetében is. Az 
előbbiekről már megemlékeztünk e lap korábbi számaiban: igazi 
tábortűzi példa pedig az volt, midőn Karácsony Sándor társ
elnökünk irodalmi értékű, felépítésében tősgyökeres, magyar és 
cserkész programmot hallatott június 19-én az 1. sz. B. K. I. E. 
közreműködésével.

A június havi 2. előadásban Kovács Gyula Országos Intéző- 
bizottsági tag azt a nehéz feladatot kísérelte meg, hogy a tábo
rokban megvalósítható játékokról nyújtson ismertetést, persze 
megfelelő kedélyes formában. Ezen előadás külön érdekessége 
volt, hogy az őrsvezető táborban elfoglalt vezető, úgyszólván 
kapásból, külön előgyakorlat nélkül mondotta el a játékok lénye
gét, amit a VIII. R.-isták olyan jó kedélyben csináltak végig, 
hogy még a legsavanyúbb hallgatót is jókedvre hangolták vele.

Rádió-próbálkozásaink terén újításszámba ment az a hang
játék, amelyet Pirovszky Lajos szerkesztett és a 132. sz. Csilléry- 
cserkészcsapat tagjai adtak elő július 5-én, nemes önfeláldozással 
elhalasztván táborbaindulásuk határidejét. Hatvan perces elő
adásban a pirkadattól az esti lehívásig mindaz, ami egy Balaton

melletti cserkésztáborban történni szokott. Világos és tömör kon- 
ferálás után a cserkészek társas együttesben játszották meg az 
egyes jeleneteket. Hogy a balatoni üdülést, mentögyakorlatot,

lubickolást, a tejeskocsi érke
zését, a tücskök cirpelését, a 
délutáni szieszta sok apró örö
mét, a rádióelőadás lehallgatá
sát stb. mennyi leleményesség
gel utánozták, azt mindazok 
tudják, akik hallgatták. Ezt a 
hangjátékot, mint megoldást, a 
sajtó követendő példaképpen 
állította kritikájában a nyilvá
nosság elé.

Július 15-én felhívták a Szö
vetséget telefonon az iránt ér
deklődve, hogy Scherz bácsiék 
tényleg a Balaton menti nagy
táborból közvetítették-e az elő
adást vagy studióbeli trükk 
volt, midőn Radványi Kálmán 
dr. „Üzenet a cserkésztábor
ból” című alkalmi művét a 
Hangya-cserkészek közremű
ködésével megrendeztük. A stu
dióbeli urak (Radó, Hintz stb.) 
nagy lelkesedéssel valóban min
dent megtettek az irányban, 
hogy a „hangátvitel” csalódásig 
sikerüljön. E leadásunk teher

tétele volt a táborozó csapatoktól átvett üzenetek tömege, me
lyeknek leadása az egész szereplés irodalmi felépítésén rontott.

A tábori üzenetekre július 24-én a papák és mamák is vála
szoltak: dr. Zsembery Gyuláné úrasszony és dr. Puky Endre, a 
képviselőház alelnöke köszöntötték a szülők nevében a tábor
vezetőket és a táborozó cserkészfiúkat.

Augusztus 9-én „Cserkészetünk a lélek tükrében” címmel 
Kosch Béla főtitkár tartott felolvasást. Kár, hogy az ilyen tar
talmas előadást nem hallgathatják a kora délutáni órákban azok 
a tízezrek, akik este 7—8 óra között ezért nagyon hálásak len
nének.

Augusztus 18-án a még Helsingőrböl jól ismert piarista vízi
cserkészek Fináczy Ernő dr. cserkésztiszt vezetésével, a Szövet
ség Búvár nevű vitorlás yachtján (illetve ennek hiányában en
nek elképzelésével) egy izgalmas élményt játszottak el. Nagy
szerű volt az átmenet a vitorlás yacht csendes ringatózásától a 
vihar kitöréséig; hallottuk az orkán bc-mbölését, szinte láttuk a 
kötelek feszülését, a tajtékzó hullámok vad játékát. Ez az elő
adás is minden tekintetben kitűnően sikerült.

Jövendő terveinkről nem sokat árulunk el, legfeljebb annyit, 
hogy e lap megjelenéséig már hallhattátok Koszter atya leg
újabb szellemi kirohanásait — persze a „Sportakadémia” je
gyében.

Szeptemberben lesz még egy felolvasás, októberben pedig, ha 
a Stúdió vezetősége is úgy akarja, egy nagy matiné vagy tábor
tűz — úgy a jobbak közül való — fog következni. K. Ö.

A 132. Csil'.éry-csapat hangjáték-próbája a Stúdióban.

„B U D G E .“
(Lord Hampton Scouting Sketches c. könyvéből.)

Budge éppen akkor töltötte be a 13. évet, amikor be
lépett a falu cserkészcsapatába; és ha jól emlékszem ép 
13-a volt, amikor először jelent meg parancsnoka előtt.

Nem vagyok, remélem, túlságosan babonás, azonban 
kétségtelen, hogy az erre következő két év története bebi
zonyította, hogy ez a nap volt a legszeretetlenebbek egyike 
az „első Blumbecombe“-i csapat életében.

Budgenak-. rossz híre volt, amikor jött ■— voltak olya
nok, akik őt a falu leggonoszabb gyerekének írták le. Hogy 
mit tett tulajdonképpen, hogy rászolgáljon erre a hír
névre, azt vádlói nem határozták meg pontosan, de azt 
mondták, hogy a gyermeki bűncselekmények egész kate
góriájában nem volt olyan, amelynek elkövetésében bűnös 
ne lett volna.

Alapjában véve nem „Budge“ volt az ő igazi neve. 
Hogy pontos legyek James Wilmot-nak hívták és fia volt

az öreg Mrs. Wilmotnak, aki a Rose Cottage-ban lakott 
és a már korábban elhalt id Mr. Wilmotnak.

A fiúnak rossz nevelése volt, olyan nevelése, amely az 
alkohol tradícióiban gyökerezett. A szesz volt az, ami az 
idősebb Mr. Wilmot-at egy sötét éjszakában a helyi csa
torna vizes sírjába kergette és Mrs. Wilmot-ot is a szesz 
működése fosztotta meg régi egyensúlyozó képességének 
nagy részétől.

„Budge“ volt az eredmény; az öreg sziklának egy szi
lánkja, mondták sokan. Félek, hogy nagyon is durva szi
lánkja; olyan mintha fejszékkel hasították volna ki. Ha 
volt neki jótulajdonsága, akkor az ő kedves mosolya volt 
az. Azt hiszem, ezzel a mosollyal az arcán született, és 
úgy képzelem, hogy ez a mosoly ülne a szájaszélén a 
saját temetésén is, akárcsak bárki másén. Valószínű, hogy 
ez a mosoly késztette végeredményben a parancsnokot is
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Budge-nek rossz híre volt.

arra hogy felvegye öt a csapatba, annak ellenére, hogy 
ezt nagyon ellenezte a vikárius, a tanító, a rendőr és meg 
sokan azok közül, akik a falu közvéleményét alkotják.

Senki sem tudja, hogy Budge miért határozta el, hogy 
cserkész lesz. Lehetséges, hogy a cserkészetben nem 
mindennapi alkalmat szimatolt a különféle gaztettekre es 
új teret a csínyeknek egy teljesen újszerű és eredeti so
rozatára. Akárhogy is volt, a parancsnok elvállalta Budge 
megjavításának óriási terhét, mert azt vallotta^ ogy a 
cserkészet nemcsak a jónevelésü fiúlc számára van szanva 

Úgy gondolkodott, hogy a kísérlet megéri a belefektetett 
kockázatot. Arra is gondolt, hogy Budge megmentése a 
legszebb bizonyítéka lesz az ő eredményes cserkesztiszti 
munkájának. Ezenkívül szerette Budge örökös mosolyát.

Mindazonáltal egy hónap leforgása alatt erős kétségéi 
támadtak lépésének helyes volta felől. James Wilmöt cser
kész-le te tte  t. i. az ujoncpróbát — nem haladt jó irányba. 
Igaz, hogy a mosolya még megvolt, de ,ez egymagában 
nem tesz senkit cserkésszé, sőt ha egyéb dolgokkal kap
csolatban jelenik meg, akkor gyakran bosszantóvá lesz

Budge" a fogadalmat teljesen a saját szájaíze szerint 
magyarázta. Úgy látszott, hogy el van tökélve arra hogy 
naponta legalább egy rossz tettet elkövessen s a bünte
tést ügyesen elkerülje. Következetesen nem engedelmeske
dett a cserkésztörvényeknek, s persze őrsvezetőjének meg 
kevésbbé.

Tréfát csinált a csapat szertartásaiból: élő patkányt en
gedett el a felavatási ünnepélyen, füstölőt tett a kandal
lóba és amikor a zászlót kibontották, a villanyt ima ala 
hirtelen lecsavarta és csinált rengeteg egyéb csínyt, amik
nek felsorolása nagyon hosszúra nyúlna.

Egy este korán érkezett az otthonba és ott arra hasz 
nálta fel az időt, hogy az összes képeket arccal a fal fele 
fordította. A csapat nagy, fekete macskáját farkana 
fogva felakasztotta. Az egyik légpuska torkolatába forio
viaszt öntött. ■ .. ... , .

Komiszsága miatt sokszor hazaküldtek az összejövetel
közepén. Mikor ez egyszer ismét megtörtént — különö
sen sötét este volt — úgy bosszúba meg magat, hogy

egy lábnyira a földtől kötelet feszített ki keresztben az 
otthon előtt. Segédtisztje aztán hazamenet megbotlott és 
beleesett arccal a sárba.

Ezért a Becsületbíróság egy hónapra, vagy nyolc össze
jövetel idejére felfüggesztette őt a cserkészmunkától En
nek következményeképpen az első két összejövetel idejen 
az ajtó előtt a legkülönfélébb zajok sorozata .yolt napi
renden, amit valószínűleg a szomszéd csirkéi okoztak a 
baromfi-udvarban, vagy esetleg holmi kóbor szellemek.

A harmadik gyűlés alkalmából a parancsnok megegye
zett a rendőrrel, (aki tagja volt a csapat szervezőtestüle
tének), minek következtében, Budge urat tetten érték, es 
éjszakára bevitték a községi fogdába. Azután csend volt, 
olyan megdöbbentő csend, hogy a parancsnok minden 
erejére és becsületességére szükség volt, hogy ot ismét 
visszavegye, miután büntetését — a felfüggesztést i-
töltötte. , .

Sokaknak eszébe fog jutni, hogy ha valaha, úgy most 
itt volt az alkalom arra, hogy egyszer és mindenkorra 
megszabaduljon a csapat Budgetól. Eltekintve az utolso 
tettétől — a kötélkifeszítéstől •— más okok is voltak, ame
lyek ennek a véghezvitelét sürgették. Squeak Hobsont és 
Tim Barlow-ot szüleik nem engedték cserkészkedni, ne
hogy esetleg ők is elromoljanak. Másrészről vadlopásnak 
a panasza miatt az a veszély fenyegetett, hogy a csapat 
nem mehet azon helyre táborozni, amit eddig szinte a 
csapat tulajdonának tekintettek.

De a parancsnok kitartó ember volt, és megmaradt azon 
a nézeten, hogy ezen kísérletre nem volt elég az ő 14 hó
napi személyes befolyása. Úgy érvelt ezenkívül, hogy 
Squeak és Tim gazdag fiúk, és ép ezért elvesztésük bar 
sajnálatos, de elviselhető, viszont éles szemei es élénk 
megfigyelése számára nem kevés jel mutatta, hogy a tiu 
már mutat hajlandóságot a jó bánásmódra és hogy a harc 
a felelőtlen szemtelenség és a biztos tapintatossag között
a vége felé közeledik. . .

Budge alapjában véve mindig nehezebbnek tartotta ki
tartani a helyén a küzdelemben, amelyet azzal szemben 
kellett folytatnia, aki megértette az ő mosolyát; aki min
dent jobban tudott mint ő, és soha sem ingadozott, aki 
bármilyen haragos is, mindig meglátja a helyzetben a hu
mort és soha nem gúnyolt sértő hangon; és végül, a 1 
még Budge szemében is a cserkésztörvény igazi megtes
tesítője VOlt. . . .  ’uu

Az nyilvánvaló volt, hogy ez így nem mehet tovább 
örökre, valamelyiküknek engedni kellett, és Budgenak az 
volt a titkos érzése — amit még magának sem vallott be 
— hogy nem a parancsnok lesz az, aki enged.

Senki sem tudja, hogy mikor kezdődött, az igazi válto
zás, de én hajlandó vagyok azt hinni, hogy a kiindulópont 
az a kis jelenet volt, amely a parancsnok satraban játszó
dott le a Whitsun-i tábor első estjén. A jelenet szereplői 
a sátor tulajdonosa és természetesen Budge voltak. 
Budge, mint rendesen, ismét a „vádlottak padján ült. 
Bűne az volt, hogy fürdés alatt a parancsnok kabátjának 
a zsebéből pénzt lopott. Itt nem lehetett védekezni. Sza
mára most már csak egy befejezése volt a dolognak. A 
parancsnok nyugodtan beszélt, úgy hogy csak a két leg
inkább érdekelt fél hallhatta beszédét.

__Budge! Azt hittem, hogy te és én barátok vagyunk, es
te meg tudtál tenni ilyesmit — meglopni egy barátodat? 
— Csönd.

— Budge! hogyan tehetted ezt? ,
Ismét csönd és egy lehajtott fej, ezúttal mosolygás

nélkül.
— Budge! nem vagy most szomorú?
Egy alig hallható: — De igen. — azután:
— Haza kell most mennem, parancsnok úr?
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Ekkor fölnézett, és az ő tekintete egy csodásán kedves 
kék szempárral találkozott.

.— Nem Budge; te még csak félcserkész vagy, ezt tu
dod magad is. De remélem, hogy majd mi ketten te meg 
én megcsináljuk, hogy egyszer egész-cserkész legyen be
lőled. Különben is azt hiszem, hogy öreg édesanyádért 
tetted, amit tettél és nem magadért. Nem igaz?

Budge, a félelemnélküli, a leigázhatatlan Budge közel 
volt a síráshoz, amint akadozva felelte: Igen parancsok 
úr. Szegény nagyon rosszul van.

— De Budge, miért nem jöttél hozzám? Miért vagyok 
én itt, ha nem azért, hogy nektek segítsek fiúk? Egyébként 
nem hiszem, hogy még valaha is elkövessél ilyesmit. Fo
gadni merek bármibe erre nézve és szeretném, ha ettől 
fogva keményebben megállnád a helyedet a táborban és 
munkában, mint bármikor azelőtt. Akarod ezt?

Suttogva felelt: Igen, cserkészbecsületemre parancs
nok úr.

És ezzel meg is volt kötve a fegyverszünet.
Nem szabad azt gondolni, hogy ezen pillanattól kezdve 

Budge jelleme rögtön megváltozott. Viselkedése a hosszú 
narc természetes reakciója volt, és a mi cserkészparancs
nokunk sokkal okosabb volt, semhogy a dolgokat türel
metlenül erőltette volna. Sok beszélgetés, tárgyalás követ
kezett még, kisebb kitörésekkel tarkítva, míg végre, ter
mészetesen csak néhány hónap múlva végleg beállt kö
zöttük a béke.

A dolog így történt:
Budge nála szokatlan módon'távolmaradt három össze

jövetelről, még pedig saját szándékából.
így hát a parancsnok egy délután kopogtatott a ,,Rose 

Cottage" ajtaján. Egy panaszos „Tessék" volt a felelet. 
A parancsnok belépett és meglátta Mrs. Wilmotot, amint 
egy düledező kanapén takarókba és sálokba burkoltan 
feküdt.

— Halló Mrs Wilmot! Maga beteg? — kérdezte.
— Igen, uram, az utóbbi két hétben bizony gyöngén áll

tam, de remélem most már hamarosan túl leszek rajta.
— Igazán megszomorít a maga betegsége Mrs. Wilmot. 

Azért szóltam be, hogy megkérdezzem, mi történt Bud- 
ge-val az utóbbi napokban. Rég nem volt nálunk, az ott
honban.

— Nem is volt igen másra ideje uram, mint arra, hogy 
utánam nézzen, meg hogy keressen annyit, amennyi 
elég az orvosságra. Ha a cserkészeté az. ami őt ilyenné 
tette, akkor csak azt mondhatom: Isten áldja meg magát 
uram!

— No, de itt a fiú! Szent Isten! Mit csináltál fiam? 
Budge csakugyan szánalomra méltó volt, amint ott állt

az ajtóban, víztől csöpögő ruhájában, mely szorosan ta 
padt testéhez.

— Beleestem a csatornába, úgy lettem vizes, anyám — 
volt az egyszerű felelet.

— Jól van fickó, legjobb lesz, ha most megszáradsz, és
másik ruhába bújsz — szólt a parancsnok. — És egyúttal 
— tette hozzá — gyere föl, ha tudsz jövő kedden — Szent 
Györgv-napján, hisz tudod. Szeretnénk, ha köztünk len
nél akkor. *

Azonban eljött a kedd, és nem törte meg a félig elfojtott 
nevetés az' események ünnepélyességét. Sokat beszéltek 
valamiről ezen az éjszakán. Vájjon hallott-e róla a pa
rancsnok úr? Squeak Hobson beleesett a csatornába és 
Budge utána menve kimentette őt. Most pedig Budge 
beteg, kétoldali tüdőgyulladása van, s a doktor azt 
mondja, hogy meg fog halni, helyesebben, hogy nem 
éri meg a holnap reggelt. Ha meghal vájjon cserkész
temetése lesz-e? És ők mind fekete szallagot fognak-e vi
selni a kalapjukon? És a parancsnok úr vájjon kérte-e

számára az „Ezüst keresztet". Ezeknek a kérdéseknek tö
mege áradt arra az aggodalmas tekintetű emberre is, aki 
sietve vette a kabátját és otthagyta őket mind, hogy ro
hanva induljon a Rose Cottage felé.

Az első ember, akivel ott találkozott, az orvos volt. Az 
ő megjegyzése rövid volt és új reményt gyújtott:

— Hála Istennek! nem hal meg! az egyik tüdőnek egy- 
része van csak megtámadva, ez az egész. Jackben pedig 
egy bátor fickót kapott maga. Semmit sem tudtunk volna 
meg, ha nem a fiatal Hobsonról van szó. Adott neki mes
terséges légzést is, bizony megtette, aztán hazavitte és azt 
mondta neki, hogv visszadobja, ha egy szót is szól a do
logról. Bátor fickó! Jó estét!

— Tehát így lettél te vizes, Budge! nem igaz? — 
mondta a parancsnok pár perccel később egy kissé fátyo
los hangon, mikor meglátta a letört, lázas Budge-ot az 
ágyban.

A régi mosolynak csak az árnyéka volt az, ami őt most 
üdvözölte, s le kellett a’ fejét hajtania a fiú fölé, hogy 
elkapja a feleletét: Parancsnok úr, emlékszik arra az 
időre, amikor a táborban azt mondta, hogy csak félig va
gyok cserkész? "  _

— Igen, Budge emlékszem.
— Egész cserkész vagyok most már, Parancsnok úr?
A parancsnok mosolygott és kedvesen felelte: Igen,

Budeg, bátran mondhatjuk, hogy végre elérted azt; sőt 
tudd meg, hogy egy kis hős is vagy. De a doktor azt 
mondta, hogy nem Szabad engednem, hogy beszélj, s mi 
itt ennek ellenére csacsogunk, mintha szarkák volnánk. 
Takarózz be és legyél egészséges, holnap megint benézek. 
Jó éjszakát!

— Jó éjszakát, parancsnok úr és köszönöm.
A parancsnok visszafordult az ajtónál. — Mit köszönsz 

nekem gazfickó?
Budgeot még sötétebb pír öntötte el ahogy felelt: — 

Mindazt, amit a cserkészeknél belémvert.
— Jó, akkor mindketten ki vagyunk egyenlítve, mert te 

engem megtanítottál egy olyan tényre, mely mindennel 
fölér.

Zavartan nézett.
— Arra, hogy Isten nagyon jó, Budge.
Ezzel a megjegyzéssel a parancsnok csöndesen betette 

maga után az ajtót és kiment az éjszakába. És amint 
ment az arcára boldog mosoly lopódzott és nagy megelé
gedéssel volt tele a lelke. Fordította: Pinezich Jenő.

Igen, Budge, emlékszem.
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Elmondhatjuk, hogy a levelezési akció első balsikere a ter
vezett három hónapos nyári szünet volt. Ti még csak betartot
tátok, de a külföld egész nyáron ostromolt bennünket magyar 
címekért, amint ezt aggasztóan megtelt fiókunk bizonyítja.

Egyszóval új évnek nézünk elébe, mégpedig mindjárt kezdet
ben annyi munkával, hogy formális beköszöntő számára sem 
marad hely cikkünkben a sok fontos mondanivalótól. Tavalyi 
munkánk eredménye olyan nagy volt, hogy most nem is akarom 
részletezni. Ezévi munkánk azonban még eredményesebb lehet, 
főleg, ha a budapesti cserkészek is több megértéssel kísérik 
akciónkat. Mi mindent megteszünk a tavaly észlelt hiányosságok 
megszüntetésére: a nyáron személyesen utána jártunk, hogy 
Északnyugat-Európával, főleg finn és észt testvéreinkkel is ki
mélyüljenek kapcsolataink.

És most Isten nevében előre!
*

Itt adjuk a levelezési akcióra vonatkozó összes tudnivalót; 
ismétlésekbe is bocsátkozunk azok kedvéért, akik az idén lépnek 
levelezőink sorába.

A levelezési akció nem a Magyar Cserkész szerkesztőségé
nek, hanem a Magyar Cserkészszövetség külföldi ügyeket intéző 
hivatalának a munkája. Levelezési ügyben tehát mindig a külföldi 
ügyeket intéző hivatalhoz kell fordulni, ha levélben, úgy a borí
ték bal felső sarkán „levelezés” megjelöléssel.

Aki levelezési ügyben először fordul hozzánk, vagy, aki már 
folyamatban levő külföldi levelezését tudomásunkra akarja hozni 
(amit minden magyar cserkésztől elvárunk, csupán azért, hogy 
levelezőink száma minél impozánsabb legyen), a következő sze
mélyi adatait közölje velünk: Név, csapat, lakáscím, születési év, 
foglalkozás, fogadalomtétel napja, cserkészrang, nyelvismeret, 
külföldi levelezőinek pontos címe. Ezen adatok bejelentése után 
lesz az emberből bejelentett levelező, aki igényt tarthat a követ
kező kedvezményekre:

Ingyen kap budapesti és cserkészlevelezőlapokat, idegenfor
galmi propagandairatokat.

Külföldi levelezőinek írt leveleit, ha azokat leragasztatlan ál
lapotban átolvasás végett beküldi hozzánk, felbélyegezzük és 
haladéktalanul postára adjuk.

Eddigi gyakorlatunkkal szemben életbeléptetjük a következő 
korlátozást:

Egy levelező tőlünk minden nyelven legföljebb két címet kap
hat (bocsánat a rossz fogalmazásért, de talán érthető így). Be 
nem vált címek természetesen nem számítanak.

Amint ebből is látjátok, azt szeretnék, hogy minél többen lép
jetek újonnan levelezőink sorába. Erre mindjárt itt a jó alka
lom: a nyári szünet alatt a következő külföldi cserkészek kértek 
magyar levelezőt.

Ki akar velünk levelezni?
A nemzetközi Iroda hat címet közölt velünk:
Egy tizenhét éves Liverpool-i őrsvezetőét, aki lehetőleg ma

gyar Jamboreesta ismeretségét keresi, három angol cserkészét 
(koruk tizennégy, tizenöt, tizennyolc év), egy 17 éves délausztrá
liai magányos cserkészét s egy 17 éves spanyol cserkészét. Az 
utolsótól eltekintve, aki spanyolul és franciául tud, valamennyi
vel angol nyelven kell levelezni.

Tíz észt cserkész (korukat lásd a fényképen) német nyelven 
akar levelezni. Egy tiszttől eltekintve, mind bélyeggyűjtők. Mivel 
ők igazán az észt cserkészek legjavából kerülnek ki, reméljük, 
megfelelő magyar barátokra fognak találni.

Nagyjában ugyanezt mondhatjuk a finnekről is, kik közül 
tizenheten keresnek magyar levelezőt. Nagyobbára tizenhat év 
körüliek és sok köztük a bélyeggyűjtő.

Hat francia nyelvű bemutatkozólevél fekszik előttünk belga 
cserkészektől. íróik: egy farkaskölyökvezető, egy .fizenhétéves 
segédtiszt, egy nagyon intelligensnek látszó 36 éves parancsnok, 
egy roppant bőbeszédű, valamennyit németül is tudó tizennégy- 
éves, egy tizennyolcéves vasmunkás s egy tizenhétéves fiú. Be
mutatkozóleveleiket címeikkel együtt megküldjük.

Három litván cserkésztiszt német nyelven óhajt levelezni.
Georges Clees luxemburgi cserkésztiszt német, francia vagy 

angol nyelven.
Németek közül három középiskolás és sok öregcserkész, na

gyobbrészt iparosok.
Tizenöt amerikai diák a nyugati államokból, tizenöt és tizen

nyolc év köztiek, lányok és fiúk vegyesen.
Angol eszperantisták: egy kerületi tisztviselő, egy öregcser

kész, egy őrsvezető s egy 15 éves ír fiú.
Francia eszperantisták: két tizenhét eves fiú.
Címeik személyesen is átvehetők és személyi adatok szóbeli

leg is bejelenthetők a levelezési akció hivatalos órái alatt: min
den csütörtökön este a külföldi ügyeket intéző hivatalban 6—7 
óra közt.

Kérjük, hogy akik a nyáron külföldi utazásuk folyamán gyűj
töttek számunkra címeket, azokat nekünk mielőbb küldjék be.

Két tanácsot még okvetlenül ide kell írnom:
1. Első leveletek, melyet külföldi barátotoknak írtok, hosszú 

és részletes legyen. Sok kezdődő levelezés szenvedett már hajó
törést elsietett bemutatkozólevélen.

Észt fiúk, akik magyar cserkészekkel akarnaklevelezni.(Á tányiIstvánfe'v.)

2. Ha külföldre írtok, pontos címeteket nagy nyomtatott be
tűkkel írjátok rá a levélpapír első oldalának jobb felső sarkára 
(ez megkönnyíti külföldi barátotok dolgát) és a levélboríték há
tára (ha ilyen levélre sem érkezik válasz, akkor biztosak lehe
tünk felőle, hogy a címzett valami okból nem tud velünk leve
lezni).

Végül: a következő közleményben részletezni fogjuk, hogy 
mely országokból s milyen feltételek mellett tudunk nektek leve
lezőket szerezni: addig azonban csak a fent felsoroltakból kér
jetek. Átányi István.

Ö R V E N D E T E S  F O R D U L A T .

Több éven át távol voltam hazámtól, 
Testben szabad, de lélekben fogoly,
Ott éltem én, hol gyűlölik hazám s hol 
Szemben velünk csak elnyomás honol.

Hol a magyart és csonka kis hazánkat 
Átkozni, szidni ritka hős erény;
Hol gyülöltség az, ami irányt ad 
A munka minket érintő terén.

Ahol csak az az általános eszme,
El kell rabolni földünk, iskolánk, / vesszen, 
Nyelvünk, hogy így lassan minden ki- 
Miket mi gonddal, vérrel ápolónk.

Több éven át volt ajkaimra téve 
ólomnehéz és durva szájlakat,
Hogy — jóllehet, sorsunk aggasztva tépe, 
Ne mondanám el nagy fájdalmamat.

Itthon vagyok s már nem hazátlan árva,
Nincs ajkamon többé már szájlakat;
Ht senki sincs, ki ajkamat bezárja; 
íAi fája ott, elmondanom szabad.

P. Pesti Emmáméi O. Fr. M.
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Elmúlt a gondolkodás éjszakája; utána vártak négy 
napig. Ez alatt a négy nap alatt sok mindenről folytak 
beszélgetések, amik az emberíalkák életében megesnek, 
íundnak és a pásztornak gondja volt rá, hogy ezek alatt 

az apró beszélgetések alatt a Lurkó érintetlen, szomjas 
leikébe beleégetődjék az az öntudat, hogy ő a magyarok 
embertestvére és hogy ellensége neki is mindaz, aki a 
magyarok ellen kezét felemeli. Gábor Mózes emlékeztette 
őt a régi szavára, amelyet akkor mondott, amikor a csil
lagos farkas bőrét meghozta a vállán: „A te barátaid 
a vadonban azok, akik sírnak és szomorú a szemük. A 
büszkék és jókedvűek ellenségeid, mint a csillagos farkas; 
mint a farkasra, úgy fogsz rájuk vadászni." — És Lurkó 
megértette, hogy messze túl a hegyeken, ahol az emberek 
kőbarlangjai állnak, szomorú szemmel, sírva járnak az ő 
testvérei, a magyarok; és magában már próbálgatta az új 
vadászkiáltást, amellyel a büszke, jókedvű dák falka ellen 
fogja a magyar fiúkat vezetni . . .

így érkezett el Lurkó életének legszomorúbb napja. Az 
emberek kőházaiban azt mondták a gyerekeknek: kará
csony van, jön a Jézuska; — és feldíszített kis karácsony- 
fácskák gyulladtak ki a lezárt ablakok mögött. Ebben az 
órában Gábor Mózes fenyőfahasábokat rakott a barlang 
tüzére, aztán melléje ültek és vártak. S amikor megtelt 
minden az illatos füsttel, az öreg pásztor csendesen be
szélni kezdett:

— Volt egyszer egy régi kastély az Olt vize mellett . . .
Lurkó tágra nyílt szemekkel hallgatta a mesét az arany

hajú asszonyról, aki a kis fiát ringatva gondolt az ő 
urára, a marnei csata hősére; és a két éves kis fiúról, az 
édesanyja szemefényéről s reménységéről, akit a ház szol
ganépe és a messze hegyek szabad pásztorai és vadászai 
már akkor kis uruknak ismertek. Aztán tovább szállt a 
fenyőtörzsek füstje és a fiú látta az elönyomuló dák fal
kát, amely ordítva rohanja meg a kastélyt és késsel, szu
ronnyal öldösi vagy űzi szét a ház népét. Látja a falka 
vezérét: szürkefejű, kaján arcú hatalmas embert, csillagos 
rendjellel a mellén, amint felrohan a lépcsőkön, betör a 
szobába; látja harcát az aranyhajú asszonnyal, aki két 
életért küzd, mint a hiúz, míg a megvillanó kés át nem 
fut a szívén s holtában is ráborulva védi a gyermekét . . .

Aztán a tűz beleharap a kifosztott kastélyba és a lángok 
messze bevilágítják az éjszakát . . .

Lurkó úgy érzi, hogy lassan megállt a szíve dobogása. 
És amikor a pásztor a tűzről mesél, irtózva takarja el a 
szemét. Igen, ezt ő látta és álmaiban most is kísért néha 
az a borzasztó kép: a lángban álló kastély képe . . .  És 
egy csomó más kép fűződik rögtön hozzá: egy kis fiúé, 
aki sikítva, rettegve kapaszkodik egy hatalmas férfi nya
kába mindig, ha tüzet lát fellobbanni. Ez a kis fiú . . . 
Felnéz és ott látja maga mellett a hatalmas férfit: Kundot, 
a vadászt, amint öklére támasztott fejjel bámul bele a 
tűzbe. A szeméből egy könnycsepp gördül ki és lassan fo
lyik végig a naptól bám ult arcán. Kund, a kemény erő 
embere — sír.

A pásztor pedig tovább mesélt.
Legendát mondott a vadászról, aki berohant az égő 

házba és szikraesőn, zsarátnokon, lángokon keresztül hozta 
ki az úrfit. Füsttől, lángoktól félig megvakulva, ököllel 
tört utat magának a dákokon keresztül és mondhatatlan 
erőfeszítés után másnap alkohyatkor megérkezett a hegyek 
mélyén az utolsó emberlakta helyhez, ahol fehérfejü öreg 
pásztor fogadta a menekülőket. És a két ember ott Isten 
szabad ege alatt tett csendes fogadalmat, hogy a halál
tól megmentett kis embert magyar erdő nevelje szabaddá, 
férfivá, erőssé, hogy majd egyszer mindenért megfizes
sen . . .

— Kicsi fiam — a pásztor hangja olyan ünnepélyesen 
csengett! — Lurkó, az erdő fia, mestere lett a csíki vadon
nak. Legyőzte a csillagos farkast és fizetett a kis bá
rányáért". Nem messze az idő, amikor Lurkó, a tűz emész
tette kastély fia elindul megkeresni a csillagos embert, 
hogy megfizessen neki és a falkájának tüzért, vérért sok 
életért, sok-sok magyar szenvedésért. Kicsi fiam, az az 
éjszaka a tied. Kérdezd meg a gondolataidat. És ha hol
nap reggel azt érzed, hogy erős a szíved és erős a karod, 
akkor rágondolsz az édeanyádra és elmondod nekünk, 
hogy mi van a szívedben.

És ők ketten a barlang mélyébe visszavonulva, szótla
nul figyelték azt a magába görnyedt kis fiút ott a lassan 
elhamvadó tűz mellett. És a barlangban nem volt egyet
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len mozdulat sem, míg a sápadt téli nappal fénye be nem 
nézett a bejárat nyílásán.

Akkor felállt a fiú. Arca változatlan, szemeiben nincs 
álmosság és hajlékony, acélos testén nem látszik fáradtság. 

Leültek, és Kund oda fordult Lurkóhoz:
— Kis pajtás, mi van a szívedben?
A gyerek egy pillanatig maga elé nézett. Ott a két hatal

mas férfi mellett olyan kicsi, annyira gyermek volt, hogy 
Kund szerette volna a karjaiba kapni, összecsókolni, aztán 
lovasdit játszani vele a réten, vagy hóembert építeni és 
hógolyóval dobálózni, mint ahogyan csinálják szerte a vi
lágon az ilyen 9 éves emberkék. De amint most felemelte 
a fejét és a vadász szemébe nézett, a tekintetében a n a 
gyon határozott férfiak öntudata és akaratereje égett. Ez 
a „tűz-emésztette kastély fia“ volt: a szomorú árva 
magyar nemzet fia, akire ránehezedett a férfiak számára 
túlnehéz feladat, hogy megfizessen tüzért, vérért, életért. 
Ez a gyerek nem fog többé lovasdit játszani: ez elindul 
megkeresni a csillagos dákot, hogy az édesanyja életét 
számonkérje tőle.

Csendesen szólt a fiú:
— Eddig azt hittem, hogy a farkas a vadon leggono

szabb fenevadja. Most úgy gondolom, hogy bocsánatot 
kellene kérnem a csillagos farkastól, amiért harcoltam 
ellene. Mert a farkast inkább elfogadnám testvéremnek, 
mint a dákot, a kőházban élő emberfalkák fenevadját. Én 
Lurkó vagyok, az erdő fia és mától kezdve Lurkóvá let
tem, a tüz-ette kastély fiává. A szívemben egy kiáltás van, 
amely hív a házhoz, ahol meghalt az édesanyám. És szom
júság van benne. Vérét akarom inni a csillagos dáknak, 
aki megölte az anyámat.

A vadász erős karja lassan ráfonódott a fiú vállára. 
Lurkó közelebb húzódott hozzá, kezét rátette a férfi tér
dére és úgy beszélt tovább:

— Köztem és a dákok közt a véres kés fekszik. Vezére
leszek a magyar fiúknak, ha felnőnek, és hej, Kund, az 
erdő bámulni fog, ha látja azt a vadászatot, amellyel meg
hajtjuk őket! Mától kezdve, ha egy dák nyoma az enyémet 
keresztezi . . .  *

Itt az öreg pásztor hirtelen tiltakozóan emelte fel a ke
zét. Ugyanakkor Kund magához ölelte a fiút, hogy bele
fojtsa a szót.

— Elég, kis pajtás. Eddig jól szóltál, de most hagyj min
ket, férfiakat tovább gondolkozni^

Lurkó hozzá simult a vadászhoz és karjával átölelte a 
nyakát, mint szokta mindig, ha bizalmasan beszélgettek.

— Én csak egy kis fiú vagyok. Te jobban tudod, hogy 
mit kell csinálni.

— Igen, kis pajtás, te csak egy kis fiú vagy. És a te 
tiszta gyerekkezedet embervér be ne mocskolja. — Itt a 
pásztor komolyan igent intett a fejével, Kund pedig foly
tatta: — Gábor Mózes és én tavasszal megkezdjük a va
dászatot a dákok ellen. Nem embergyilkolás lesz az, ha
nem bűnök megtorlása, gonosztettek büntetése. Előkészít
jük a ti harcotokat. Ezen a vadászösvényen te is velünk 
jösz, kis pajtás, de a te késeden embervér nem tapadhat. 
Egyszer szabad ölnöd: ha az édesanyád gyilkosával ta
lálkozol, a csillagos dákkal. Különben te csak nyomot ol
vasol, hajtod a vadat, de az elejtését reánk bízod. Érted, 
kis pajtás?

— Értem.
— Hogy velünk jöhess az új vadászösvényen, Ígérd meg 

nekem férfiszavadra, hogy embert nem ölsz a csillagos 
dákon kívül, csak ha én kiáltom neked a vadölő kiáltást.

— Megígérem.
•— És ígérd meg, hogy mint eddig, ezután is minden

ben a mi kettőnk parancsa szerint vadászol.

— Megígérem. Mindenben a ti szavatok vezeti a vadá
szatomat. De rajtatok kívül más nem parancsol nekem!

— Úgy legyen! — szólt most a pásztor is és hármas ke
mény kézszorítással pecsételték meg ezt a különös va- 
dász-egyességet.

És még aznap megkezdődtek a készülődések a dák 
falka ellen induló embervadászatra. lP.

*

Hosszú hónapok múlva végre eljött a nap, amelyen a 
fekete rigó elkiáltotta a tavasz ébredését. Megindult a hó
olvadással a vizek áradása és Lurkó napokig élvezhette 
tavaszi szórakozását: egy-egy fatörzsön állva s hosszú 
rúddal csáklyázva előre magukat, fogócskát játszottak 
Kunddal a nagy rétet borító piszkos, szürke áradásban.

Aztán lefolytak a vizek és ők megindulhattak első va
dászatukra.

Eleinte nem történt semmi különös. Hajtották a szarvast, 
a nyulat, Kund elejtett néhány vaddisznót (erre a vadra 
Lurkót még nem engedte rá a vadász), egészen úgy, aho
gyan eddig is minden tavasszal történni szokott. A máso
dik héten Gábor Mózes eltűnt a Hallgató-völgyből és jó 
két hétig távol maradt. Amikor megérkezett, hatalmas, duz
zadt hátizsák volt a vállán és a kezében is nehéz csoma
got hozott. (Kevés ember cipelné ezt így végig öt napi 
úton 92 éves korában!)

A pásztor érdekes újságokat mondott.
— Terjed már a legenda a csíki hegyek kis emberéről! 

Itt is, ott is suttognak róla már. Adorján Péter és Suta 
Bakos Esvány jól végzik a dolgukat. A dákok még nem 
tudnak semmit, de a magyarok már kezdenek szimatolni. 
Nemsokára megjön a vadászat ideje.

Azután átadta Kundnak a csomagot és Lurkót szólí
totta: — Ehhez ne nyúlj, kicsi fiam. A puska magjai van
nak benne. Minden ilyen magban egy ember élete van el
rejtve; akire Kund rászabad ítja 'a  magot, az meghal.

— Igen. Meghalt a sas is ott fent a felhők között. De 
Mózes bátyám, a puska nekem is barátom már : én is küld
tem belőle kemény magot oda fel a sziklára.

— A sziklára lőhettél, fiam, mert az csak játék volt. De 
ha megkezdődik az embervadászat, attól fogva nem játék 
a puska, mert a magjaiban emberélet van. És emlékezzél: 
teneked nem szabad embervért ontanod.

— Nem nyúlok a puskához, sem a magjaihoz — ígérte 
Lurkó nyugodtan —. Hiszen Kund azt mondta neki múlt
kor, hogy, ha férfivá nő, neki is lesz puskája. Azt hát ki
várja.

Míg Kund a Mannlicher töltényeit a barlang mélyén biz
tonságba helyezte, a pásztor kinyitotta a hátizsákot és egy 
teljes vadászöltözet részeit szedte ki belőle. Lerakta szé
pen a kőre: — Ez a Kundé. Ez is. Ez is. A többi, ami még 
a zsákban van, a tied, kis ember. Szedd ki magad belőle.

Soha nem érzett gyerekkíváncsisággal nyúlt Lurkó a 
hátizsákba és egymásután csodálatos dolgokat cibált elő 
belőle. Sok ruhadarab hasonló volt a Kundéhoz, csak sok
kal kisebb annál; de aztán volt egy csomó fehér vászon 
ruha, meg néhány olyan dolog, amiről el sem tudta kép
zelni, micsoda. Kund és a pásztor mosolyogva nézték a 
gyerek zavarát.

— Tudod, kis pajtás — szólt végre a vadász — lehet, 
hogy vadászat közben többször be kell mennünk az em
berek tanyájára és közöttük járnunk; de őnekik nem sza
bad észrevenniök, hogy nem tartozunk hozzájuk, mert 
akkor nekünk esnek, mint ahogyan rád zúdult a falka a 
fakasok völgyében. Ha akkor farkasbőrben lettél volna, 
azt hitték volna, hogy farkas vagy és békésen a csillagos 
farkas közelébe engedtek volna.

— Ahá, hát ez itt farkasbőr lesz? — kapott észbe a fiú.
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— Ilyenben járnak az emberek? És énnekem ezt a sok 
mindent mind magamra kell aggatnom?

— Meg foglak tanítani úgy öltözködni és úgy viselkedni, 
mint ahogyan teszik a városban lakó magyar testvéreid. 
Mert látod, az erdőben elrejtik az embert a vad elől a fák, 
bokrok, vízmosások, de ilyenek az emberek városában 
nincsenek. Ott akárhol mozogsz, mindenütt száz szem is 
lát egyszerre és az egyetlen fedezék, amely mögé elrejtőz
hetsz: az egyformaság. Úgy öltözködni, úgy járni, be
szélni, mint ahogyan teszi ezer meg sok ezer ember. Ak
kor nem ismeri meg senki benned az erdő fiát. Hiába, az 
emberek ösvényein mások a törvények és mások a nyo
mok, mint itt az erdőben! Az erdőnek mestere lettél. Most 
újból tanulnod és fáradnod kell, hogy az emberek vadon
jának is mesterévé lehess.

Ez a ruhapróba nagyon vidám dolog volt. Lurkó le
dobta az erdei ruháját és Kund úgy öltöztette őt, mint 
ahogyan a kis leány csinálja a babájával. A fiú engedett 
mindent magával, de vizsga szemmel figyelte minden moz
dulatát. Fehérnemű, ha
risnya, cipő, dákoknál szo
kásos sportruha és sapka 
sorba mind rákerült s ami
kor készen lett és idegen
szerű, feszélyezett mozdula
tokkal kiment a barlang elé, 
hogy Gábor Mózesnek meg
mutassa magát, az öreg 
pásztor majd ketté harapta 
a pipája szopókáját.

— Egészen az édesapja,
Isten nyugosztalja! — mor
mogta az öreg és tisztes- 
ségtudóan felállt előtte, 
mintha nem Lurkó, az erdei 
fiú, hanem az „úrfi“ volna 
az, aki most feléje közele
dik.

Együtt mentek le a tó
hoz. Amint Lurkó belenézett 
a tiszta víztükörbe, felkiál
tott a meglepetéstől. Isme
retlen, soha nem látott fiú 
képe nézett vissza rá.

— Más fiút csinált a ruha 
belőlem! — panaszkodott Kundnak és bár nem értette, de 
jól megjegyezte magának a vadász válaszát, amelyet félig 
a foga között morgott csak: — Bizony, kis pajtás, sok 
ember jár a kőösvényeken, akit a ruhája egészen más 
embernek mutat, mint amilyen a lelke!

Napokon át tartottak a ruhapróbák. A sok gomb és zsi
nór és szíj bizony sokszor összezavarta Lurkót és ami
kor már vagy hetedszer reménytelenül bajlódott a gom
bok tömegével, elkeseredetten sóhajtott fel: — Könnyebb 
elejteni a kétéves szarvast, mint emberek módjára egyszer 
felöltözni!

Végre sikerült ez is. De az új ruhát sehogysem tudta 
megszokni a fiú. Napokig alig mert mozogni benne és 
olyan félszeg, furcsa volt minden mozdulata, hogy a két 
komoly férfi bizony sokszor mosolygott fölötte. És hetek 
múltak el,"míg odáig jutott, hogy nem érezte többé, hogy 
ruha van rajta. De most is örömsugár villant a szemében, 
amikor Kund megengedte, hogy újból a régi kis szarvas- 
ből-nadrágját viselhesse és csak hetenként egy-egy napra 
öltözzék a városi ruhába, hogy el ne szokjék megint tőle 
teljesen.

Végére járt már a tavasz, amikor egy este Kund azt 
mondta a fiúnak:

— Kis pajtás, holnap reggel itt hagyjuk a Hallgató
völgyet és átmegyünk a Hideg-forráshoz. Ott a Mózes 
bácsi tanyáján töltünk majd néhány napot és közben meg
mutatom neked az emberek tanyáját.

Az erdő emberei sohasem izgatottak, ők  nem ismerik a 
drukkot és nem tudják, hogyan kell sápadt arccal, álmat
lanságtól karikás szemekkel várni valami jóra. — Aminek 
el kell jönnie, az eljön magától. •— mondja az erdő bölcs 
mondása és az ő szívük soha nem ver gyorsabban azért, 
amit várnak. Lurkó is olyan nyugodtan aludt ezen az éj
szakán, mint eddig bármikor és friss jókedvvel készülő
dött útnak másnap korán reggel.

Gábor Mózes egy nappal korábban ment el. Meg kellett 
bizonyosodnia róla, hogy a régi tanyáján tiszta a levegő, 
így történt, hogy midőn késő alkonyatkor Kund és Lurkó 
megérkeztek a kis erdei kunyhóhoz, a kutyák mennydörgő 
ugatását már az öreg füttyszava vágta ketté s a kunyhó 
ajtajában állva találták, egy-egy csobogó frissen fejt tejjel 
a kezében. Jól esett az a hosszú út után!

Lefekvés előtt kimentek a 
nyájakhoz. Gazdájuk köze
ledtére felálltak a kutyák 
és farkcsóválva közeledtek. 
Nagyságra, erőre kivált kö
zülük egy hófehér állat: 
olyasféle, mint az öreg 
Bodri ott a Hallgató-völgy
ben, de jóval nagyobb még 
annál is. Bundája tömött 
és lágy, mint a selyem, sze
méből állati okosság sugár
zik és amint mellső lábait 
előre nyújtva, testét hátra
felé meggörbítve hatalma
sat ásított, Lurkó a csilla
gos farkasénál is félelme
tesebb tépőfogakat ' látott 
megcsillanni a kitátott ret
tentő szájában.

A pásztor egy különös 
füttyére hozzájött a kutya 
és lábához dörzsölte a fejét.

— A régi Bodri már na
gyon megöregedett — szólt 
az öreg Lurkóhoz —-, harcra 

nem használhatod már. Nézd, ez is Bodri; neked neveltem. 
Ő lesz a kísérőd, ha emberekre vadászol az új ösvényen.

Lurkó aznap éjjel ott aludt a kunyhó mellett a szabad
ban, feje a nagy kutya testén nyugodott. S amikor reggel 
mosakodni a forráshoz indult, az állat úgy ment utána, 
mint az árnyéka. Történhetik bármi a fiúval, ez a kutya 
nem fog tágítani mellőle többé soha, ha csak ő maga el 
nem parancsolja.

*

Dél felé városi ruháikba öltözötten, Kund és Lurkó bú
csút vettek az öreg pásztortól és megindultak délnyugat 
felé; arra, ahonnan hét és fél év előtt kis csomaggal a kar
ján olyan fáradtan érkezettavadász. Mózes bácsi felballa
gott a Messzelátó ormára és hosszan nézett utánuk.

Késő este mély völgyben csendesen pihenő falucskába 
értek. Lurkó elbámulva nézte a bogárhátú kis házakat, 
a cifra kapukat, a kerítéseket . . .  Ez hát az emberek ta
nyája? Hiszen ezeknél ezerszer szebb a Hallgató-völgyi 
nagy barlang, a fekete sziklák tövében! És minden em
bernek csak akkora kis darab jut a világból, amennyit a 
szúrós sövény bekerít? Szegény, bezárt emberek!

Csendesen mentek végig a házak során. Végre egyiknél 
megállt a vadász és Lurkóhoz hajolva, súgta neki: — Itt

Volt egyszer egy régi kastély az Olt vize m elle tt. . .
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Rgy öreg néni lakik, kedves régi ismerősöm. Nála szádunk
meg éjszakára. .

Lurkó kérdezni szerette volna, hogy minek bújnak ko- 
barlangba, amikor kint az erdő pompás szállást kínál, — 
de a vadász akkor már bezörgetett a kis ablakon és nyom
ban utána benyitott a kis kapun át a tornácra. A dühö
sen ugató kutyának mély buffogással felelt, amitől az el
hallgatott és rémülten bújt meg a vackára. Bent a szo
bában világosság gyulladt, fény imbolygott a kis ablak
ban, aztán csendesen megnyílt az ajtó és ezerráncú, vén
séges vén arc tekintett ki rajta.

__ Ki van kint? — kérdezte egy reszkető, öreg hang.
A vadász maga előtt tolta Lurkót és utána mélyen meg

hajtva fejét, ő is belépett az alacsony ajtón. A fiú egy pil
lanatig szemben állt az öreg asszonnyal; a gyertya fénye 
megvilágította az arcát . . . S a következő pillanatban jobb 
kezét a szívére szorítva, halálra vált arccal tántorodott 
vissza az anyóka:

— Minden jó lélek dicséri az Urat! . . . Teremtő, szent 
Atyám . . .

A vadász gyors, parancsoló mozdulattal ajkara tette a 
kezét s erre az öreg néni elhallgatott, csak ijedt, gyors 
lihegése hallatszott. Valamitől nagyon, de nagyon meg
ijedhetett.

Kund leült az asztalhoz és intésére Lurkó vele szemben 
foglalt helyet. A fiú idegenkedve nézdelt szét a szűk kis 
szobában. Zavarta a kakukos óra ketyegése, kevésnek 
érezte a levegőt és a tért és ideges izgatottsággal szívta 
be orrlyukain át a falusi szoba különös, fülledt szagát. 
Csak az csillapította kissé, hogy Kundot olyan nyugodtan, 
otthonosan látta ülni maga előtt.

A vadász most csendes, nyugodt hangon odaszolt a sa
rokban babonás rémülettel kuporgó öregasszonynak:

— Kati néni lelkem, dél óta úton vagyunk és nagyon 
megéheztünk. Vacsorát és szállást adna-e két bolygó ván
dornak?

Hangja csengésére újból reszkető rémület fogta el az 
anyókát. Keresztet vetett magára, aztán összekulcsolt ke
zekkel lassan közeledett és belenézett-hosszan a férfi sza- 
káll-őserdőtől takart, bronzbarna arcába. Aztán mélyet, 
nagyon mélyet lélekzett és csontos, pergament-bőrrel ta
kart kezét rátette a vadász karjára.

__ Kund! . . .  — suttogta. — Kund! . . .  Az . . . az
úrfi? . . .  „  ,, ,

__Igen, az úrfi. — felelt a vadász,-s aztán figyelmezte-
tőleg hozzátette: — Hanem aztán háromszoros lakat a
száján, anyókám!

__Teremtő Istenem! — fohászkodott az öreg újból. —
Szakasztott az édesapja! — Sürü fohászkodások közt sie
tett ki a konyhába, hogy a vendégeit kiszolgálja.

Amint egyedül maradtak, Kund a fiúhoz hajolt:
__Kati néni egyik leghűségesebb barátunk az emberek

tanyáján. Sok év előtt még édesapádat ringatta a karján 
és téged is látott picike embernek. Ha ízekre tépik, akkor 
sem árul el minket a dákoknak.

Lurkó izgatottan súrolta lábával a padlót:
— Kund, itt nem jó. Ez nagyon szűk barlang. Mind 

ilyenben laknak az emberek?
— Vannak ennél nagyobb házak is. De mióta itt van

nak a dákok, Kati néni és sok-sok öreg magyar ilyen kicsi 
házikóba szorult. Azelőtt a kastélyban lakott ő is, amelyet 
megevett a tűz.

— Menjünk ki, Kund. Csillagokat akarok látni meg fel
hőt és szívni az erdő illatát. Ez nem jó szag. Sohase fog 
kimenni az orromból.

Nyílt a konyhaajtó és betipegett Kati néni. Kezeben 
minden jóval megrakott tálca. Puha kenyér, szalonna, kol

bász, egy kis süteménymaradék, meg néhány szép tavalyi 
alma mosolygott az éhes vándorokra. Míg alaposan neki
láttak, az öreg kicsoszogott, hogy mázas korsójában friss 
vizet hozzon a kútról.

Lurkónak ízlettek az ismeretlen ételek. Ettek szó nélkül, 
nyugodtan, ahogyan az erdőben megszokták, utána jót 
húztak a korsóból. Kati néni ott tipegett körülöttük, de 
szólni nem mert, csak csendesen fohászkodott (fagyokat.

Egyszerre Lurkó felállt (a fejét csaknem beleütötte az 
alacsony mestergerendába) és odalépett az anyóka mellé.

— Ráncos arcú öreg néni, te ott éltél a kastélyban, ame
lyet megevett a tűz. Ismerted az édesanyámat?

— Ismertem, úrfi! . . .  — A szuette, nyikorgós 3jtójú 
szekrényből sárgult kis dobozt vett elő, reszkető kézzel ko
torászott benne s aztán kiemelt egy kis amulettet amilyen
ben a régiek képet, hajfürtöt szoktak őrizgetni emlékül 
azoktól, akiket szerettek. Kinyitotta a kis tokot és a fiúra 
egy végtelen bájos, mosolygós fiatal nő arca nézett belőle. 
Az ő keze is megreszketett kissé, amikor elvette az öregtől.

— Ez . . .  Ez volt az édesanyám? — kérdezte nehéz lé- 
lekzettel.

__Ez volt, úrfi. Csak a valóságban ezerszer szebb volt
még ennél. Ó, hogy verje meg az Isten, aki meggyilkolta!

Lurkó ránézett.
— Nem az Isten, én fogok fizetni az édesanyám vé

réért. — mondta természetes nyugalommal, de valami 
olyan félelmetes fenyegetéssel a hangjában, hogy az öreg 
néni újból összeborzadt. — Ezt az izét pedig nekem adod, 
úgy-e? Szeretem, ha láthatom az édesanyám arcát, ami
kor akarom. Sokáig nem láttam, csak most tudom, mi
lyen volt.

Mielőtt Kati néni felelhetett volna, Kund is felállt. Neki 
mélyen le kellett hajtani a fejét, olyan alacsony volt a 
szoba menyezete.

__ Kati néni, mi most hátra megyünk a pajtába, ott fo
gunk aludni. Reggel már nem talál itt minket; de máskor 
megint el fogunk jönni, várjon reánk. És teremtett lélek 
meg ne tudja, hogy él az úrfi és élek én. Megértette?

— Értettem, lelkem Kund öcsém, hogyne érteném! Vi
gyázz az úrfira, hogy baja ne essék a lelkemnek. Aztán 
csak gyertek vissza minél előbb! Mindig várni foglak! — 
És míg a tornácra ki nem értek, mellette tipegve, reszkető 
kezével egyre simogatta a Lurkó karját.

A fiú tele tüdővel nagyot lélekzett, amikor az udvaron 
végig mentek és úgy érezte, hogy végtelenül megkönnyeb
bült, amikor ruháit ledobálva, végig feküdt a puha széna
ágyon. De csodálatos: máskor, amint lehajtotta a fejet, 
már aludt is álomtalan, mély, egészséges alvással; de ma 
sokáig meredt nyitott szemmel a sötétségbe s nem találta 
nyugalmát. Egy arc lebegett előtte folyton: mosolygós, 
bájos fiatal nő arca úgy, amint a medaillonban látta. S 
amikor végre órák múlva megkönyörült rajta s szemére 
szállt mégis az álom, mély alvásában is azt a két szemet 
látta és a szívében nagyon, nagyon meleg lett tőle. Most 
tudott először álmodni az édesanyjáról az erdő kis fia, 
mert most már arcot is mutathatott az álom.

Másnap a leégett kastély romjai közt járt Kund a fiú
val. Mesélt neki róla, hogyan volt, milyen volt, mielőtt a 
dák ráküldte a tüzet. Átvizsgálták a kormos falakat, ma
gas gyomtól felvert udvart, szobákat, de hiába, semmi 
nyomot vagy emléket nem találtak. Hányszor átkutatták 
már ezt a helyet a megszállók, hol adatokat, hol meg rej
tett kincseket keresve!

(Folyt, köv.)
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Osztrák cserkészek m egkoszorúzzák a magyar hősök emlékművét. A román jam boree-röl: a kolozsváriak tábora.

Kanada fővárosában, Ottawában most 
készült el a hatalmas új kormányzóság; 
épület, amelyet, számos szobor díszít. Ezek 
között az egyik kapu felett szerepel két 
daliás cserkésznek a szobra is.

A Scouts de France francia cserkész- 
szövetség negyven tagú csapattal hivata
losan képviseltette magát a Szent Imre- 
ünnepségeken, melyen egyébként Cornette 
kanonok", ugyané szövetség tiszteletbeli tá
bori papja is résztvett. Ez volt az első 
francia cserkészutazás Magyarországra. 
Jól esett látni ezeket a mindig vidám és 
'elegáns fiúkat hatalmas háromszínű lobo
gójuk alatt végigvonulni Budapest utcáin, 
mint a francia katolikusok magyarbarát 
közvéleményének hírnökeit. — Vezetőik 
teljesen tájékozottak voltak Magyarország 
felől, a fiúk ellenben alig tudtak hozzá
szokni ahhoz a gondolathoz, hogy itt a 
Duna partján csikósok és puszta helyett 
egy ragyogó világvárost találtak, mely 
szerintük „csak Párissal hasonlítható ösz- 
sze”, s egy népet, amely nem tagja a kis- 
ántántnak, sőt még nemzeti irodalma is 
van. Amint egyik derék pap-vezetőjük 
mondta a Szabadság-téren; „Mindez fölöt
tébb tanulságos francia fiúk számára.”

Nem is utaztak mind haza Szent István 
napján, tervezett egyheti ittlptük letelté
vel, hanem húszán közülük még mozgó
tábort rendeztek Zirc—Veszprém—Bala
ton útvonallal.

P. Doncoeur hatvan tagú zarándokcsa
patában, mely gyalog jött Csensztohová- 
ból Budapestre, szintén túlnyomó több
ségben voltak a francia cserkészek. Ez a 
csapat egyébként a francia katolikus ifjú
ság legjavából került ki. Merjük mondani, 
az' ő aug. 20-án este, a Szent Szív-zárda 
kertjében, a Neu-Deutschland zarándok
csapattal együtt rendezett tábortüzük a 
Szent Imre-iinnepségekkel kapcsolatos ide
genjárás leghangulatosabb és legbensősé
gesebb aktusa volt. A jég mindenesetre 
megtört: szeretettel várjuk további fran
cia vendégeinket.

Angol cserkészek is voltak itt a Szent 
Imre-ünnepségeken: tizenegyen Not-
tinghamból. Roppant kedves fiúk voltak, 
csak a sok ünnepség egy kissé untatta 
őket; ezért minduntalan műsoron kívül fel
keresték valamelyik közelfekvő pesti 
uszoda enyhet adó hullámait, ami az ural
kodó hűvös időjárás mellett próbára tette 
magyar kísérőik edzettségét.

Az eszperanto-cserkésztábor sikere Hol- • 
landiában. Másodszor rendezte az Eszpe- 
rantista Cserkész Szövetség táborát Hol
landiában. Az első 1920-ban volt, de míg 
akkor csak kevesen vettek részt, most 
még a norvég cserkészek is képviseltették 
magukat. Ott volt 60 brit cserkész is.

Mindennap kirándulás volt más és más 
holland vidékre. Kastélyok, templomok, 
múzeumok, parkok egész sorát látogatta 
meg a tábor, sőt egyik nap autókirándu
lásra mentek Németországba. Az esti tá
bortűznél a cserkészeken kívül a lakosság 
is szórakozott a különböző előadásokon.

Nem kell külön említeni, hogy a fiúk 
eszperantóul beszéltek, csevegtek egy
mással és jól megértették egymást, igazi 
barátság és testvériség uralkodott köztük 
mindvégig.

A Cserkész Eszperantista Szövetség 
gyűlésén több fontos tárgyat beszéltek 
meg, többek között felolvasták a magyar- 
országi üdvözletét és azzal váltak el, hogy 
jövőre sok újabb társukkal együtt talál
koznak — Magyarországon. Mindenkinek 
lelkére kötötték az angol fiúk példáját, 
kik már egy év előtt kezdtek takarékos
kodni, hogy résztvehessenek a nemzetközi 
táborozáson és már készülnek Budapestre 
is . . .

Nemzetközi öregcserkész-kongresszus
megtartását határozta el a múlt évi nem
zetközi konferencia. A tábor színhelye a 
kanderstegi nemzetközi cserkészház, ille
tőleg a mellette elterülő táborhely lesz, 
időpontja 1931 július 2ft—augusztus 8. — 
Miután a szűk völgyben levő táborhely, 
valamint az élelmezési nehézségek arra 
késztették a rendező svájci cserkészszö
vetséget, hogy a tábor összlétszámát két
ezerben limitálja, a magyar öregcserkészek 
részére csak korlátolt részvételt biztosít
hatott. A részvétel költsége 250 P körül 
fog mozogni. A múlt évi Jamboreehoz ha
sonlóan most is felhívjuk azokat, akik 
elvben résztvennének, lennének szívesek 
egy levelezőlapon személyi adataikat kö

zölni a szövetség külügyi hivatalával, a 
bal felső sarokban feltűnő „Kandersteg 
1931” jelzéssel. Ezek a kötelezettség nél
küli érdeklődések, illetőleg jelentkezések 
beküldési határideje legkésőbb f. é. no
vember 1. További közlemény a f. é. no
vember 15-én megjelenő Magyar Cser
készben fog napvilágot látni.

Az 1931. évi nemzetközi konferencia
-színhelye az eredeti tervtől eltérőleg nem 
Salzburg, hanem Wien lesz. Időpontja 
1931 július 23—29. A konferencia veze
tősége már most bejelenti, hogy kivétele
sen nem hivatalos delegátusok részére is 
hajlandó elszállásolást, a közös program- 
mokban való részvételt, élelmezést és 
egyes üléseken való megjelenést biztosí
tani, kb. napi 12 P ellenében.

A nemzetközi eszperantó cserkészliga
múlt hó 26-án kelt levelében közli, hogy 
a f. év nyarán Hollandiában tartott tábo
rozásuk alkalmával hozott egyhangú ha
tározatából kifolyólag elfogadták a Ma
gyar Cserkészszövetség azirányú meghí
vását, hogy nemzetközi táborozásukat 
1931 nyarán a hárshegyi cserkészparkban 
tartsák meg. A csehszlovák köztársaság 
cserkészszövetsége ugyancsak intézett 
meghívást hasonló célból.

A németeknél divatos az előzetes pro- 
gramm, készültség és pénz nélkül való vi
lágba indulás. Ilyesfajta érkezőkben ter- 
mészete'sen nálunk is nagy bőség volt. 
Szt. István-hetében több mint 50-en ér
keztek így 2-töl 15-ig terjedő csoportok
ban. Közöttük volt mintegy 15 berlini, 3 
grázi, 5 lipcsei, 2 düsseldorfi stb. Előre be
jelentett németnyelvű csoportok szintén 
elég szép számban fordultak meg. Ezek
nek itt tartózkodását már a júliusban meg
alakult Külügyi Fogadó Szervezet bonyo
lította le; felépített irányító hivatalával s 
tolmácsgárdájával, átfogó programmjaival 
állandóan rendelkezésére állott külföldi 
testvéreinknek. így szeretettel fogadtuk a 
bécsi St. Georg szövetségnek először 23, 
majd 30 tagjába szövetség ügyvezető tit
kárának, Franz Pospisilnek vezetésével; a 
Szt. Imre főünnepségekre megérkezett 
ugyancsak az osztrák kath. szövetség kül
ügyi főtitkára, Adolf Klarer. 4—5 napig 
tartózkodtak még itt a D. P. B. bajor cser
készei mintegy 25-en; koburgi cserkészek 
24-en, végül Zürichből egy svájci csapat 
12 tagja.'

L á tta d  m á r az ú j szövetm in ta! fü zeteket?  K érd  el a ] paran csn ok úrtó l!
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A román cserkészszövetség által ren
dezett nemzeti nagytáborban, Piaira

Miklós herceg a román jamboreen.

Neamtban a magyar cserkészszövetséget 
dr. Major Dezső és dr. Molnár Frigyes fő
titkárok képviselték. A tábor szép fekvése, 
technikai felkészültsége, a fogadtatás szí
vélyessége minden várakozást felülmúlt. A 
táborban összegyűlt mintegy 600 cserkész 
programmját több szép kirándulás tarkí
totta, azonban az érdeklődés homlokteré
ben a versenyszámok állottak. A 30 külön
féle versenyből abszolút győztesként a 
kolozsvári csapat került ki, amely csak
nem teljes egészében a kolozsvári ró
mai katholikus főgimnázium magyar 
cserkészeiből tevődött össze. Győzelmük 
díja volt Miklós herceg vándordíja és 
a szövetségi selyemzászló mellett szá
mos kisebb-nagyobb egyéb díj is. Sorban 
utánuk következtek a kisineviek, akik vi
szont majdnem kivétel nélkül orosz nem
zetiségűek voltak.

A tábort meglátogatta Miklós kir. her
ceg is, aki az esti zászlólevonásnál ma
gyar bogiáros árvalányhajjal a kalapja 
mellett jelent meg. Képzelhető, hogy ezek 
után milyen nagy kereslete lett az árva- 
lányhajnak.

A látogatás célját: a személyi kapcsola
tok létesítésén alapuló általános közele
dést a két mozgalom között, látszólag si
került elérni.

A nemzetközi iroda közlése szerint a kö
zépamerikai Guatemalában megalakult a 
cserkészszövetség és kérte hivatalos elis
merését. Amennyiben f. év november hó 
22-ig ellenvélemény nem érkezik, a szö“ 
vétségét felveszik a nemzetközi iroda tag
jai sorába.

Svájciak Magyarországon. Annyi kedves 
külföldi látogatás után, amit az utóbbi 
években mi magyar cserkészek külföldön 
tettünk, meg kell emlékeznünk arról a lá
togatásról is, amit most, július végén 
svájci cserkészek tettek nálunk, viszonzá
sául annak, hogy tavaly a Barcelonából 
visszatérő Hangya-cserkészek Zürichben 
az ő vendégszeretetüket élvezték.

Zürich különböző csapataiból két örsnyi 
ifjú jött ide hozzánk s nemcsupán a köz
ismert táj- és építészeti szépségeket nézték 
meg, hanem — egy hetet a Hangya-cser
készek táborában töltve — belenéztek a

Bélyegárjegy zékef
szívesen küld

ABONYI JENŐ bélyegkereskedése, 
Budapest, IV. kér., Váci-utca 45.

magyar fiú mindennapos tábori életén ke
resztül a magyar lélekbe is.

Azt mondják általában, hogy a magyar 
faj magábazárkózott, büszke fajta! Nos 
ez — ha egyáltalán igy volna —, ez a fel
nőttek sajátossága lenne, mert bámulatos 
volt az a közvetlenség, ahogy alig néhány 
órával a megérkezés után ezek a fiúk, akik 
egymás nyelvét vajmi keveset értették, 
megértették egymást és megszerették egy
mást a legnagyobb mértékben.

Ennek fokmérője az a megható búcsú
zás volt a kisorpszi szigetcsúcson felépí
tett táborban, amikor zászlót cseréltünk 
s a fiúk orcáján a meghatottság könnyei 
patakzottak alá. Nem kellett sok idő an
nak megtanulásához sem, hogy a svájciak 
elvonulásuk előtt a magyar, a mieink pe
dig a svájci himnuszt énekeljék. Mindeh
hez csupán szív kell — baráti szív —, 
amely a táborban nyilatkozik meg igazán.

Tapasztalásból állíthatjuk, hogy idegen 
cserkészeket — ha csak pár napra is — 
érdemes vendégül látni magyar táborban, 
mert ezzel tesszük az emlékeket igazán fe
lejthetetlenné, s komoly lélekből fakadó 
megbecsülést is így szerzünk a magyar 
cserkészmozgalomnak.

A bécsi hajóval a tábor mellett elha
ladva váltották a fiúk az első üdvözlése
ket, persze sioux stílusban, a behajózást 
Pesten aztán egyenesen tündérinek nyilvá
nították svájci testvéreink. Az Eötvös-téri 
fogadásnál dr. Molnár főtitkár, Schelken 
Oszkár, a „szállásmester” s a Hangya pa
rancsnoksága fogadták a fiúkat, akik a 
táborban, Kisorosziban, hét napot vidám 
evezessel, fürdőzéssel és kirándulásokkal 
töltötték el. Azután jött Pest a maga 
szépséges benyomásaival több napon át, 
egy nap a Hangya központ vendéglátásá
ban, sok szövetkezeti intézmény megte
kintésével telt el, Papp Antal orsz. társ
elnök úr irányítása mellett a legjobb be
nyomásokkal.

Ezek a svájci cserkészek bizonyára so
káig boldogan őrzik majd azokat a nem
zetiszín szalagos apróságokat, amelyeket 
a mi fiaink adtak át nekik emlékül, mint 
ahogy a mieink is büszkék arra, hogy 
barátokat szerzetek a magyar ügynek, 
akik velünk éreznek sivár jelenünkben.

Azt hisszük, ez a mód a legalkalmasabb 
és legcélszerűbb idegenforgalmi propa
ganda. (K. Ö.)

ST A  Dl O N -S  PORTÁRUHÁZ
MARGIT-KÖRÜT 59

A Magyar Külügyi Társaság kebelében 
működő British-Hungarian Society (An
gol-Magyar Társulat) és az American- 
Hungarian Society (Amerikái-Magyar 
Társulat) védösége alatt álló angolnyelvi 
tanfolyamok ez évben is az V., Markó- 
utca 18—20. alatt, az áll. Bólyai-főreál 
iskola épületében nyílnak meg. Beiratá
sok kezdőknek szept. 29-töl okt. 1-ig. — 
Régi hallgatóknak és haladóknak október 
2-töl 4-ig, d. u. 5—8 óráig, az igazgató
ságnál (V., Markó-u. 18—20. földsz.), a 
tanfolyamok megkezdése után pedig az 
előadási órákban. Első előadási nap ok
tóber 7, kedd. Tanítási órák d. u. 5—9, 
kezdőknek heti 3, haladóknak 2 órában. 
Külön irodalmi, társalgó és kereskedelmi 
levelezési csoportok. Beíratási díj 14 P. 
Tandíj nincs! Bővebb felvilágosításokat 
szóbelileg készségesen ad az igazgatóság. 
(Telefonon nem hívható!)

......... .............................»......
Vitéz Faragó Ede: Ősök öröksége.

Már a múlt számunkban megemlékeztünk 
rövid híradás keretében vitéz Faragó Ede 
újonnan megjelent könyvéről, az Ősök 
örökségéről, amely könyv eddig nagyon 
érzett hiányt hivatott pótolni. A szerző tu
lajdonképpen apród-kézikönyvnek szánta: 
vezetöfonalat, alap-mesét adni az apród 
munkának, hogy magyar levegővel pótol
juk a Mowgli-mesék dzsungel világát. És 
azt kell mondanunk, hogy ez a legtelje
sebb mértékben sikerült. Az Árpád körül 
csoportosuló keménykezű apródok, majd 
a jelenkor apródjai, akik megtalálták At
tila kardját, az ősök örökségét gyönyörű 
világokon vezetik keresztül, a jobbra törő 
gyermekeket. És nem csupán az apródok 
fogják szeretettel olvasni, átélni a könyv 
minden sorát, hanem a nagyobb cserké
szeknek is kedves olvasmánya lesz. Az il
lusztrációkat Binder László készítette. A 
Franklin-Társulat kiadásában jelent meg. 
Kapható a Cserkészboltban.

Egy igen tehetséges 14 éves leánynak, F. Farkas 
Natáliának „Azértis“ c. cserkészszobra.
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Célszerű ha

A s p i r i n
mindig kéznél van.

Tabletta alakjában
Vass Józsefet, Magyarország népjóléti 

miniszterét lapunk zártakor temetik. Az ő 
működésének nagy jelentőségét a magyar 
cserkészetre, a következő számban fogjuk 
ismertetni.

Beszámolót ké rü n k  a  regös m u n 
káról. Mindazok a csapatok és cserké
szek, akik akár regös utat tettek a nyá
ron, akár csak egy tábortüzet gyújtottak 
is a falu számára, október hó 1-ig ter
jesszék be jelentésüket az Országos Ve- 
zetötiszti Testülethez, a borítékon „Regös 
munka” jelzéssel. Kíváncsian várjuk a re
gös naplókat, a gyűjtött anyagok ismer
tetését, a fényképeket, rajzokat stb. A leg
jobb jelentéseket és legszebb képeket a 
Magyar Cserkészben közöljük.

vitéz Faragó Ede o. v. t.
Közkedveltségnek örvendenek a „Ma

gyar Cserkész” Márton-képei. Legutóbb 
a cseh cserkészújság, a „Skaut-Junák” jú
niusi száma (1930. XVI. évfolyam 10. sz.) 
leközölte kicsinyített másolatát a Magyar 
Cserkész tavalyi és ezidei nyári címlapjá
nak: Vájjon mi hiányzik még? (a tábori 
felszereléshez). Rés.

Szymicsek Ottó cserkésztestvérünket 
nagy kitüntetés érte. Alig fejezte be a ki
tűnő testnevelési főiskolán tanulmányait, 
máris azt a megbízást kapta, hogy a gö
rög atlétákat készítse elő a legközelebbi 
Olimpiászra. Nagy dolog, ez, hogy annak 
a nemzetnek az ifjúságát, akitől a világ 
sportolni tanult, most egy magyar cser
kész tanítja sportra. Szymicsek egyébként 
ezúton, a Magyar Cserkész révén köszönti 
budapesti barátait, akiktől gyors elutazása 
miatt nem tudott elbúcsúzni.

I. KERÜLET.
327. cserkészcsapat. A csapatnak ebben 

az évben három tábora volt. Az első Egy- 
házaskeszőn jún. 30—júl. 20-ig. Vele egy- 
idöben a kicsinyeknek Szanyon, az elemi 
iskolában. A harmadik csoport júl. 24— 
aug. 13-ig Mándokon, özv. Forgách gróf
nő birtokán táborozott 57-es létszámmal. 
Kényelmes táborunk volt ez. A méltóságos 
grófnő autóbusszal vitette a fiúkat a Tisza 
partjára fürödni. Egyízben a trianoni ha
tárhoz mentünk, ahol irredenta ünnepélyt 
tartottunk. Felejthetetlen nyomokat ha
gyott lelkűnkben ez a jelenet. Kb. ötször 
tartottunk nyilvános tábortüzet, melyekre 
a falu s a katonaság is mindig kivonult. A~ 
kedves grófnő jóságát két szerenáddal 
próbáltuk megköszönni. A tábor végén 
Debrecent s a Hortobágyot néztük meg. 
Debrecenben jólsikerült tábortüzet csinál
tunk. Hazaérve rögtön bekapcsolódtunk a 
Szt. Imre-ünnepségek rendezésébe, ameny- 
nyiben a csapat eszperantista tagjai a kül-. 
földi eszperantistákat vezették. A csapa
tot P. Olasz Pétertől P. Tornyos S. J. 
vette át.

A 32. sz. Levente-cserkészeknek ese
ményteljes nyaruk volt. A tábor 11 pécsi 
testvérünkkel együtt szárazon és vizen 
telt el a Paks melletti Dunaágban. A ví
ziéletre, portyázásra igen sok alkalom nyí
lott. Eddig már 3000 km-t eveztek össze
sen az idén a kis kajakokban. Augusztus
ban voltak az angol cserkészekkel, most 
meg a víziversenyen, hadijátékon. Az új 
évet két otthonban kezdik meg. Úgy az 
öregeknek, mint a falkának, a vizeseknek 
is szép külön terveik vannak.

MA6 YAM CSEMKESZ
E L Ő F I Z E T É S I  ÁRA:  

Egyévre 12, P, félévre e  P, negyed évre 3 P.

Aki ezévi november hó 1-ig egy évre előfizet a Cser
készszövetség Főpénztáránál — olymódon, hogy egyide
jűleg igazolja cserkészmivoltát —, az kedvezményesen már

S*— p e n g ő v e l  i s  e l ő f i z e l h e l .
Bizományosok és csapatelőfizetők, amennyiben együttesen fizetnek 
elő a csapaton keresztül és a rendelést a csapat címére kérik, úgy

10 példány után 33°/o, 23 példány után 40°/o,
100 példány után 30°/o kedvezményt kapnak.

kényelmesen magánál hord
hatja és ezenfelül az előirt 
adagolás állandóan rendelke-

ügyeljen a

BAYERs keresztre
és az eredeti csomago
lásra. a zöld szalaggal.

IV. KERÜLET.
A győri Evang. Ifjúsági Egyesület 459. 

sz. „Oyőry Vilmos”-cserkészcsapata 30
cserkésszel Ajka község határában, a Ba
konyban táborozott augusztus 4—21-ig. 
Volt közöttük hét cserkészapród is. Gyö
nyörű napsütéses volt az első öt nap, de 
azután megjött a hetes eső. A vidám és 
tréfás összejöveteleken kívül volt sok ko
moly is. Ezek voltak a „cserkészakadémia” 
gyűlései, melyeken a tisztaság, dohány, 
alkohol, tánc és a diák s nem-diák ifjúság 
problémáiról folyt a megbeszélés. Ez 
utóbbi azáltal lett még érdekesebb és 
mélyrehatóbb, hogy az iparos, kereskedő, 
munkás, földmíves fiúk mellett volt né
hány diák is a táborban. Mindegyiknek a 
megoldása felé Krisztus az Ő Evangéliu
mában mutatott utat. — A cserkésztudo
mányokban is sokat gyarapodtunk az ú. 
n. forgószinpadok megrendezésével. Ezen
kívül a sátrakba összehúzódva a kicsinyek 
régi magyar mesékből és regékből, a na
gyobbak a magyar hősökről és a magyar 
népről szóló elbeszélésekből szívták ma
gukba a magyar lelket. Majd nagyon-na- 
gyon régi, a 13, 15 és 16. századból való 
dalok és népénekek emlékeztettek a rég
múlt időkre. A falusiak játékainkat, tábor
tüzeinket végignézték és ilyenkor az esti 
áhítatainkon is résztvettek. Az ajkai evan
gélikusoknak háromszor szolgáltunk. Két 
vasárnapon csapatunk parancsnoka prédi
kált a templomban. Aug. 20-án hazafias 
ünnepséget rendeztünk ugyanott, melyen 
Ittzés Mihály „István király és a magyar 
keresztyénség” címen tartott előadást, -p 
A szép időt felhasználtuk arra, hogy ki
rándulásokat rendeztünk. Három alkalom
mal a közvetlen környéket néztük meg, 
majd Savanyu Józsi volt betyárnak a kút
ját, a Csinger-völgyet, külön az úrkúti kö- 
szénbánya-telepet a Köves-árokkal, az aj
kai üveggyárat, felmentünk a Somló- 
hegyre, hazajövet pedig a herendi porcel- 
lángyárat is megtekintettük. Hathatósan 
segítettek bennünket a mi kedves jóaka
róink: Nirnsee Ferenc földbirtokos, Kiss 
Ernő földbirtokos, v. Halászy Sándor 
üveggyári igazgató, az ajkai evang. Nő
egylet és Egyházközség, kiknek ezúton is 
hálás köszönetünket fejezzük ki.

V. KERÜLET.
A 180. sz. „Kárpát”-cserkészcsapat

Szokol Károly parancsnok és Korin Kál
mán cserkésztiszt vezetésével július hó 
3—18-ig, 29 fővel, a Bükkben, Sajószent-
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péter határában táborozott. A tábor fel
verése és díszítése után istentiszteleten 
vett részt a községben az egész csapat.
De alig álltak a sátrak, negyed nap már 
lebontották a kétszemélyeseket és útrakelt 
az első csoport, hogy azután felváltva kö
vessék egymást, mert az volt a cél, hogy 
48 órás hike-szerű kirándulások kapcsán 
ismerjék meg a fiúk Lillafüredet, Diós
győrt és vidékét. A falu lakossága több
ször meglátogatta a tábort s a tisztele
tükre rendezett tábortűzért édességgel, vi
rággal és egyéb figyelmességgel kedves
kedtek. Július 13-án — vasárnap — bu- 
csúünnepség volt a község tiszteletére, 
18-án utolsó reggeli áhitat, azután lassan 
összeomlottak a sátrak, beomlottak az ár
kok, csak a trianoni „T”-kereszt maradt 
ott hirdetni, hogy hol táboroztak a ,,Kar- 
pát”-cserkészek.

A makói reálgimnázium 92. Csanád- 
cserkészcsapata aug. 8-tól aug. 25-ig tar
totta 22 résztvevővel ezidei nagytaboroza- 
sát Szokolya hontmegyei község határá
ban. A tábor vezetője vitéz Csaba László 
csapatparancsnok volt. Az idén tízéves ju
bileumát ülő csapatnak ez volt tizedik 
nagytáborozása. A táborozás kereten belül 
résztvettünk a budapesti Szent istvan-un- 
nepségeken is. Kirándulásaink során  ̂ jár
tunk a Várhegyen, azonkívül megnéztük 
Drégely és Nógrád várát, budapesti utunk- 
ról visszatérve pedig Visegrád várát láto
gattuk meg.

Vili. KERÜLET.

Életmentő cserkész. Luczák László Vili. 
kerületi cserkész Nagyréven egy fuldokló 
nőt kimentett a Tiszából.

A 850. sz. Kunok-cserkészcsapat két
hétig tartó táborozása igen jól sikerült. A 
tábor Kismaros község mellett, közvetlen 
a Duna partján volt, körülszegélyezve 
szebbnél-szebb hegyekkel. Cserkeszgya
korlatok, fürdés, vízből való mentes gya
korlása, evezés és játékok tették változa
tossá a napirendet. A tábor kedvező-fek
vése tette lehetővé azt, hogy több nagyon 
értékes tanulmányi kirándulást is tett a 
csapat. Feledhetetlen volt a hajóval meg
tett esztergomi kirándulás. Elszorultak a 
cserkészszívek, midőn a hajó a trianoni 
határt jelző Ipoly folyóhoz ért. A komoly 
munka mellett volt a táborban eleg alka
lom arra is, hogy víg tréfák élénkítsek a 
hangulatot. A búcsú-tábortüzünknci Kis- 
maros község apraja-nagyja jelenleteben 
tettek a kunok tanúságot arról, hogy nem
csak dolgozni, de szórakozni és szórakoz
tatni is tudnak, még pedig mindig cserke
szekhez méltóan.

e e i t n e r  m . l . é s  f i a
p a p írk  ereskedés, iskolai rajz- és írószerek raktara 
BUDAPEST, V., VILMOS CSÁSZÁR-UT 18 

C s e rk é s z e k n e k  10"/» k e d v e z m é n y .

Sz. G. V. Vecsés. Legjobban teszi bará
tod, ha jelentkezik a Cserkészszövetség; 
ben s ott majd ajánlanak csapatot, ahová 
átigazolhatják. Vallásfelekezete szerint bi- 
zonyosan szívben fogadja a megfelelő 
bármelyik cserkészcsapat. — Cs. L. Mako. 
Túlságosan szigorú vagy magadhoz, ami
kor a világ legrosszabb verseinek mondod 
írásaidat. No, dehát ez csak tréfa, úgy-e? 
Hiszen ha komolyan így éreznéd, aligha 
küldted volna be azokat a Magyar Cser
késznek. Valóban nem a legrosszabb ver
sek. Mindenikben van valami kedvesség, 
de a legjobb akarattal sem lehet azokat 
mértéket megütő, jó verseknek tekintem. 
Olyanok ezek, mint a kiforratlan must. Ha 
jól kezelik, lehet belőle igen jó bor, de ab
ban az állapotban még nem kellemes ital. 
Az ember fejfájást kap tőle. A Te verseid 
sem szereznek komoly gyönyörűségét, de

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

Budapest, V., Vilmos császár-út 14.
Betét ellenében vidékre választékot küldök.

azt sejtetik, hogy írójuk tud majd még kü
lönbet is tárni elénk, ha komolyan műveli 
magát, ha elmélyed gondolataiban s ha 
jobb mestere lesz a magyar nyelvnek. — 
Ausztriai túrázók. (12. VIII. R.) Szép la
potokat hálásan köszönöm. Igazán boldog 
vagyok, hogy az idén annyi jó cserkész 
hordozza a magyar lobogót külföldön. 
Tudom, hogy Ti is csak becsületet sze
reztetek annak. — W. J. Makó. Köszö- 
nőm az üdvözletét is, meg a beszámolót 
is. Az utóbbit részben közlöm. Hanem itt 
van az új munkaév. Szeretném, ha te is 
bemutatkoznál friss, új írásaiddal. Remé
lem, van mit bemutatnod? — Cserkesz- 
apródvezetők. Vezetőképző táborotokból 
küldött köszöntésteket szeretettel viszon- 
zom. Nagy örömmel hallottam, hogy mi
lyen pompás gazdag munkát végeztetek. 
Tudom, hogy sok áldás fakad abból a jö
vendő magyar cserkészetre. — K. J. Bu
dapest. Köszönöm a beküldött cikket, sze
retném, ha az ajánlott képeket^ bemutat
nád. Keress fel a hivatalos órák alatt a 
Szövetségben, vagy bármely délután a la
kásomon. Úgy is volna veled beszelm- 
valóm. A felajánlott készülő cikk mar nem

aktuális, örülök, hogy jól telt a vakacio.
— Levelezés. Olvasd el mai számunk „Le
velezzünk” rovatát. Ott minderíre lesz vá
lasz. Egyébként leveledet áttettem a kül
ügyi hivatalhoz. — W. G. 464. Versedben 
határozottan van szellemesség, bár telje
sen eredetinek nem mondható. Gondolom, 
hogy van ennek a versnek néhány test
vére is. Szeretném azokat is látni. Hátha 
azok között akad közölhető, mert ezt még
sem közölhetem. — K. K. L. B. P. Kedves 
naivan szegezed nekem a kérdést „el fog
juk-e érni Magyarország feltámadását és 
mikor?” Hát, öcskös, ha én erre olyan ha
tározottan tudnék válaszolni, mint amilyen 
határozott a Te kérdésed, több volnék, 
mint gyarló földi lény. Köszönöm, hogy 
ilyen bölcsnek és mindentudónak gon
dolsz, de azt be kell látnod, hogy ez a jó 
vélemény mégis csak túlméretezés. Én hi
szek Magyarország feltámadásában, de tu
dom, hogy ez csak akkor jön el, ha min
den magyar ember különb lesz, s ha min
denki a tőle telhető legjobb munkát végzi 
igaz lelkesedéssel. Ezért fontos, hogy min
den magyar ember azon a téren dolgoz
zék ahol képességei érvényesülhetnek, 
hogy a maga Isten-adta tehetségét minél 
jobban kifejthesse. Téged is bizonyára el
hívott valamire az Isten. Tudakold tehet
ségedet és müveid jól ki, de olyan terüle
tekre ne kóborolj, ahol nem sok keresni
valód van. így pl- ne akarj költő lenni, 
mert a beküldött versed arról panaszkodik, 
hogy ezen a téren csak kontár^ lehetsz. 
Akkor pedig nem lesz feltámadás, ha a 
magvarok a maguk dolgában csak kontá
rok maradnak. -  Ifj. T. Gy. Kaposvár. 
Nehezen várom bejelentett írásaidat.
Sz. O. Athén. Addig is, míg külön levél
ben válaszolok, szeretettel koszcntlek 
nagyszerű munkádban. Légy ott is becsü
letes, hűséges szolgálatoddal a magyar 
cserkész névnek becsület-szerzője. Kéré
seidét természetesen teljesítem és várom, 
hogy új munkateredről ne csak nekem, 
hanem a Magyar Cserkész olvasóinak is 
iri — Ne csüggedj, magyar, ürülök, hogy 
újra jelentkezel. Bár azt fájlalom hogy 
aktív cserkészmunkát nem végzek Hiszem, 
ho"v így 's cserkész maradsz, de remé
lem hogy a lelked mégis csak oda fog 
húzni újra egész közel a te cserkesz test
véreidhez, valamelyik csapatba. A versed 
ben újabb fejlődést nem látok, de nem 
rosszabb a többinél. — 180. Kárpát. Kö
szönöm a tudósítást, ép lapzártakor érke
zett. Az ügyes fényképeket mar nem tu
dom felhasználni.

Felelős szerkesztő : V1DOVSZKY KÁLMÁN 
Felelős kiadó : KOSCH BÉLA.

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Bpest, V., Nagy Sándor-u 6. sz. (C serkészház.) 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

C s e rk é s z -z á s z ló k , C lm e re k . RÓlfÓétlÓl 
É re m - é s  z á s z ló s z a lla g o k . ö  0 HG A H S I  
B u d a p e s t, II., Z s ig m o n d -u . 9 . szerezzük be 
Tel. 515-46. Egyesületeknek kedvezmény 1

ir;„„nk1  Oálo famegmunkáló gyára, Buda- TÜVSCul fiola pest, VII , A lm ássy -tér 8. sz.
Telefon: József 379— 62 

S á t o r r u d a k ,  s á to re ö v e k e k , s z o r ltó fá k .  
A Magyar C serk észszö v e tség  szá llitő ja .

Hazánk első bélyegháza a
BUDAPESTI BÉLYEGTŐZSDE
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u.7.
Tel.: 890-63. —Cserkészeknek 10°A>engedmény

Nvomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. —  Igazgató: Lalszky Jenő.



MINDENKI KIZÁRÓLAG Ügyelj a védjegyre !

„ORIGINAL THERMOS“
VÉDJEGYŰ HŐTARTÓ ÜVEGET VIGYEN HÁTIZSÁKJÁBAN.

Kapható a Cserkészboltban !

Trénerek, autó- és motorvezetők, tenniszezők, fut- Q 2  0  Q 0 SZ V Í l á O  sPorthajnokai 
ballisták, boxolók, atléták, vívók, evezősök, úszók és ^  ^  használják a

NORVÉG J ÉGSZESZ- t
Rugalmassá tesz üdít — jéghideg! -------- « • - ------------  68 till. beküldése ellenében megküldjük!

Telep: VI, kér., Szív-utca 15.

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

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

Kizárólagosan honi nyersanyagok
ból gyártja

a FRANCK . H E N R I K  F I A I  RT.
n a g y k a n i z s a i  é s  m o s o n s z c n  (J á n o s i h a z a i  g y á r a i b a n .



V i g y á z a t !

Mindössze csak 1500 darab .

// o  d e  n n  <a dl rá g
a közismert Cserkészbolt ki
dolgozásban, a rendes árnál 

20%-kal olcsóbban.
Tehát, ha az oldalhossza 

40 cm, 8.80 helyett 7.—
45 „ 9.40 „ 7.50
50 „ 10.— „ • 8 .—
55 „ 10.60 . „ 8.50
60 „ 11.20 „ 9 .—

Csak készpénz, va g y  u tán 
vét ellenében !

C S B R K d & S X B O L T
A C S E R K É S Z H Á Z B A N

B u d a p e s i , V . ,  N a g y  S á n d o r -  ( H a j n a l )  u .  6 .

A V ilm o s  C s á s z á r - ú l  4 8 . s t ,. h á x í ó l  h a r m a d ik  é p ü le t .

A M a g y a r  C s e r k é s z s z ö v e l s é g  k i z á r ó l a g o s  h i v a t a l o s

s z á  l l t t ó f  a .

„Élet“  Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. —  Igazgató: Laiszky Jenő.


