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A M a g y a r  C se rk észszö ve tség  
ö sszes  k ö z p o n ti  h iv a ta la in a k  

h iv a ta lo s  ó r á i:
naponkint d. e. 9—1-ig és d. u. 4—7-ig.

Pénztár-órák: naponkint 11—1-ig, d. u. 
4—6-ig, kivéve a szombat délutánt.

Az országos elnök és az országos fő- 
tisztviselők fogadó ideje:

Witz Béla országos elnök fogad: hétfőn 
d. u. 6—'/28-ig, pénteken 5—7-ig. 

vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt
T e le fo n : C serkésző

és ellenőrző szerdán és csütörtökön d. e. 
9— 1-ig és d. u. 4—6-ig.

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

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

Kosch Béla országos gazdasági főtit
kár mindennap 10—1-ig, szerda és szom
bat kivételével d. u. 4—6-ig.
t:  1 1 2 — 3 4 * ;  C se rk é szp a rk  : 6 4 3 — 1 3 ;

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

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

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

Sztrilich Pál országos vezetőtiszt-he
lyettes hétfő, csütörtök, péntek */24— 
'/-7-ig (Cserkészház), szombat, vasárnap 
Cserkészpark.
V iz ite le p : 9 2 8 —3 0 .

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

Jól cukrozva üdítő és egészséges ital, 
mely különösen hosszabb túráknál 
nagy ellenáílóképességet kölcsönöz.
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Kizárólagosan honi nyersanyagok
ból gyártja

« F R A N C K .  H E N R I K  F I A I  RT.
n a g y k a n iz s a i  és  m o so n sz e n ifá n o s i h a z a i  g y á r a ib a n .
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A M A G Y A R  C S E R K É S Z S Z Ö V E T S É G  H IV A T A L O S  LA PJA
E L Ő F IZ E T É S I  Á R A  E G É S Z  É V R E  1 2  P E N G Ő  -  F É L É V R E  6  P E N G Ő  -  N E G Y E D É V R E  3  P E N G Ő  
S Z E R K E S Z T Ő S É G  É S  K IA D Ó H IV A T A L : B U D A P E S T , V. K E R Ü L E T , NAGY SÁNDOR-UTCA 6 . SZÁM. CSERKÉSZHÁZ

H A L O T T A K  N A P J Á N  
A  N E M Z E T E K  P A N T H E O N JA IB A N .
Halottak napján mindenki felkeresi hozzátartozóinak sírját, 

minden nemzet elzarándokol nagyjainak temetkezési helyére. 
Nem mai szokás ez; az emberi kegyelet a legrégibb idők óta 
szentnek tartja halottainak emlékét. A nemzetek is akkor válnak 
igazán naggyá, ha fenn tudják tartani az ősök tradícióit s meg
őrzik nagyjaik emlékezetét.

Fokozott mértékben látjuk az ősöknek eme nagy tiszteletét 
a régi görögöknél és rómaiaknál, akik számos monumentális 
emléket emeltek nagyjaiknak. ő  náluk látjuk először azt, hogy a 
nemzet kiváló férfijainak holttetemét egy közös, díszes helyre 
temették, amely hely azután az illető nép kegyelete számára 
szent volt. — örök művet az örök nagyságoknak! — Ez a gon
dolat szülte meg a görög Pantheont, amely eredetileg a föiste- 
nek közös temploma volt, később azonban a nemzet kiválósá
gainak nyugvóhelyévé vált. A Pantheon név idők folyamán 
gyűjtőnévvé lett, s ma így nevezik az egyes nemzetek nagy 
fiainak közös temetkezési helyét.

Az athéni Pantheon mintájára-épültek hasonló célzattal Ró
mában és Párisban is Pantheonok. A római Pantheonban nyug
szik Rafael, a nagy festő, azután II. Viktor Emánuel és Um- 
berto királyok. Rómában még egy mauzóleum van, ahová Had
rianus óta Kr. u. 217-ig temetkeztek a császárok és ez a mai 
napig is fennálló Angyalvár.

A francia a párisi Pantheonba temeti nagyjait. Ezt a gyönyörű 
templomot eredetileg a város védőszentjének: Genovévának a 
tiszteletére emelték, de már a francia forradalom idejében ide 
temették Voltairet, Rousseaut, majd számos nagy emberét a 
francia népnek; így többek között Victor Hugó ás itt van elte
metve.

Londonban minden idegennek megmutatják a koronázó West
minster templomot, számos angol király és híres férfiú temet
kezési helyét.

A német nemzet a maga nagyszerű mithológiájából termelte 
ki a Panthonját, s nevezi Walhallának. Ha erről egy kicsit rész
letesebben emlékezünk most meg, azt tesszük azért, mert a né
metek az elmúlt hónapban, okt. 18-án ünnepelték a Walhalla 
alapkőletételének száz éves évfordulóját. Mint említettük, a Wal
halla eszméjét a németek az ős germán-skandináv mithológiából 
vették. Eszerint Walhallának nevezik azt a helyet, ahol a főisten, 
Wotan vagy Odin székel s ahová gyűjti ő a harcban elesett hő
söket. így tehát az ő uralkodói székhelye egyúttal a hősök ha
lotti csarnoka. Wotan a valkiiröknek az ura, s ezek a hattyú
alakban szállongó mithikus alakok hozzák a felmagasztosult hő
söket uruk várába, a hősök közös csarnokába: a Walhaliába.

Ebből a mithoszból merítette 100 évvel ezelőtt 1. Lajos bajor 
király azt a gondolatot, hogy a német dicsőség emlékére egy 
olyan pompás művet állítson fel, melyben a német nemzet min
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helyezve az összes elhúnyt német kiválóságok szobra. A német 
nemzet kegyelete most elzarándokolt a százéves Walhaliába. Ne
kik van egy helyük, ahol együtt áldozhatnak nagyjaik emlékének.

A magyar Pantheont hiába keresed, testvér! A mi nagy őseink 
sírja szerteszórva található a nagy haza területén. S hány, de 
hány sír van ebben az országban, amely nyugtot adó poraival 
hatalmas egyéniségeket, igazi értékeket takar, s az elhagyatott 
sirdombon mégis csak egy egyszerű düledező kereszt hirdeti a 
porrá lett nagyság emlékét. (Berzsenyi, Kölcsey sírja.) S ahol 
emléket emeltünk nekik, ott azt lerombolta vagy megcsonkította 
a gyáva félelem. A pozsonyi Mária Terézia-szobor, az aradi 
Szabadság-szobor, a honfoglaló ősök milléniumi emlékszobrai 
elég példa erre.

Nekünk nincs Pantheonunk. De vannak nálunk is egyes sírok, 
amelyek örök nevű nagyságokat rejtenek magukban. Á budapesti 
Kerepesi-temető gyűjti legnagyobbrészt magába nagyjaink holt
testét. Szent az a hely, ahol nagy őseink porai pihennek. Menj ki 
oda halottak napján, s a pislogó mécsek világánál keresd fel a 
legnagyobbjaink nyugvóhelyét és áldozz kegyelettel emlékeze
tüknek, mert szent hely az, amelyen ott állasz. Az most a ma
gyar Pantheon!

A katolikus egyház külön készített az ő kiváló tagjainak 
egy közös gyászcsarnokot a budapesti Egyetemi-templom
ban. Ide helyezték el Vass József koporsóját, itt fognak nyugvó
helyet kapni Prohászka Ottokár, Pázmány Péter és sok más 
nagy férfiú nyugvó porai.

Az elmúlt napokban avatták csak fel Szegeden a magyar 
Walhallát: nemzeti nagyjaink emlékcsarnokát, amelyben a tudo
mány és hősiesség magyar bajnokainak szobrát helyezik el.

Soha még olyan erővel nem tört fel a hősök és nagyok iránti 
tisztelet, mint most, a világháború utáni időkben, amikor nem
csak minden község emelt emléket saját hősi halottainak, ha-
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Rendkívül értéltes díjait a  legtöbb előfizetőt gyűjtők" 
nek -  Közel száz díj lterül Kiosztásra. -  Egy Kis buz
galommal minden cserkész szerezhet m agának szép

Karácsonyi ajándéKot.
Nemrégiben komoly felhívást intéztünk minden cserkésztestvérünkhöz, amelyben előfizetők gyűj

tésére szólítottuk fel őket. Jól tudjuk —  bizonyságunk van reá — , hogy nagyon sokan megszívleltek 
kérő szavunkat. Teljesen önzetlenül álltak mellénk jo barátaink. Tudjuk, hogy nem varnak jutalm at 
szolgálatukért. Mi mégis abban a helyzetben vagyunk, hogy igen ertekes ajándékokkal kedveskedhe
tünk a. leebuzgóbb e\ötizető-gyü\töknek. . , „ „

Sok kitűnő m agyar cég gyártm ányaiból s áruiból jelentékeny mennyiseget ajánlott tel arra  a
célra, hogy azt kiadóhivatalunk jutalmul ossza ki karácsonyra olvasóink közt.

Pályázatot hírdetünK tehát előfízeiőK  gyűjtésére.
P á ly á z h a t  m in d e n k i : cserkésztiszt, segédtiszt, öregcserkész, 

cserkész, apród, kiscserkész, fa rk a sk ö lyö k .
A pályázatban egy pontot számít minden befizetett negyedéves előfizetés, két pontot számít min

den befizetett féléves előfizetés, négy pontot számít minden befizetett egy éves előfizetés.
A pályázó az előfizetési díjat beküldi egy 31.428. sz. postai csekkbefizetési lapon s a szelvényre 8 fil

léres bélyeg felragasztásával odaírja X. Y. (félévi, évi) előfizetési díja. Beküldi s a palyazatban resztvesz 
(aláírás). A kiadóhivatal minden pályázó beküldéséről jegyzéket vezet úgy, hogy nem szükséges megvárni, 
míg összegyűl sok előfizető. A díjak akár egyenként is beküldhetők s így a szelvény mindjárt nyugtául is 
szolgálhat az előfizetőnek. Ha több előfizetési díjat küld be valaki, külön levelben lehet közölni az elő
fizetők névsorát.

A z e lő f iz e té s i  d í ja k  s z a k a d a t la n u l  k ü ld h e tő k  be. A  p á l y á z a t  le z á r á s a  d e c em b e r  hó 1 0 -é n  le sz . 
A d d ig  m in d e n n a p  leh e t j a v í t a n i  a z  e sé ly e k e t. A z  e r e d m é n y t  a  d e c em b e r  l ő - i  la p b a n  k ö zö ljü k .

Az eddig rendelkezésre álló jolalorodí jaK:
Kerékpár, a W eisz M anfréd rt. ajándéka. Három teljes doboz (szappan, kölnivíz, fogkrém ),
Ezüst karkötő óra, a Svájci Óra Behozatali rt. aján- Elida, a Hutter rt. ajandeka.

deka. Több tucat konzerv (gyümölcs, hús, jam ), az
Nikkel karkötő óra, a Svájci Óra Behozatali rt. Óceán és a W eisz M anfréd rt. ajándéka.

ajándéka. . . .  Villamoszseblámpák, a Cserkészboli ajándéka.
Teljesen felszerelt sítalp, a Cserkészbolt ajándéka. Könyvsorozatok, a C serkészszövetség  ajándéka. 
Négy doboz legjobb csokoládé, a Pischinger Ő sz- J

kár rt. ajándéka. stt)'’ s '

Nem teljes az a ján dékok  fe lsoro lása . — Még sok értékes d í j  van  k ilá tá s 
ban. —  M indebből lá tható , hogy csaknem  m in den  buzgó előfizetés-gyujto

szá m íth a t a ján dékra .
Természetesen a nagyobb, többszáz pengő értékű ajándékokat csak azok kaphatják, akik komoly 

eredményt értek el. Erre kell törekednie mindenkinek, de nem kell elcsüggednie akkor sem, ha aranylag í- 
sebb az eredmény, mert akkor is jut (ha kisebb értékben is) ajándék. . „ ,

Magától érthető hogy bárki lehet előfizető. Megkérhetitek akármelyik jobbmodu ísmerostoket, 
vagy akár vállalatokat is, hogy fizessenek elő egy-egy szegény cserkész számára. Az ilyen előfizető is
számít.

Rafia Kát fiúk! Kezdődjék a nemes verseny. Kezdjétek meg 
még ma az előfizetők gyűjtését, hogy karácsonyra ménnél

szebb ajándékotok lehessen!

„A C S E R K É S Z  T A K A R É K O S  “ —  í g y  szól a  I X.  cserkésztörvény. 
’[ ________________________________ A takarékosság i n ap: október 31.  ---------------------------------------------------------
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KÖNNYEN AKAR JÁRNI KELN I?

SARKOT KELL VISELNI.

nem minden nemzet fővárosában állítottak egy monumentális 
emlékművet az „Ismeretlen katona“ emlékének, amely sírhely jel
képezi annak a népnek a világháború négy éves vérzivatarában 
elhunyt összes névtelen nagyja közös nyugvóhelyét. A magyar 
Ismeretlen katona sírja Budapesten a milléniumi emlékmű előtt 
van.

Egy igazi, monumentális magyar Pantheon felállításán már 
gróf Széchenyi István is gondolkozott. De a belviszályok miatt 
neki sem sikerült a tervet keresztülvinni. Az ő szájába adja nagy 
drámaírónk, Herczeg Ferenc a végzetes szavakat: „Nem lesz a 
magyarnak Pantheonja, mert polgárháborúk halottai nem érde
melnek Pantheont”. (Herczeg: A híd.) Nagy álmok, tervek szü
lettek meg erről azóta is, de nálunk minden csak álom marad.

Nincs s talán sohasem lesz egy magyar Pantheonunk, mert 
a magyar Pantheon: ez a föld, az ősök vérével megszentelt ma
gyar ugar. Frank Kálmán.

Ő S Z -K E R E S Z T R E J T V É N Y .
Összeállította: Katona.

Vízszintes sorok: 1. Csodálkozás. 3. Most hullanak. 12. Sport
eszköz. 14. ősszel gyakori. 16. Kerti növény. 17. Borfajta. 
18. Minden áru. 20. Férőhely. 21. Leány örül neki — ha sze
reti. 23. Latin prepozíció. 24. Állati férőhely. 25. Német névmás. 
26. Fordított kicsinyítő rag. 28. Testünkön négy van. 30. Fon
tos munka a házépítésnél. 32. Magyar néphez tartozik. 37. Ösz- 
szeesik. 38. Farkas Imre is az. 40. Időhatározó. 41. Ruhaanyag. 
42. Bő. 44. őszi földmunka. 50. Évszak. 51. Ősszel sok van. 
52. Állati gyomor. 53. Nők űzik.

Függőleges sorok: 1. Névelő. 2. Kutyatulajdonság. 3. Bece 
férfi név. 4. Fordítva: bece női név. 5. Ürmérték. 6. Ilyen daru

is van. 7. Vukovárnál ömlik a Dunába. 8. Igekötő. 9. Esküvő. 
10. Bece női név. 11. Fényképezőgép márka. 12. Jelenleg aktuá
lis népdal két első szava. 13. Kötőszó. 15. Rossz mozdony te
szi. 19. Idegen helyhatározó. 20. Fehérmegyei nagyközség. 
27. Jó és biztos . . . ősztől tavaszig szívesen kihelyezi a gazda 
a pénzét. 29. Rúgják. 31. Folyó neve. 33. A romlott vaj. 34. Se
gédige. 35. Állati testrész. 36. Huncutság. 39. Erdőben van. 
43. Földmívelő ige. 45. Kirakatban látod. 46. Rag. 47. Ilyen ka
nál is van. 48. Kopasz. 49. Állat.

Megfejtési határidő: november 20.
Díjak a szokásosak: (6—4—2 P).

Az október 1-i számban közölt Szüreti keresztrejtvény meg
fejtése a következő.

Vízszintes sorok: 1. Fél. 4. Fed. 7. Peronoszpóra. 10. Szüreti 
mulatozás. 19/a. Selen. 20. ér. 21. sd. 22. Ti. 24. Tél. 26. Le
vél. 27. Gorombán. 31. Ők. 32. Hó. 33. A radír. 36. Berná(t). 
37. Inas. 40. Pax. 41. Gida. 42. Akot. 44. dől. 45. Csere. 46. Sz, 
47. Kiforr. 53. Zúz. 55. Kadarka. 56. Óv. 57. Ok. 58. Érzés, 
60. Belőle. 61. Dada. 64. Masina. 66. Elme. 67. Malaga. 70. Al
kuba. 71. Felfelé. 75. Forrt. 77. Első. 79. SÍ. 81. Bamba. 82. Er. 
83. Tó. 84. Ti. 86. Akó. 87. Kénégetés. 92. Itatják. 93. Balkon. 
94. Sátor.

Függőleges sorok: 1. Fürtös. 2. Ér. 3. Le. 4. Filloxera. 5. Em. 
6'. Durva. 7. Pamlag. 8. Et. 9. Roskad. 10. Ózd. 11. Ná. 12. Os
toros. 13. Zs. 14. Permetezés. 15. Ól. 16. Re. 17. Ananász. 19. Zé. 
23. ív. 25. Ék. 27. Gi(s). 28. Óbor. 29. Br. 30. Án. 32. Ha. 
34. Rí. 35. Da. 37. Idő. 38. Nő. 39. Alkalmas. 43. Kel. 45. Cukor
érés. 46. Szén. 48. Időelőtt. 49. Fal. 50. Oremus. 51. Rk. 52. óva. 
54. Úri. 55. Kel. 56. Odaemel. 59. Sa. 60. Beveti. 61. Da. 
62. Agfa. 63. Ede. 65. Akó. 68. Ablak. 69. La. 72. Lb. 73 Fakó. 
74. Len. 76. Ráér. 78. Lát. 81. Bob. 85. Ij. 88. Én. 89. Gá. 90, et. 
91. Tó.

Helyesen fejtették meg, akik közül sorshúzás útján a követ
kezők nyertek jutalmat: 1. Ochrnyár Ferenc 22. sz. Oke-cs., Ózd. 
2. 264. sz. Hunyadi J.-cs. Sólyom-örse, Rákosliget.

A  F I L T E X  G Y Ő Z E L M E  
A  M A G Y A R  I P A R  N E V É B E N .

A Magyar Hét a magyar ipar reprezentatív bemutatkozása. 
Vannak azonban egyes vállalatok, amelyeknek minden hetük 
magyar hét. Ezek között is első helyen áll a Filtex Rt. A Filtex 
Rt. gyárai fennállásuk óta szakadatlanul a magyar ipar fejlő
désért, az eladási szervek és az eladási lehetőségek kiépítéséért 
dolgoznak.

Magyar vegyészek, magyar művészek, magyar kereskedők és 
a magyar munkásság ezrei fáradnak olyan anyagok előállításán, 
melyek a legkitűnőbb francia gyártmányokkal szemben is meg
állják helyüket és pedig nemcsak a magyar, hanem az egész 
világpiacon. Maga a magyar közönség tapasztalata tanuskod- 
hatik amellett, hogy a Filtex Rt. magyar munkájának eredménye 
méltán vetekszik a legkitűnőbb francia gyártmányokkal is.

De nemcsak a magyar közönség a Filtex-gyártmányok köz
kedveltségének egyedüli bizonyítója, hanem azok a nagy meg
rendelések is, melyeket a Filtex. Rt. külföldről, különösen Fran
ciaországból, Svájcból, Angliából, Hollandiából, Belgiumból, 
Dániából, Olaszországból és Ausztriából kapott és melyek a 
gyár teljes kapacitásának kihasználását a jövő évre máris biz
tosítják.

A Filtex Rt. által elért eredmények tehát nemcsak belföldi je
lentőségűek, hanem nemzetközi jelentőségűek is. (Ez az igazi 
cél!) Nem volt könnyű munka, amely ehhez az eredményhez 
vezetett, hiszen a tiszta selyemmel való harc felvételét és győ
zelmes folytatását jelentette az.

Minden új cikk, mit a Filtex Rt. hoz, egy-egy új győzelem. 
Az volt a Sevilla, győzelem a téli Cord-bársony és győzelem 
les? a Filtex Rt. szenzációt jelentő új tavaszi anyaga is. Ezek 
biztosítják továbbra is a Filtex Müvek teljes foglalkoztatását, 
melyek fejlettsége és tökéletessége új gépek felállítása által leg
utóbb megint csak gazdagodott és így még sok éven keresztül 
sok Magyar Hetet jelentenek majd a magyar iparnak, sok Ma
gyar Hetet, nyugodt jelent és biztos jövőt a Filtex Rt. magyar 
munkásainak.
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ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR

kir udv. szállító, a Rákóczi-tárogató feltalálója. 
Budapest, (Budán) I I .,  Lánchtd-u. 3.

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

A cserkészkastélyból ünnepi misére ment le a parancsnok a 
két rajvezetöjével. Az árnyas út mellett lévő árokban egy ver
gődő kis gerlice hatalmas setével pihegve várta az elvérzés 
kínos pillanatát. A három cserkész megtorpant, a kimerült gerle 
rémült félelemmel nézett a rettenetes ellenfelekre, hiszen alig 
egy negyedórával előbb érte öt a parittya vagy kő ütése, me
lyet egy rossz fiú irányított a gyanútlan kis gerlére.

A parancsnok gyengén felemelte a kis jószágot és megnézte 
tüzetesen. Bizony ott nagy volt a seb, azt össze kellett volna 
varrni, a kötözés nem igen segíthet. Kössük be. Mivel? Ezt csak 
varrni lehet, volt a közös megállapítás. El kell vinni állatorvos
hoz, adja a tanácsot a segédtiszt-jelölt úr. — Van pénzetek? 
(Ilyet kérdezni egy tábor utáni cserkésztől.) Már pedig az állat
orvos pénzbe kerül. Akkor oda nem megyünk — volt a közös 
válasz.

— Tudod mit, te úgyis a Markó-utca felé fogsz menni, vidd 
be a mentőkhöz, majd ott bevarrják a sebet. — Én nem viszem 
be. — No, majd beviszem én. Úgyis kidobnak. — Hát nem 
dobnak ki. — Majd meglátjuk.

A kis gerle az ideiglenes kötés enyhítő hatására kezdte jól 
éreni magát a cserkészköpeny nagy zsebében, sőt már a mene
külésre is gondolt a kis buksi fejével. Hej, pedig az biztos ve
szélyt jelentett volna neki.

— Jó munkát! Kérem szépen, én egy nagy szívességet kérek, 
ha volna egy kis ideje az orvos úrnak. — Mi az? — A kis ger
lét előveszi a köpeny alól és megmutatja a tátongó sebét. Össze 
kellene egy kicsit varrni, a kis jószág sebét. — Vigye a 8-as 
szobába. — Újabb tüzetes vizsgálat és a műtét megkezdődött. 
Mondanom sem kell, hogy az jól sikerült.

(A kis apródok még útközben csatlakoztak a mentőcsapathoz, 
számszerint 4-en.) A kis társaság tagjai majd megősziiltek 
kint az izgalmas várakozásban. — Na, él még a kis gerle? — 
Él és virul, semmi baja sincs, a műtét jól sikerült, a kis gerle 
hősiesen tűrte a nagy fájdalmakat, még csak nem is sírt.

A magyar mentők jó munkát végeztek és megmutatták, hogy 
a cserkészek bízva számíthatnak mindenben a segítségükre. A 
mentőbácsik szeretik az állatokat és örülnek, ha örömet szerez
hetnek a kis apródoknak. A kis gerle pedig él és talán már újra 
kint röpdös a szabad ég alatt, mert a 402. sz. cserkészapródok 
a fogolymadarakat szabadon szokták engedni. Sz. G. 402.

Barátok, fürdő, 
Hegedű.
Osztrák leány 
Kékszemű.
Németek, svábok, 
Emberek,
Hegycsúcsok, fenyők, 
Levelek.

Türnitz, 1930 aug. 16.



M É L Y S Z Á N T Á S A  C S E R K É S Z E T B E N .*
zt mondják, hogy ha hozzáértő ráveti szemét 
egy gabonaföldre, azonnal megmondja, hogyan 
szántották fel azt a földet. Mert kétféleképen 
lehet szántani. Ott, ahol vagy a hozzávaló esz

közök, vagy a készség, vagy a hozzáértés hiányos, az 
eke alig néhány centiméternyire merül le a földbe. Ott, 
ahol gőzekével szántanak, ahol nagy odaadás vagy nagy 
kötelességtudás végzi a munkát, az eke háromszor- 
négyszerte mélyebbre túrja fel a földet. Ez a mély-szán
tás. Szántás ez is, szántás amaz is, de az eredményt, a 
termést a két esetben ég és föld választja el.

A cserkészet is szántás, földtúró munka, amely neki
állítja a maga ekejét a fiúk lelkének és föl akarja túrni 
az alsó réteget, friss termőtalajt teremteni új élet mag- 
vainak. Élet a célja, termő, gazdag gyümölcsös élet, 
mint a szántásnál-vetésnél. És itt is kétféle szántás le
hetséges. És a szakértő itt is meglátja az első pillantásra, 
hol hogyan Szántottak a szántók. Van itt is sekély-szán
tás. Vannak cserkészek, őrsök, rajok, egész csapatok, 
akikkel csak egy pár szót kell váltani, akiknek körében 
csak egy félórát kell tölteni és azonnal látja az ember, 
hogy a cserkészet lélekszántása, az a szent emberalakító 
munka, amely a cserkészetnek egyetlen lényege, nagyon 
is a fölszínen mozgott náluk, az eke nem szántott mélyre, 
azért termése is szánalmas, sápadt, vérszegény, volta- 
képen csak látszatra cserkészet.

Miről lehet megismerni az ilyen cserkészt, az ilyen 
csapatott Nézz szét, de még inkább nézz önmagadba, 
te cserkész, te cserkészcsapat és lásd velem, amit látni 
olyan nagyon szükséges, bár olyan nagyon nem föl
emelő. Ha ismersz cserkészt, akiben a cserkészet, mint 
gőg, mint elbizakodás, mint másoknak, nem cserkész- 
fiúknak lenézése jelentkezik, —  ha ismersz csapatot, 
amely magát tartja legkiilönbnek, amelyik azt hiszi, hogy 
neki már nincs mit tanulnia másoktól, —  ott már eleve 
tudhatod, hogy nem szántottak mélyre a cserkészetben. 
Ha ismersz cserkészeket, akiknek a cserkészet elsősor
ban ürügy a kötelességmulasztásra, akik azt hiszik, hogy 
mert valakj cserkész, azért elhanyagolhatja iskolai, mü- 
helybeli vágy akármilyen egyéb kötelességét és nem 
tudja, hogy éppen mert cserkész, mert fogadalma van,

Sík Sándor egyetemi tanár, a Magyar Cserkészszövetség 
társelnöke ezt a mélyen megszívlelendő előadást a Stúdió
ban mondotta el október 12-én. Az ő szívességéből mi is közöl
jük azzal a keressel, hogy minden csapatban feltétlenül olvassák 
tel hangosan es nagyon kői .olyan fontolják meg minden szavát.

azért többre, nagyobb lendületű munkára, odaadóbb kö
telességteljesítésre vállalkozott: az ilyenek nem szántot
tak mélyen. Ha vannak csapatok, amelyeknél a cserkész
munka nagyobb fele és fontosabb fele ünnepélyek ren
dezésében, felvonulásokban, parádékban, egyáltalán 
„rendezésekben merül ki: tudnod kell, hogy az ilyen 
csapat csak átvitt értelemben viseli a cserkész nevet, a 
méiy-szántásig még nem jutott el. Ahol a hazafias ér
zés, mindnyájunk szívének drága kincse, nem tud meg
nyilatkozni másban, mint a hazáról szóló frázisok han
goztatásában, irredenta versek szavalásában és a Ma- 
gyar Hiszekegynek gépies, lélekben oda-nem-gondoló 
recitálásában, ahol a vallásosság, a cserkész legszentebb 
és legbensőbb kötelessége, nem képes többet produkálni, 
mint itt-ott egy-egy elhadart imádságot és az istentisz
teleteken való külsőséges, úgynevezett hivatalos meg
jelenést: ott minden cserkészjelvény és cserkészruha és 
cserkész jelszavak mellett is: cserkészek még nincsenek, 
a mély-szántás még nem történt meg. Ahol cserkészek
kel találkozol, akiknek legfőbb törekvésük a minél na
gyobb teljesítmény: minél több megtett kilométer, minél 
több elvitt versenydíj vagy felállított rekord, minél na
gyobb száma a táborozási napoknak, vagy akár a csapat 
létszámának kimutatásában, egyáltalán, ahol komolyan 
hiszik, hogy ilyen külsőleg mérhető eredmények igazán 
mutatják a cserkészmivolt fókát, ott voltaképen nem is 
cserkészeket, hanem sportembereket, hivatalnokokat, sta
tisztikusokat vagy akármit láthatsz magad előtt, csak 
cserkészeket nem. A cserkészet ott kezdődik, ahol a 
mély-szántás.

Aki cserkész akar lenni, az mindenekelőtt mélyen me
rül alá a saját lelkében, az önismeret mélységeibe. Ösz- 
szehasonlítja önmagát azzal, amit cserkészideálképen 
megismert, azzal, ami szeretne lenni és ami tudja, hogy 
kellene lenni és könyörtelen őszinteséggel megállapítja, 
hogy nagyon messze áll ettől az ideáltól. Megállapítja^ 
de nem szomorúan, hanem friss lendülettel, vidám mun- 
kakedvvel, mert ez a mély pillantás az ő számára ösz
tönzés, hogy megváltozzék, hogy kezdjen olyanná válni, 
amilyen lenni akar, hogy elkezdjen dolgozni önmagán, 
elkezdje magában kifaragni a különb embert és különb 
magyart. Megváltozni, különb emberré lenni, magunkon 
dolgozni frissen, gyakorlati módon, mindennap: ez a 
cserkészet abc-jében az á. Itt kezdődik a mélyszántás, 
itt kezdődik a cserkész. A legelső, legsürgősebb cser
készmunka önmagunkon: lefaragása gyöngeségeinknek,
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kigyógyulás hibáinkból, bűneinkből, félszegségeinkből, 
elsajátítása azoknak az elemi tulajdonságoknak, ame
lyek talán hiányoznak belőlünk, de amelyek nélkül nem 
lehet az ember sem igaz ember, sem igaz magyar: ame
lyek a cserkésztörvényben  vannak összefoglalva. Csak 
az a cserkész, akinek élete megvalósítja a cserkésztör
vényt, vagy legalább is, aki minden erejéből küzd, hogy 
azt megvalósítsa magában.

Az ilyen mélyszántáséi cserkészlélekben a törvény és 
a fogadalom átélése hamarosan kifejleszti a második 
alapérzületet, amely a cserkészeteknek alapvonása: a 
szolgálat szellemét. Mi, cserkészek, hála Istennek, nagy
szerűen tudunk játszani és szeretünk is játszani, de cser
készek mégsem azért lettünk, hogy játszunk. Semmit 
sem szeretünk és gyakorlunk úgy, mint a szabadban 
való életet, de mégsem azért lettünk cserkészek, hogy 
a szabadban éljünk. Játszani is azért játszunk, a sza
badban is azért tartózkodunk, hogy a cserkészt kidol
gozzuk magunkban, a cserkész pedig elsősorban nem 
játékra és kirándulásra, hanem szolgálatra vállakozik. 
Szolgálni akarja eszményeit, Istenét, Hazáját, felebará
tait állandóan, mindennap újra kezdve, egészen gyakor
lati módon. Amikor tehát felebarátot mond, akkor nem 
valami elvont, távoleső emberképletre gondol, hanem 
arra a kellemetlen, talán bosszantó, talán ellenséges in
dulata társára az osztályban vagy a műhelyben, vagy 
a csapatban arra a kis csirkefogó öccsére, arra a kényes 
húgára, vagy arra a nehéztermészetü szomszéd- 
asszonyra, akikkel olyan nehéz együtt lenni, de akikkel 
ő mégis vidáman és leleményesen minden nap valami jót 
akar tenni. Amikor Istenhez és valláshoz való hűségé
ről beszél, akkor nem valami elmosódó, vizenyős frázis
lelkesedés dolgozik benne, hanem acélos elszánás, hogy 
minden cselekedetét reggeltől estig az Isten akaratához 
akarja szabni, hogy állandó érintkezésben akar maradni 
az élő Krisztussal, hogy nem szűnik meg forgatni az 
evangéliumot és azokat a könyveket, amelyek rásegítik, 
hogy a Krisztus gondolatai szerint alakítsa magát, hogy 
gyakorlati módon együtt él az egyházi közösséggel, az 
istentiszteletet nem nézi parádénak,, hanem együtt végzi 
az Isten szolgájával, lelke legbensőbb érzésével imádkozik 
és énekel együtt testvéreivel és hivatva érzi magát, hogy 
ott, ahol van, úgy ahogyan telik tőle, segítsen terjeszteni 
a földön Isten országát. Amikor hazafiságról gondolko
zik, akkor nem siránkozás és bosszúvágy, nem nemzeti 
elbizakodás és gyűlölet tölti el a lelkét, nem azon gon
dolkozik, ami a minisztereknek, a képviselőknek, a diplo
matáknak és a katonáknak a kötelessége, nem is azon 
fogadkozik, amit majd ő fog tenni tíz vagy tizenöt év 
múlva, amikor felnőtt lesz és bele fog szólni az ország 
sorsába, hanem így teszi fel a maga számára a nagy 
kérdést: Mit kell tennem nekem, cserkésznek, diáknak, 
munkásfiúnak ma és a legközelebbi napokban az én 
Hazámért? És erre a kérdésre a mélyen felszántott lelkű 
cserkész előtt nem kétséges a válasz. A haza elsősorban 
fiaiban él. Magyarország akkor nagy és erős és akkor 
lesz egész, ha minél több, lehetőleg minden magyar em
ber, nagy és erős és egész ember. Tehát erősnek kell 
lennem testben és egészségben, izmokban és munkabí
rásban, kitartásban és leleményességben, tudásban és 
ügyességben, szeretetben és jámborságban, szóval a 
cserkésztörvényben. Ez éppen a cserkésztörvénynek az 
óriási értéke, hogy a legnagyobb és legelvontabb köte
lességeket mindenkinek hozzáférhető gyakorlati apró
pénzre váltva állítja elénk. Hazafias beszédet mondani 
tehát szép, de jobb és cserkészibb nem veszekedni, egyet
érteni és együtt dolgozni másképen gondolkozó és ne
kem nem mindenben rokonszenves társaimmal, hogy

majd, ha felnőtt leszek, össze tudjak fogni másfajta 
magyar testvéreimmel. Nagyon fölemelő dolog egy szép 
hazafias költemény, de sokkal többet ér és sokkal cser
készibb, ha nemcsak egyes költeményeket szavalunk 
hangos ünnepélyeken, hanem minél többet forgatjuk a 
nagy magyar költők és írók munkáit, a népmesék kin
cseit és a történelem nagy példáit, hogy ezeken át en
gedjük hatni magunkra a magyar lelket és a magyar ér
zést. Lelketmelegítő dolog a hazafias ének, de a mély
szántása cserkész nem csak az ünnepélyeken énekel s 
nem akármit énekel, hanem elvszerüen soha kupiét, soha 
slágert, soha idegent, ellenben legalább egynéhány évig, 
ameddig vérévé válik —  csak igazi magyar dalt, főleg 
régit és népit, mint legigazabbakat. így készül: erős em
bernek, egész magyarnak.

És az a csapat, ahol mélyen szántanak, egészében így 
él, így dolgozik. Ott nem látsz évente egy-két ünnepély
nél többet, de annál több intenzív munkájú örsi- és csa
pat-órát. Ott keveset vonulnak, de annál többet szolgál
nak csendben. Ott szívesen és kedvesen érintkeznek más 
csapatokkal, szerények a nem-cserkészekkel. Ott nem 
veszekednek a fiúk egymással, hanem egymást segítik 
előre különbbé válni, bensőségesebbé válni, jobbá válni, 
cserkészibbé válni.

De erre mások segítsége is kell. A mély-szántáshoz 
gőzeke szükséges. A gőzeke itt van: a cserkészet az. 
Föld kell; itt van: a fiúk lelke az. A cserkész-szövet
ség, kerület, vezetők, Magyar Cserkész, Vezetők Lapja 
útján dolgozik a szent talajban, —  csak beleállítsák és 
engedjék dolgozni. Beleállítani: ez a vezetők dolga. En
gedni, nem zavarni, segíteni: ez a társadalom dolga. 
Édes szülők, tanárok, szeretett magyar társadalom, ké
rünk benneteket: engedjétek mélyen-szántani az ekét. 
Ne kívánjatok, ne is tűrjetek felületes szántást: ünnepé- 
lyező, felvonuló, szüntelen díszszolgálatot adó, parádézó 
cserkészetet. Hanem engedjétek, de követeljétek is a 
mély-szántást, lélek-munkát, komoly önnevelésre-segí- 
tést, emberebb embert, magyarabb magyart. Akkor biz
tosan meglátjátok, a jó mag jó szántással termést fog 
hozni, tízszereset és százszorosát.

Sík Sándor.

A Föcserkész ú r Öméltósága folyó évi október hó 18-án 
életmentő kitüntetéssel jutalmazta:

BOZSIK AN TAL 858-as csapatbeli jászberényi cserkészt 
fuldoklónak úszva végzett kimentéséért,

KISARY JÓZSEF 306-os csapatbeli budapesti segédörs- 
vezetöt úszva végzett életmentésért,

LÁSZLÓ PÁL 311 -es csapatbeli budapesti próbaidős se
gédtisztet úszva végzett életmentésért és 

SZILÁGYI SÁNDOR 964-es csapat beli mátészalkai őrs
vezetőt két gyermeknek vonat elöl végzett elrántásáért.
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A  DÖNTŐ ROHAM.*
Éjfél már elmúlt, amikor a farmból minden irányba alakok lo

pakodtak az erdőbe. Addig is olyan volt 'a szénapajta, mint a 
főhadiszállás. Jelentések jöttek-mentek és a kapitánynak pontos 
tudomása volt arról, hogy a haramiák — ilyeneknek kellett őket 
tartani, bár később kitűnt, hogy politikai bérencek, még pedig 
elszánt bérencek — délután megkísérelték minden kijáraton át 
kereket oldani, de az őrszemek éberségén valamennyi kísérlet 
megtört. Tehát az éjjel! Most kell a döntésnek történnie!

z éjszaka nem volt olyan siketen sötét, mint az elmúlt éj- 
%uka. A siker azon fordult meg, a támadók tudnak-e jobban 
megközelíteni, vagy a kunyhóbeliek jobban figyelni.

A kapitány öt-hatra becsülte az ellenfél létszámát. Ezért a 
nyolc legügyesebb harcost választotta ki és nem minden büsz
keség nélkül említeni, hogy engem is ért ez a szerencse. A há
borús, izgalmas éjjeli kalandok jutottak eszembe Galíciában, a 
Doberdón, Albániában.

Azért azok közül egyik sem volt olyan izgalmas, mint most 
Maine-allam eldugott őserdejében a harc Hütyiért. Ha elpusz
tulunk is — gondoltam —, csak nem mehetünk haza szégyen
szemre Hütyi nélkül. Nincs tubásunk, nincs szakszofonosunk, 
nincs basszistánk, nincs geográfusunk, nincs hegedűszólistánk, 
nincs — ej, szóval mi nem engedjük Hütyit! Nem!

Ilyen elgondolások közt kúsztam előre. Oldalt semmi össze
köttetésem nem volt, de azért egyszer-egyszer hallottam a recs- 
csenést.

Megint Bodrogh Laci 190 cm-es alakja jelent meg képzele
temben. Ma délután is, amikor a vvinonaiak megjöttek, hogy me
sélték a megrökönyödést, amit a táborban Hütyi elfogatásának 
a hire keltett. Az egész tábor el akart menni megvédeni és fel
újítottak minden részletet a magyarok ittléte idejéből. Hogy 
mennyi nyelvet tudnak és hogy megalakították a „modern nyel
vek asztalát1' és hogyan sportolnak, milyen műveltek és bátrak, 
mennyire hazaszeretők, kedvesek, sokoldalúak, az énekkaruk 
milyen hatásos és így tovább vég nélkül.

Ugylátszik, gondoltam magamban, ez- a rajtaütés sem törté
nik a Gondviselés tudta nélkül. Csak visszakapjuk egyszer a mi 
Hütyinket, még hasznát is látjuk ennek a nagy kavarodásnak.

Amikor eddig jutottam gondolataimban, már elég közel vol
tam a házhoz. Halavány körvonalai tíz lépésre voltak sejthetők.

— Ha van lélektan a világon, a 
madár visszament a kalitkába — 
mondta még délután a kapitány és 
én tudtam, hogy arra számít, hogy 
a zsiványok — már nem tudom 
másként őket nevezni — benn van
nak a kunyhóban.

— Ha pedig nincsenek benne, ak
kor még könnyebb az eset — 
mondta titokzatosan, de többet nem 
árult el, minthogy majd a helyszí
nén intézkedik.

Előkészítettem a két világító pat
ront, amelyet adott jelre meg kel
lett gyújtanom és vártam. A meg
beszélt jel, az éles sípjel csak nem 
akart megszólalni . . .

Egyszerre nappali világosság 
áradt a tájra, bődületes ordítás 
kezdődött és ugyanakkor felhang
zott a kapitány rettenetes hangja, 
mint a Roland harsonája:

— Tüzelni! Meggyujtani! Roha
mozni!

— Mister Hütyi, hol van?
Bennem a vér is meghűlt, amikor láttam, hogy sétálnak be-ki 

a csendőrök a tűzön. Hát aszbesztruhájuk van ezeknek, vagy 
nem fogja őket a tűz? Válaszképen a tűz egyszerre elaludt és 
kis idő múlva lángolt fel újra. Oh, hát persze! Hisz ez mütüz! 
Patronok égnek, mint a mozifelvételeknél. De pompás hatásuk 
van; engem is megtévesztettek.

Csak tartottam a fáklyámat és vártam, hogy hozzák Hütyit. 
De a csendőrök hosszú orral jöttek elő és jelentették:

— A magyar nincs itt!
Ebben a pillanatban puskalövés hangzott, még pedig nem is 

olyan messziről. A golyó a fejem fölött süvített el. Legalább én 
úgy éreztem.

— Összes tüzeket eloltani! Ide hozzám! — hangzott a kapi
tány szava.

Sötét lett. A kapitány az egyik fal meghosszabbításában állott. 
Olyan szélvédöféle kerítés mögött. Még két lövés hangzott. Más
más irányból, bár nagyon nehéz biztosat mondani. Az erdő úgy 
adja vissza a puskalövést, mintha egész zászlóalj tüzelne.

— Ijesztő-lövések — szólt nyugodtan a kapitány —, azonnal 
indulnunk kell, mert kitörnek.

Nem értettem ugyan egészen ezt a mondatot, de a kapott pa
rancs szerint rögtön megindultam a folyó felé. A puskázással 
ellentét irányban mentünk, arra, ahonnan a kapitány délután oly 
hirtelen visszafordult. Meg kellett állnom, mert beszédet hal
lottam.

— Hol vannak a többiek?
— Nem tudom.
— Ki van az üregben?
— Nem tudom.
— Hányán vannak még rajtatok kívül?
— Nem tudom.
— Akkor megnyitom a szádat — és következett egy papi

rosra nem kívánkozó fohász és néhány alapos csattanás.
— A kapitány vallat — gondoltam —, akkor nem tudja mi

tévő legyen.
De már mentünk megint és újra lárma támadt:
— Ej, gyújts világot, Jacob.
Kézilámpás világolt fel és ugyan? ;kor egy lövés esett. Sötét
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lett. Tisztán hallottam, amikor a lámpás földre esett és Jacob 
felordított:

— Kilőtte a kezemből a gazember!
_Maradj itt csendesen, kösd el a vérzést — hallottam a ka

P* Éjim itt kezd a dolog komollyá válni. Most egy imbolygó 
fényt láttam fel-feltünedezni. Aztán igyekeztem elemi ezt a fényt 
és 'jól előrementem. A kapitány volt, aki hallotta, hogy jövök 
és csendesen odaszólt:

— Tartson velem, doktor! ... ,, ..
Nem szóltam, csak melléje kúsztam. Időnként megvilágította

egy pillanatra a terepet, aztán abban az irányban elorement 
Nem kell törődni vele. Hanem azon csudalkoztam, {mert 
nem törődik a támadással, amikor mar támadókból szinte 
támadottak lettünk. És miért nem lövet vissza, miért megy ma
kacsul egy irányba, amelyről úgylátszik, az elrejtőzött ellenség 
minden képen vissza akarja téríteni. Most két vastag fahoz ér
tünk és a kapitány odamorgott: „ao rtá t_ Vigyázzon! Óvatosan a tüzeléssel, hogy ne a pacsirtát

Hevesen dobbant a szívem. Itt vagyunk a rejtély megfejtésé
nél! Mindjárt látni fogom Hütyit. Ez a gondolat erosse tett es 
majdnem felemelkedve követtem a kapitányt. .., , ,

— Itt az üreg bejárata. Vigyázat! Lebukni, mert világítok.
A világítás egy barlangbejáratfélére esett és a következő pil

lanatban a kapitány el is tűnt benne. Szempillantás múlva rette
netes felindulással jött ki s mitsem torodve a világítással, kiál
totta: , , ,

— Üres! A gazemberek túljárták az eszemen!
De már meg is bánta a kitörést és eloltotta a lámpát. Most 

egv golyó a közelünben a fába csapódott. A kapitány újra du- 
höngeni kezdett. Meggyujtotta a lámpát és_ ordított az erdőbe.

_  itt vagyok. Az Unió csendőrsége van itt! Ha meg egy lö
vés esik, egyikőtök se kerüli el az akasztófát! Le a fegyvert es 
adjátok meg magatokat, akkor lehet tárgyalni. A fogolynak baja 
ne essék, mert puskatussal verlek agyon benneteket!

Rémítően harsogott ez a stentori hang az erdőben. A kapi
tányra nem lőttek. A kapitány hirtelen mást gondolt:

— Ide azt a két gazembert!

O tt feküdt elhagyatottan a mélyedésben.

Miközben a két elfogott embert hozták, hirtelen eszembe ju
tott, miért nem viszonoztatja a kapitány a tüzelést. Keresztül- 
kasul járták az ő emberei az erdőt és a végén még pánikot idéz
het elő egy könnyelmű lövés. Tűzharc éjjel az erdőn ebből 
sohase lehet eredmény.

—- Add meg magad! — hangzott most messzebbről es utana 
egy puffanás és egy zuhanás.

— Itt a harmadik — hallatszott mindjárt utana.
Két emberünk megleste'az egyik lövöldözőt és. elfogta.
ló félóra telt el, amíg a kapitány vallatta a hatom embert, 

nersze egymástól teljesen elkülönítve. A keresztkérdesek alap
ján valami nyomot talált, hogy egy új üreget vájtak maguknak 
délután a parton. Így ráfogta az egyikre, hogy az mar kival
lotta, hogy a fogoly egy üregben van, amely a folyo meredek 
partrészén van. A másik azt hitte, hogy tarsa valóban elárulta
a rejtekhelyei és így beismerte a helyét.

Lassan pitymallott. A kunyhóban, amely az éjjel „elégett , 
semmi és senki se volt. A másik lövöldöző banditát, aki aligha
nem őrszem volt, mint az elfogott, nem lelték; tán meglepett.
A kapitány összevonta, ahány embere a közelben volt össze
sen öten voltunk — és megindult a folyópartnak.

Megtaláltuk azt az ösvényt, amelyet a zsivanyok vágták. El
leplezték, amennyire lehetett, de nagyon friss volt a vágás.
A parton újabb meglepetés ért bennünket. Úgyszólván nehéz
ség nélkül értük el a folyó partjába vágott üreget, amely igen 
primitív volt. Szaladtunk, hiszen ott sejtettük Hütyit.

— Vigyázni a tüzeléssel! — súgta a kapitány.
_ Előre megyek, várni! — rendelkezett mindjárt utana es

egy pillanat múlva rémület ült arcára, amint felkiáltott.
— Megölték! , . , ,
Most minden óvatosságnak vége volt, mindnyáján oda

rohantunk. , , ...
_ Laci! _ dermedt meg bennem a ver. Hihetetlennek lát

szott, amit láttam. „
Ott feküdt Laci egyedül és elhagyottan a melyedes földjén,

halálsápadt arccal, mereven.
— Lacikám, ez nem lehet! — sírt fel bennem a lelek.
A csendőrök felemelték, kivitték a szabadba. A kapitány mel

léje térdelt, hogy megvizsgálja. Még nem volt merev a test.
A leggondosabb vizsgálattal sem találtunk 
rajta semmiféle sebesülést.

— Nem érez sajátságos szagot rajta? — 
kérdezte hirtelen a kapitány. Lehajolt és az 
arcot, a szájat vizsgálgatta. Aztán tükröt 
vett elő és miután megszagolgatta az arc
bőrt, odatartotta a tükröt a szája fölé. A tü
kör fénye alig észrevehetően elhomályosult:

— Lélekzik! — állapította meg és már 
kezdte is a mesterséges légzést.

Több mint fél óra telt el, amíg felvetette 
a szemét. Mély kábulatban volt, de nemcsak 
kloroform okozta ezt, hanem valami más bó- 
dítószej is, amelyet egyelőre nem tudtunk 
meghatározni.

Közben világos lett.
Lacit és a három foglyot elvitték, mi pe

dig még egyszer szemlét tartottunk a tájé
kon. Amint Laci magához tért és rögtönzött 
hordágyon megindultak vele, a kapitány még 
megkérdezte:

— Hogy érzi magát? Sokat szenvedett?
— Rettenetesen éhes vagyok — szólt olyan 

egyszerűen, mintha valami kirándulásról tért 
volna haza.

— No, akkor már jól van, hát csak vigyek 
és lássák el!

Öten voltak a haramiák. Három megvolt, 
de kettőnek nyoma veszett. Ugylátszik, a két 
lövöldöző falazott nekik, amíg menekültek. 
Nem tudtunk a nyomukra jutni. De ez már 
nem is érdekelt bennünket. A délelőtt folya
mán Hütyinek még zúgott a feje, de délre 
már egészen összeszedte magát. A magyarok 
odagyültek Hütyi köré, üdvözölték szeren
csés megmenekülése alkalmából. Persze Ju- 
szuffal együtt. Aztán egyszerűen kezet fog
tak és elmondották a fogadalom egyetlen 
szavát:

— Együtt!
— Reméljük, hogy ellenségeikkel végleg 

leszámoltunk — ezzel búcsúzott a kedves 
csendőrkapitány, akinek annyit köszön
hettek.

A legrövidebb úton visszamentek a tá
borba . . . Temesi Győző.
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VIRÁGOS A B LA K O K
A nagyvárosok lakói egyre jobban díszítik lakásukat. 

Érthető ez, hiszen az ápolt növények és virágok sok gyö
nyörűséget szereznek a velük foglalkozóknak. Van-e szebb 
ékessége a szobának a virágoknál? Van-e annál nagyobb 
öröm, mint amikor künn zord a tél, a meleg szobában pe
dig nyíló virágok mosolyognak ránk?

A magyar nép régi nagyasszonyai mindenha értettek a 
füvek, fák, virágok ápolásához. A szerető hitves, az ag
gódó és gondos anya a családi tűzhely melegénél nemcsak 
a családi érzést, hanem a virágok ápolását, szeretetét is 
gyakorolta.

Miért szeretjük annyira a virágokat? Amit tavasszal és 
nyáron a virágözön és a termésérés idején megszoktunk, 
azt szeretjük ősszel és télen is. Csakhogy télen természe
tes úton nálunk nem nyílik virág.

A trópusok alatt — ahol úgyszólván örökös a nyár — 
vannak növények, amelyek megszakítás, tehát pihenés nél
kül növekedhetnek. De a legtöbbnek a fejlődésében ott is 
szakaszosságot vagy ritmust figyelhetünk meg: a növeke
dés, fejlődés és a pihenés váltakozását.

A mérsékelt égöv alatt, ahol — mint tudjuk — az év
szakok váltakozása gyakran nagyon éles, a meleg és hi
deg évszakok szabályosan beálló ellentéte az elmúlt év
ezredek, esetleg évmilliók folyamán sok növényre tartós 
hatást fejtett ki. Van tehát nyugalmi időszakuk, mely alatt 
az életjelenségek nem szakadnak ugyan meg teljesen, de 
mégis bizonyos minimumra csökkennek. Gyakran olyan 
erős a nyugalmuk, hogy abban az állapotban még akkor 
is megmaradnak, ha a növekedésre nézve kedvező körül
mények közé kerülnek.

Régi szokás, hogy Borbála napja körül, vagyis december 
4-én, cseresznyefáról, kajszinbarackfáról és más gyümölcs
fákról levágott ágakat meleg szobában vízbe állítanak. 
A virágrügyek ily esetben már karácsony körül kinyílnak. 
De ha az ágakat mindjárt az őszi lombhullás után, tehát 
október közepén állítjuk a meleg szobába, akkor a rügyek 
karácsonykor nem nyílnak ki. A legtöbb fás növénynek 
ugyanis bizonyos ideig pihenni kell és csak a nyugalmi 
időszak elmúlta után árulják el a kihajtásra való törek
vésüket.

Legnagyobb baj ez a hagymás növényeknél, mert a kö
zönség megszokta már, hogy karácsony táján tulipán, já
cint, gyöngyvirág stb. kerüljön a szobájába. A kereskede
lemben tehát egyes növények hagymáit, gumóit hajtatva 
hozzák forgalomba, hogy minél korábban, tehát még a 
téli időszakban virágot hozzanak. A tulipán egyes fajtáit 
a kertészek már régente is „kivirágoztatták" karácsonyra. 
A jácintokat óriási erőfeszítéssel tudták csak újévre vi
rágzásra bírni, de ilyenkor is „ülve maradt" a legtöbb, 
vagyis tökéletlenül fejlődött ki, rövid maradt a tőkocsány.

A hajtás alapfeltétele a jóminőségű hagyma. Ezt csak 
a szakértő tudja eldönteni, mert nagyság, szín nem dönt. 
Emiatt a virághagymákat csakis jó forrásból szerezzük 
be. így biztosan többet fizetünk értük, ámde az eredmény 
is biztos.

A hajtásra szánt hagymákat lehetőleg minél előbb ve
gyük meg, mert amint a hollandus, úgy a magyar keres
kedő vagy kertész is először a legjobb áruból látja el 
vevőit.

De azért is jó, ha korán szerezzük be a virághagymá
kat, mivel a hajtatás egyik főfeltétele a tökéletes gyökere- 
zés. Erre pedig megfelelő idő kell. A szobai hajtatásnál a 
nemvirágzás vagy csúnya virágképződés oka legalább 
50%-ban az elégtelen begyökerezés. Hasonlóan fontos az 
is, hogy a kellőleg legyökeresedett növények addig ne ke
rüljenek világosságra, amíg a bimbó fejlődésének bizo-

-  V IRÁGOS SZOBÁK.
nyos fokát el nem érte, ha erre nem ügyelünk, a virág ülve 
marad, vagyis rövid kocsányi fejleszt, nem fejlődik ki ren
desen. Fontos végül az is, hogy az egyes fajtákat a maguk

Hajtatott magyar viraghagym ák: Crocus.

ideje előtt, tehát tetszőlegesen választott időben állítsuk 
be hajtatásra.

A gyökereztetésnél megfelelő hőmérsékletű és nedves- 
égű közegbe (földbe, vízbe) kerülnek, a világosság le

hető kizárásával. A hőmérséklet alacsony legyen, hogy a 
gyökerezés lassan, ne erőltetve menjen végbe. De annyira 
alacsony nem lehet, hogy ártson a hideg. A megfigyelések 
szerint legjobb a 8— 12° C hőmérséklet, mert ha ennél ala
csonyabb a hőmérséklet, akkor lassan hajt gyökereket a 
hagyma, ha pedig magasabb, akkor tökéletlen a gyökere
zés. Főleg a jácintnak árt a fagy.

A gyökerezést elérhetjük bármely időszakban, természe
tesen kellő előkészítés után. A hollandi tulipánok legko
rábbi fajtái december elején, a nárciszoké január első felé
ben viríthatnak, eltekintve a ritkábban előforduló kivéte
lektől. A hajtatás a legtöbbször azért nem sikerül, mert 
a hagymákat a nekik meg nem felelő időben akarják nyí
lásra kényszeríteni. Minél korábban hajtatunk, annál több 
körültekintéssel kell azt végeznünk.

Leggyakrabban a jácinthagymákat hajtatják. Nemcsak 
külföldön, hanem nálunk is, a fővárosban és a vidéken 
egyaránt üvegeket is használnak (a virágcserép mellett) 
erre a célra. Azért jó az üvegedény, mert az üveg falán 
keresztül állandóan figyelemmel kísérhetjük a növény fej
lődésének összes jelenségét. Hajtatásra legalkalmasabb az 
az üveg, melyet kizárólag erre a célra készítenek az üveg
gyárak. Bármelyik nagyobb üvegkereskedésben kaphatók. 
De azért nem kell kétségbeesnünk, ha véletlenül nincs is
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ilyen különleges alakú üvegünk, mert erre a célra széles 
szájú befőttes üveg is teljesen megfelel.

Az üvegek kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy az üveg 
srája ne legyen nagyobb a hagyma méreteinél, mert a 
hagymának nem szabad beleesni az üvegbe, ellenben az 
üveg száját teljesen ki kell töltenie. Ha megfelelő üveget 
találunk, akkor az üvegbe egypár darabka faszenet te
szünk, amelyet 2—3 ujjnyi vastagon tiszta folyami homok
kal födünk be. Az üveget állott vízzel töltjük meg és utána 
az üveg szájára helyezzük a jácint hagymáját, de olyan 
módon, hogy annak csak a legalsó része, a gyökérkorona 
érjen a vízbe.

Az így előkészített üvegeket sötét, meleg helyre állítjuk 
és a gyökérfejlődésig minden negyedik napon langyos 
vízzel feltöltjük az üvegeket. A faszén szerepe az, hogy 
a víz romlását nagyban előidéző és a bomlási folyamatok
ból származó gázokat elnyelje. A homok arra szolgál, 
hogy a gyökerek, ha a homokot elérik, abba jól begyöke
rezhessenek és ennek folytán szilárdabban állhassanak az 
üvegben.

A gyökérképződés megindulta után a hagymáknak már 
nem szabad a vízbe érniök, a feltöltögetésnél csak annyi 
vizet adunk a növényeknek, amennyi a gyökeret ellepi. 
Egypár hét elteltével, mikor a hagymáknak már 12— 15 
cm hosszú hajtásaik vannak és ha már a virágbuga is elő
tört a hagymából, világosabb helyre állíthatjuk az üvege
ket. A növény egyenletes kifejlődése miatt nagyon jó, ha 
minden másodnap megforgatjuk az üveget, így más oldal 
kerül mindig a világosság felé.

A teljesen kivirágzott növényeket a lakás hűvösebb ré-

Virágzó korai tulipánok az erkélyen.

szén helyezzük el, mivel nagyon meleg szobában a virág
zás igen rövid ideig tart csak.

Ha teljesen sötét, meleg helyünk külön nincs is (hajtató
ház, melegház), akkor a szobában hajtatunk olyképen, 
hogy a hagymára fekete vagy kék csomagolópapirosból 
süveget teszünk.

Aki megpróbálta, annak sok örömöt szerez ez a munka. 
Látja az eredményt, emellett azonban a lelke is örül, gyö
nyörködik a természet egyik szép alkotásában, mert be
lopja a tavaszt tél közepén a lakásba.

Dr. Horváth Károly.

C S E R K É S Z E K  A  S T Ú D IÓ B A N .
Alighogy lezajlott az I. kér. hadijáték, máris hallott rólunk a 

nagyvilág — ezúttal ismét a rádió éterhullámain keresztül.
Szeptember 27-én, szombaton délután Dugó Jani álhírlapíroi 

tevékenységéről hallottunk Hári Jánoshoz méltó gazdag fantáziá
val megáldott ötleteket. Dugónak sikerült eloszlatni minden
esetre azokat a téves hiedelmeket, hogy a hadijátékkal talán 
vérszomjas katonai műveleteket végeznek cserkészeink.

Dugó szerepléséhez a keretet a 132. Csilléry-csapat szolgál
tatta, a szöveget Pirovszky Lajos parancsnok írta. Dugó külön
ben oly közvetlenül játszotta burleszk szerepét, hogy a Stúdió 
főrendezője, Odry Árpád is felfigyelt reá s elöjegyeztette egyéb 
studióbeli fiú-szereplésekre is. •

Szeptember 30-án a „Nagy főnök” — Sztrilich Pál állt a mik
rofon elé és sok kedves, tanulságos dolgot hallottunk tőle azok
ról a tapasztalatokról, melyeket az év nyarán angliai tanulmány
úján szerzett.

Október 12-én naplementekor nagyon mozgalmas élet volt a 
Stúdióban. A sajtó a napi rádió-események közt már előre ki
emelte előadásunkat: A Magyar Cserkészszövetség évadnyitó 
tábortűzi előadása.

A legnagyobb érdeklődést ezúttal persze Sík Sándor orsz. t. 
elnök vezetöbeszéde keltette. (E beszédet lapunk vezetőhelyén 
egész terjedelmében hozzuk.)

Azt hisszük, hogy a rádióhallgató százezrek szívből tapsoltak 
mindenütt a végeken a Stúdióban szereplő 120 cserkésztestvér
rel együtt. Nyomban felcsattant rá a 3-as Regnumiak alkalmi 
kiáltása: Sík! Sík! Sík!

Éljen Sándor, a Sík!
Aztán szép nótákat énekelt Szikszay György öregcserkész, 

amik közt a régi erdélyi dal, „Szánt a babám” tele élettel és 
ritmussal, tetszett nyilván a legjobban a hallgatóknak. Gitáron 
Szász Ákos cs., hegedűn Michler Károly öregcserkész kísérte 
a dalokat.

Fritzi bá’ érdekes adatokkal ismertette a külföldi cserkeszek 
egyre fokozódó magyarországi idegenforgalmát s az újonnan 
megszervezett fogadóbizottság sokféle működésének alapelveit. 
Mindnyájunk nevében legalább 1000 külföldi cserkészt kívánunk 
e bizottságnak a legközelebbi nyárra.

Szinte természetes, hogy Molnár dr. előadását a Regnumiak 
„Arrow” csatakiáltása követte Windi vezényletében.

Nagyon sok derültséget keltettek a 16. Bethlen Gábor-csapat 
jó megfigyelői az állathangok utánzásával, melyeket egy hike 
folyamán lestek el — in natura — s mutattak itt be nagy sikert 
aratva. Ilyen pávát, kismalacokat, szarvasbikát még alig hallot
tak rádióban, a juhász dühös komondorától pedig, amellyel itt 
találkoztunk, óva intünk mindenkit!

Windi cserkészei egy orrfuvással kapcsolatos hatalmas prüsz- 
szentéssel tettek pontot e mulatságos szám után.

Mátyássy Zoli, a 25-ös Szent Imre-csapat tagja szavalta el 
ezután Sík Sándor „Fiúk” című versét, megérdemelt tapsokat 
aratva.

A 7. Werbőczy-csapat fúvós zenekara — mintegy 30 fő — 
Keit Ernő vezényletével nagyon emelte tábortüzünk sikerét. A 
kis „Fricsay”-akat, mint általában hallottuk, a közönség nagy 
tetszéssel és rokonszenvvel fogadta mindhárom számuknál.

A tábortűzi gyülekezés hangulatkeltésében, melynek a man
dolin, gitár, kézi harmonika és ének adott eredetiséget, a 29. 
Solymár- és a 250. Hangya-csapatok vették ki részüket közre
működésükkel. A tábortűzi búcsúztatóban Kosch Béla kedves 
és közvetlen volt, mint mindig. A fúvósok pattogó ütemeire las
san szétszéledt a tábortűz cserkészserege, a zene akkordjai is 
elhalkultak lassan, mintha mindenki elment volna.

Elment a mi kedves vendégünk is, Jens Hvass dániai vezető- 
tiszt, aki feleségével együtt személyesen nézte végig szerep
lésünket.

Végül már csak a rendező állt ingújjra vetkőzve, csuromvize
sen egy asztal tetején, mikor Hintz mester a mikrofonhoz lépett 
s bekonferálta a tábortűz végét: „Halló! Itt rádió Budapest”. 
Hölgyeim és uraim, a Magyar Cserkészszövetség tábortűzi elő
adását befejezte! A viszonthallásra!” (K. Ö.)

FELHÍVÁS!
A budapesti és környéki csapatok parancsnokságait 
kéri a Vezetötiszti testület, hogy azokat a csapattago
kat, kik ének, zene vagy szavalati duó és trio számo
kat tudnának előadni — rádió-műsorra való elő
jegyzés céljából — mielőbb bejelenteni szíveskedjenek.

Legközelebbi cserkészrádió-m íísor n o v e m b e r  8-án, d é lu tá n  é  ó ra k o r .
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TÍZ N A P IG  ANG O L FIÚ  VOLTAM .
„Fél háromkor találkozás Londonban, a Liverpool Sta- 

tion“-nél, írta az angol cserkészszövetség vezetője s mind 
a hárman: Zoli bá’, Jenő bá’ és én pontosan ott is voltunk.

Nem kis dologról volt szó: most indultunk az angol cser
készek világhíres. Gilwell-parkjába. Tíz napot fogunk ott- 
tölteni. Őrsökben élünk, magunk főzünk, ugyancsak mi 
mosogatunk, szóval tíz napig fiúk leszünk.

— Kíváncsi vagyok, parancsnok úr — szólalt meg Jenő 
barátom —, vájjon ugyanegy Örsbe leszünk-e beosztva?

— Hát nálunk odahaza az őrsvezetői táborokban egy 
csapatból való fiúkat ugyanabba az Örsbe osztjátok-e be? 
— kérdezte váratlanul Zoli.

— Természetes, hogy nem, mert a fiúk sokat tanulnak, 
ha külön őrsökben vannak — mondta Jenő.

— Félek, hogy az angol táborparancsnokság is lesz eny- 
nyire tapasztalt — sóhajtott Zoli s lassan kezdtünk bele
törődni, hogy a tíznapig tartó tisztitábor külföldi utunkon 
már alaposan összeszokott „triumvirátusunkat", ha ideig
lenesen is, de szétválasztja.

Kiszállva a csodálatos gyorsasággal száguldó földalatti 
villamosból, keresgélni kezdtünk, vájjon nem találunk-e 
társakat, kik ugyanoda készülnek.

S tényleg a „To Chingford", a Gilwell-park vasútál
lomása felé feliratú táblánál már jócsomó cserkész tömö
rült. Volt köztük skót, ír, sőt egy gyönyörű turbános in
diai is. Eleinte nehezen ment az ismerkedés. Mikor azon
ban sok csomagunkkal bepréselődtünk a vasúti kocsikba, 
akaratlanul is megtörtént a „közeledés".

Chingfordtól a táborig gyaloglóversenyt rendeztünk, 
ami annál élvezetesebb volt, mert a gondos táborparancs
nokság teherautót küldött az állomásra csomagjainkért. 
Bizony jól esett, mert hatalmas fényképezőfelszerelésem, 
ajándékbahozott cserkészkönyveim, szótárak, angol cser- 
készszakkönyvek és egyéb felszerelésem súlya csekély 
42 kg volt, amit hosszabb gyaloglásnál még az én vállam 
is megérzett.

Közeledve utunk céljához, feltűntek a Gilwell-park fái, 
a fehérlő kastély, a hatalmas kapu és a fiú-táborhely nagy 
árbocán a sok lobogó.

Egy ideig még tartott a gyülekezés. Autón, motorkerék
páron és biciklin érkeznek a résztvevők s lassanként mind 
a hatvanan együtt vagyunk.

Megjelenik Mr. Wilson, a táborparancsnok, elvezet a 
táborhely árbocához, tisztelgünk az angol 
zászló előtt, rövid imádságot olvas fel, mely
ben a jó Isten segítségét kérjük s megtör
ténik az örsi beosztás.

— Na, ugy-e, hogy megmondtam! — 
szólunk mind a hárman egyidejűleg, midőn 
kiderül, hogy külön-külön őrsökbe kerül
tünk. Jenő a második Örsbe, a „Harkályod
hoz, én a negyedikbe, a „Kakukkokhoz,
Zoli pedig a nyolcadik Örsbe, a „Farkas"- 
okhoz.

Mindegyik Örsben heten voltunk. A fel
sorolás sorrendje szerint az első számú lett 
az őrsvezető, a 2. a segédörsvezető, a 3. a 
szakács, a 4. a kukta, az 5. és 6. a legény
ség és a 7. igen, a hetedik lett a „sárga- 
csőrü".

Ezt ugyan Angliában „tenderfoot“-nak, 
azaz újoncnak hívják, de hivatása ugyanaz: 
őt szidják meg, ha valami nem sikerült az 
Örsnek.

S a „Kakuk“-örs, a híres „Kakuk“-örs

vájjon kit mondhatott mindjárt első nap „tenderfoot"- 
jának? Engem!

Megkezdtem az örsi életet, ezzel együtt angol cserkész- 
karriéremet, mert talán mondanom sem kell, hogy lassan, 
de biztosan haladtam előre a ranglétrán, hogy a hetedik 
nap, mint őrsvezető tündököljek, azaz helyesebben „ka- 
kukkoljak" az Örs élén.

A nagy tisztás szélén elhelyezett sátrak közül nem volt 
nehéz megtalálni a mienket. Ugyanis mindegyiknek sar
kába jellegzetes színnel ráfestették az Örs állatját.

Hatalmas duplatetejű, házalakú sátrak voltak ezek, na
gyon hasonlítanak a mi B-típusú örsi sátrainkra, csupán 
valamivel nagyobbak. A favázon szerepel a kanadai ka
tonaság pecsétje s ez a származás magyarázza meg, miért 
van az ajtólapok tetején mindkét oldalon elzárható lyuk 
a kémények részére.

Kellemes meglepetésként tapasztaltuk, hogy a sátor 
alapja nem föld, hanem deszka. Az egymásután lezajló 
tisztitáborok a füvet annyira kipusztítanák, hogy nem le
hetne megfelelő tisztán tartani.

Szóval elfoglaltuk sátrunkat, megtaláltuk a „kakuk- 
fészket", amit kevés cserkész mondhat el magáról s ezzel 
nekiláttunk az Örs megalakulásának.

A soros őrsvezető, Hamilton hulli kereskedő, aki cse
kély tizennyolc éve cserkész, kinyitja a sátorban reánk
váró örsiládát. Szépen faragott hatalmas láda, mely frigy
szekrényhez hasonlít s ebben vannak rendbe az Örs kin
csei. Legelőször hét kerek kartonlap kerül elő, amelyik 
mindegyikén fekete tussal rajta van egy-egy név. Előírás 
szerint a bal ingzseb gomblyukába akasztjuk s így azután 
könnyű egymás neveit megjegyezni.

Utána hét egyforma szürke nyakkendő kerül elő. Követi 
ezt hét egyforma nyakkendőgyűrű, hét vállra akasztható 
örsi szín. Hamilton kiosztja valamennyiünknek s néhány 
perc múlva a skót Baker, az ír O’Connel, a yorkshirei 
Empsell, a szűkszavú Gubbin, a délafrikai Coliin és a ma
gyar Sztrilich Pál megszűnt létezni s helyettük megszüle
tett a „Kakuk“-örs.

Az ünnepélyes megalakulás percei után következtek 
azonban a hétköznapi félórák. Berendeztük az ebédlőhe
lyünket, a félig kész konyhát, a „spájzt" s leltároztuk a 
tömérdek felszerelést, amit kaptunk.

Ez könnyű munkának látszik, azonban próbálja meg

A nagy tisztás a tanácskozóhely.
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A fiú-táborhely kis táborparcellákkal.

s ezen felül a sok főzőedény, súrolókefe, főzőkanál.
Mint örsi újonc érdeklődéssel figyeltem a szakácsok 

munkáját. Mi lesz, ha szakácsságom alatt valami tengeri 
herkentyűt oszt ki a táborparancsnokság és én nem tudom 
majd elkészíteni? No, de este a sátorban nem sokat töp
rengtem, mert ahogyan megszólalt Baden-Powell által 
személyesen zsákmányolt „zulu kudu-kürt“ mélabús 
hangja, a fáradság egy-kettőre engem is elnyomott.

Reggelre azután már teljesen szabályos tábori nap vir
radt ránk. A hétórai ébresztő után féltízig mosakodtunk, 
rendbehoztuk a felszerelésünket, a sátor és a konyha kör
nyékéről minden szemetet eltávolítottunk s díszbeöltözve

Kilátás a táborra a könyvtárt magába fogadó „Sog-Cabin“-ból.

vártuk a '/2 10 órai szemlét. Utána az árboc körül imád
ság, zászlófelvonás s kihirdették az örsi szemle eredmé
nyét. A napirend szerint egy óráig kiképzés, egytől há
romig ,,lunch“ és szabadidő, háromtól négyig kiképzés, 
négytől ötig tea, öttől félhétig kiképzés és játék, hétkor 
zászlólevonás, utána ebéd, szabadidő, kilenckor tábortűz, 
féltizenegykor „világosságot kioltani".

Az őrs tagjaival hamar megbarátkoztam. Különösen 
nőtt a tekintélyem, mikor a csomózási és kötélfonási elő
adás után kiderült, hogy ezeket én már mind ismerem, sőt 
tanítani is tudom. Hát még azután, hogy világhírű Don 
Potter bemutatta a krinolinozást és kihirdette, hogy pró- 
bázni is lehet belőle! Jenővel mi voltunk az elsők, kiknek 
vaskos naplójában benn volt az elismerés.

Jenőt, mivel angolul a Pinezich nevet sehogyan sem 
tudták kimondani, megangolosították. „Ics“ (each), =  mind- 
egyik tehát legalább kettőt jelent, nevének első fele pedig 
az angol penny szóhoz hasonlított; a „Kétpenni" nevet 
kapta.

Zoli, mint már említettem, a híres „Farkas“-örsnek volt 
a tagja. Hogy miért írom azt, hogy híres? Mikor az én 
őrsömről is úgy emlékeztem meg, sőt Jenő harkályairól

Mr. Wilson és Don Potter a rúdhidon.

is. Ez azért van, mert jellegzetesen mindenki a maga Ör
sét tartotta a legjobbnak. így hát ha majd Jenő vagy Zoli 
számolnak be cikkben, bizonyára azt fogják írni, hogy az 
ő őrsük volt mind a nyolc között a leghíresebb. Ez is jó 
példa arra, hogy milyen az örsi önérzet s mennyire nem 
tudnak az emberek objektívek lenni. Mert hát mondanom 
sem kell, hogy az én őrsöm, a „Kakuk“-örs, volt a leg
híresebb!

Az előbb említett Hamiltonon kívül őrsömben legjobban 
Collin-nal barátkoztam meg. Jelenleg oxfordi egyetemi 
hallgató. Apja Délafrikában kapott állást, mint gyarmati 
tisztviselő. Ő is ott született. Iskoláit és az egyetemet Ang
liában kellett végeznie. Szegény, minden két évben lát
hatja csak szüleit, mert az utazás két hónapig tart. Sok
szor beszélgettünk jövő terveiről. Gazdászatot tanul s mi
helyt végez, utazik Délafrikába farmernek. Meghívott, 
hogy ha lesz egy szabad szombat-vasárnapom, menjek el 
majd hozzá vikendre.

Kíváncsi voltam, miképen szerepel majd Örsünk a köz
munkákban! Ugyanis a feltűnően sok szabadidő alatt kel
lett ellátnunk az örsi főzést, a mosogatást, az örsi rend
csinálást és a nyers élelmiszereknek a felvételezését.

A főzés nem volt valami könnyű dolog, de szerencsésen 
nyomtatásban megkaptuk a mindennapi ételrecepteket.
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Egyik nap például a tészta „Faggyús rollard“ volt, mely
nek pontos elkészítési módja a következő:

„Keverj össze félkiló önkelesztő lisztet (már benne van 
a sütőpor) negyedkiló kenyérmorzsával és negyedkiló 
faggyúval. Tégy hozzá csipetnyi sót s vízzel gyúrd, amíg 
cgynemüvé nem válik. Tekerd be a jól meglisztezett pud- 
dingkendőbe. Tág edényben tégy fel vizet s amikor forr, 
süllyeszd bele úgy, hogy a feneket ne érié. Főzd 2 y2—3 
óra hosszat."

Eddig szólt a recept. Megettükr
A mosogatás hivatalosan a kukta dolga lett volna. Azon

ban szegény nehezen végezhette volna el. mert annyi mun
kát adott.

Itt is ugyanúgy volt, mint a fiútáborban, ahol előzőleg 
egy hetet töltöttünk: naponta négyszer kellett mosogatni, 
mert a vajaskenyeret is fehér zománctányérról ettük. Az 
ivópoharakat pedig a tea vagy kávé után persze szintén 
mosogatni kellett. Tiszta 
szerencse, hogy mosogató- 
szer azután volt bőven.
Kaptunk acélforgácsból 
készült mosogatószivacsot, 
gyapotpamaccsal ellátott 
mosogatófácskákat, min
denféle fémpucolót, törlő
ruhákat. Kellett is az an
gol edényekhez ugyancsak, 
mert itt nem ismerik a 
„platnis" tűzhelyet, sem 
pedig a zománcozott főző
edényt! A cinnezett bádog
edények azután kormosak.
Ha pedig az ember a kor
mot is lesikálja róluk, ak
kor pedig lehetséges, hogy 
reggelre megrozsdásodnak 
s lehet megint kezdeni 
az egészet. A legtöbb Örs

úgy oldotta meg a kérdést, hogy csak belül tisztította ki 
az edényt, a fenekével felfelé függesztette fel: a vastag ko
romréteg azután megvédte rozsdától.

Bizony, ebéd után jobban esett végigheveredni a sátor
ban vagy leülni a tisztás szélén épített erdei házikóban, 
hol a gazdag könyvtár volt elhelyezve. Érdekes volt azon
ban megfigyelni, hogy Örsünkből ritkán tette meg valaki, 
amíg a szakácsnak és kuktának elvégzendő munkája volt 
hátra. Végeredményben valamennyien jól jártunk, mint a 
mese két testvére, kik mindegyike a másik takarékperse
lyébe tette mindig a pénzt. De legjobban járt az Örs cser
készszelleme! Mert hát mondanom sem kell, hogy ahol 
gyakorlatba megy át a Három Testőr jelszava: „Vala
mennyi egyért, egy valamennyiért", ott igazi cser- 
szet folyik.

S mikor negyedik nap a mi Örsünk lett szolgálatos és 
a számhoz emeltem azt a kudu-kürtöt, melyet a cserkészet

megalapítója, Baden-Po- 
well lord of Gilwell véres 
harcok után zsákmányolt s 
amikor belefujtam abba a 
szarvba, melyen eddig 79 
tisztitábor hetvenkilenc ka- 
kukörs-szolgálatos kürtöse 
a táboruk negyedik napján 
belefujt, úgy éreztem, hogy 
olyan szépen kell azt meg
szólaltatni, mint ahogyan 
még életemben nem fújtam.

A kudu-kürt végigzen
gett a táboron s én olyan 
boldog voltam, mint mikor 
első táborozásom alkalmá
val a tátrai Jezsova-völgy- 
ben az én díszjelemre 
szökkent fel az árbocra a 
liliomos zászló.

Sztrilich P.Megszólal a kuJu-kürt.

C S E R K E S Z JÁ T É K O K  SZ E G E D T Ő L  SA L G Ó T A R JÁ N IG .
A gyönyörű verőfényes őszi időt, a „vénasszonyok nyarát” 

alaposan kihasználta a csonka ország lelkes cserkészserege. Az 
elmúlt hetekben szinte nap-nap után érkeztek a részletes, szép 
jelentések szerkesztőségünkbe, amelyek csaknem valamennyien 
nagyarányú cserkészjátékról, „véres” és hősies küzdelmekről, 
„világraszóló” diadalokról számoltak be. Ha mindegyiket lekö- 
zőlnők, tele lenne velük a Magyar Cserkész, így hát csak egy 
cikk keretében próbáljuk azokat csokorbakötní és megörökíteni 
az utókor számára. M

A budapesti 16. sz. E. G. cserkeszcsapat a Nagyszénás környé
kén tartotta ezévi cserkészjátékát.

u

Október 12-én a Tisza—Maros-szögben, a Püspökmajor körül 
folyt le nagyarányú küzdelem. Szeged cserkészei mérték itt 
össze erejüket'Makó, Vásárhely és Battonva fiaival. Mintegy 350 
cserkész vett részt a játékban s mintnogy egyik fél területben, 
a másik emberben vesztett többet, az eredmény eldöntetlen lett. 
A makói kémek elutaztak Szegedre és ott értékes haditerveket 
tudtak meg, minthogy Jachan Géza döntőbírón kívül senki sem 
ismerte fel őket. Egy szegedi kém viszont kerékpárja címtábláját 
átfestette Makóra és így bántódás nélkül és természetesen jól 
kinyitott szemmel karikázott keresztül a makóiak harcvonalán. 
A kerékpáros csapatok különben az egész játék folyamán nagy 
szerepet játszottak. Vezetők voltak: Szundy Géza alezredes, vi
téz Máriaföldy Márton dr. kér. ii. v. elnök és Csergő Holyba Ist
ván ellenőrző megbízott.

a

Igen nagyarányú volt az V. kerület keleti csapatainak cser
készjátéka, melyet Szundy Géza cserkésztiszt rendezett október 
19-én. A feltevés a következő volt: Martinuzzi megöletéséért a 
törökök bosszúra készülnek. A magyarok utolsó erőssége Gyula

vár, melynek parancsnoka, Kerecsényi vezér, a várból kivonulva 
várja be Pertaff pasát. Pertaff pasa (Némethy Samu bá’) gúnyos 
hangú, lealázó ultimátumot küldött Kerecsényi vezérnek (Ila Tóth 
József), aki nem késett hasonló stílusban, pergamenten írt le
vélben válaszolni. A harc elkerülhetetlen volt. Véres, öldöklő 
küzdelem után győztek a magyarok, de csupán fél pont előnnyel 
a hősiesen harcoló lófarkos vitézek ellen.

Ugyancsak október 19-én folyt le a kecskeméti csapatok já
téka is, a „fekete keselyűk” és a „fehér sasok” között, az elrej
tett „zöld márványért”. A harc azonban eldöntetlen maradt. A 
rabló keselyük által elrejtett kincset (egy földdel teli kis ládát) 
ünnepélyesen kiásták végül és megülték felette a halotti tort. 
Kecskeméten különben ez volt az első cserkészjáték, amely azon
ban egyszerre meghódította nemcsak a cserkészek, de a szülők 
szívét is. A nagy siker részesei különösen Mihálkó Béla kér. pa
rancsnok, Luy Géza cserkésztiszt és Jochs József dr. parancs
nokok voltak. *

A vadregényes szépségű Salgó-hegy vidékén tartották meg a 
salgótarjáni összesített cserkészcsapatok ezidei játékukat. A fel
tevés szerint a környék déli lakossága fellázad a salgói hercegség 
zsarnok fejedelme ellen. A küzdelem azonban a lázadók veresé
gével végződött és a harc befejeztével győzök és legyőzőitek 
Zuárd herceget (Botár Gyula) Salgó örökös urává kiáltották ki. 
Utána pedig a 180 cserkész díszmenetbe vonult be Salgótarjánba, 
ahol a hősök emléke előtt helyezték el koszorúikat

*
Amikor e sorokat írjuk, már az őszi csendes eső veri ablakun

kat, a szép, meleg ősz úgylátszik egészen véget ért. De cser
készeink nyugodt lélekkel vonulhatnak be a meleg otthonokba: 
az őszi időszakot is derekasan kihasználták, jó munkát végeztek.
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II.
Az Aj otthonunkban tartott honfoglaló gyűlés óta elmúlt Aagy 

két hét. Elmúlt már az a csapatgyülés is, melyen a fiúk beszá
moltak az eredményről. Egész halom tervrajz, vázlat, skicc fek
szik előttem s még zsong a fejem a sok jelentéstől, beszámoló
tól, amit a fiúk egymásután csillogó szemmel előadtak. Most 
majd szép sorjában elmesélem nektek mindazt, amit a fiúktól 
hallottam.

Kezdem a művészeinken, ők megjárták azóta a Néprajzi Mú
zeumot, az Iparművészeti Múzeumot, búvárkodtak a könyvtá
rakban, másolták, rajzolták az eredeti népi faragású bútorokat. 
De átadom a szót Lacinak, a főművésznek, aki'a különítmény 
parancsnoka volt:

— Szemelőtt tartva a célt — kezdte nagy komolyan —, elő
ször is sorba állítottuk a felkutatandó anyagot. Elsősorban az 
ülőbútorokat kerestük, mert ezekből kell a legtöbb, meg talán 
a készítésük is a 
könnyebbek közé 
tartozik.

Mielőtt azonban 
ezekről részletesen 
szólanák, egy-két 
általános dolgot 
szeretnék elmonda
ni a magyar nép 
bútorairól. A falusi 
nép lakószobájának 
bútora — talán az 
egy láda kivételé
vel — nem tekint
het nagy múltra 
vissza. Eldugott 
falvakban a szegé
nyebb sorsú nép 
házában ma sem 
találunk sok bú
tort. A jobbmó- . -
dúaknál látunk már sublótot, karospadot, vetett ágyat, 
de ott is inkább a „tisztaszoba“ („elsőház", „nagyház“, melynek 
vendégszoba szerepe van) díszéül szolgál, mint a házbeliek ké
nyelmére. Mindezt azonban csak nagy általánosságban lehet mon
danunk, mert vidékenkint vannak jellegzetes bútortípusok, bú
tordarabok, melyek elterjedtek, s majd minden faluban van egy- 
egy ügyes fúró-faragó ember, aki olyan furfangos bútordarabo
kat és apró szükségleti tárgyakat farag, hogy eláll szemünk- 
szánk.

Népünk fantáziája sokszor mesébe illő módon díszíti a bútor
darabot, de mondhatjuk, hogy szépsége a szerkezetében rejlik, 
nincs rajtuk fölösleges, de feladatukat híven teljesítik, szolgálnak 
nagyapáról unokára, századokon át.

Az egyes bútordaraboknak nem nehéz az eredetét kutatnunk, 
tekintve, hogy nem régiek. Legtöbbje úgy keletkezett, hogy az 
úri osztály és a városi nép idegen eredetű bútorait akarta utá
nozni a „barkácsoló" falusi ember, de keze öntudatlanul a ma
gyaros motívumok felé vitte a szerszámot, a vésőt, az ecsetet, 
s így keletkezett az idegen minta után a népies művészet.

Vidékenkint természetesen vannak jellegzetességek. A dunántúl 
bútorai a népies barokk legszebb emlékei. A formákat, a dom
ború relief faragást a XVIII. és XIX. századbeli templomok mű
vészetéből merítette Sopron, főleg pedig Bakony vidékének fa
ragó népe. A palóc vidékeken Heves, Hont, Nógrád megyében 
egészen sajátságos áttört díszítésű bútorokat készítenek. Ke
ményfából van a bútor s katona- és vadászjeleneteket faragnak 
bele. Kalotaszeg vidékén a politúros lapba való vésés a sajátos

Támlásszékek és támláspad.

M Ű V É S Z É T É

bútor-művészet. Az Alföld tiszántúli részén puhafából faragják 
a bútort, de kifestik olyan színes-szépen, hogy felveszi a ver
senyt bármelyik faragott bútorral.

Hogy most magára az ülőbútorokra térjünk, felsorolok egy- 
párat. Ismer a nép: karospadot, melyet a templomi kóruspad 
mintájára készített, — sarokpadot, mely a tisztaszobából elma
radhatatlan, s melyre a vendégeket ültetik megtisztelésképpen, 
fedeles padot, melynek az ülőkéje alatt láda van, amelyben a 
házi apróságokat, „fazokakot” és más főzőedényt tartanak, gya
logpadot, amelynek nincs háta, támláspadot, amelynek hátán 
remekel a mestere. Szék is van egypár fajta. Támlásszék, fara
gott, festett háttal, gyalogszék támla nélkül, karosszék, melyet 
„duzmáló"-, gondolkodószéknek, vagy marasztalószéknek ne
veznek. A sámlit ők jó magyarul kis-széknek hívják.

E sokféle ülőbútor még vidékenkint is változik, úgyhogy in
dokolt volt az ijedtségünk, hogy melyiket is válasszuk? Elmen
tünk tanácsot kérni egy szaktekintélyhez, Győrffy igazgató úr

hoz a Néprajzi Mú
zeumba. Ő nagy 
megértéssel és sze
retettel fogadott, a 
lelkünkre kötötte, 
hogy eredeti népies 
minták után indul
junk, nehogy agyon
stilizáljuk a magyar 
bútort s ne kever
jük össze egyes vi
dékek forma-kin
csét. Ragaszkod
junk egy-egy vidék 
jellegzetes művé
szetéhez s lehetőleg 
faluhelyen, eredeti
ben keressük a 
mintákat. Ha ez 
nem lehetséges, a 
Néprajzi Múzeum

gyűjteményeiben találunk bőséges és hiteles anyagot. Megkö
szöntük a jóindulatát s felmentünk a gyűjteményekbe s igen 
sokat rajzoltunk.

Laci a rajzok egész garmadáját rakta elém, de Kálmán bácsi 
a nehéz gazdasági helyzetre való hivatkozással nem volt haj
landó mindet leközölni. Puhítsátok a Kálmán bácsi szívét, talán 
rátok jobban hallgat.

Műsoron kívüli szám volt Bandi beszámolója, aki nagy segítő
társat fedezett fel a munkánkhoz: Nagy Istókot, akinek művé
szetét a Cserkészbolt hozzá méltó módon hirdeti, s akit nagy 
munkában talált. A Cserkészmúzeum megvalósításán dolgozik. 
Ez foglalja le minden szabad idejét, de — amint maga mondta — 
segít nekünk, ha mindjárt éjjel kell is dolgoznia. Sok hasznos 
gyakorlati tanácsot fogunk kapni Tőle és tudása aranybánya 
lesz nekünk.

Bandi után az anyagbeszerző-bizottság referált, a faragáshoz 
szükséges deszkaanyag irányárairól. Faragáshoz legjobb a hársfa 
— mondja Istók bátyánk —, ebből egy 4 m hosszú, 0.25 m szé
les és 1 coll vastag deszka ára kb. 6—7 P. Széklábnak, ülő
kének jó a bükkfa is, ebből ugyanilyen darab deszka 3—4 P. 
A festett bútor anyaga a puhafa, a fenyőfa. Az előbbi méretű 
deszka ára szintén 3—4 P. Mindenütt száraz, egy-két éve rak
táron álló fát keressetek, mert ez nem vetemedik.

A faragó Örs sem tétlenkedett ezalatt. Két asztalosmesterrel 
is egyezséget kötöttek, hogy egyik üres gyalupadján dolgozhat
nak, ezzel szemben segítenek azt, amit tudnak. Ha mást nem,



21. szám MAGYAR CSERKÉSZ 471

kitakarítják a műhelyt. Ezek elvitték a művészi terveket az 
talosmesterhez, akivel azután átrajzolták tervrajzzá.

És jött a pénzügyi bizottság 
is a maga nagyvonalú terveivel.
Mert pénz kell. Proponálták 
egy előadás tartását e célra.
Magyar estet vagy matinét a 
magyar Otthonért! Itt azután 
lehetne népszerűsíteni a gondo
latot a közönség körében is, ki
váltkép azok előtt, akik segít
ségünkre lehetnek. A másik terv 
az önsegély terve. Ajánlja fel 
mindenki havonkint, esetleg he- 
tenkint egy napi jövedelmét.
Minden diáknak van zsebpénze, 
ez is jövedelem, vagy ins'truálás- 
ból valami kis jövedelme vagy 
más kézügyességét kamatoztat
hatja ügyes vállalkozó szellem
mel. Elmesélték, hogy van tudo

másuk olyan cserkészről, aki egész tekintélyes összegecskét 
gyűjtögetett össze magának azzal, hogy elvállalt minden mun

kát a ház körül. Meszelt kam
rát, konyhát, addig ügyeskedett, 
amíg eltanulta a szobafestés 
praktikáit s a reábizott kisebb, 
egyszerűbb lakást egész becsü
letesen kifestette. Elvállalta a 
nagytakarításkor a napszámos
asszony munkáját, súrolt, abla
kot mosott, porolt. S ebből a 
pénzből utazni készül. Meg 
akarja ismerni a hazáját. így is 
lehet pénzt keresni.

A többi mondanivalót és mu
tatnivalót a legközelebbi alka
lomra hagyom, addig is kívánok 
nektek Fiúk: Jó munkát.

L E V E L E Z Z Ü N K .
Kedves fiúk!

Kénytelenek vagyunk néhány ismétlésbe bocsátkozni:
Azok, akik francia, északamerikai, vagy lengyel levelezőt óhaj

tanak, november tizedikéig küdjék be hozzánk megfelelő nyelven 
írt, megcímzetlen bemutatkozó leveleiket. Erről részletesen szól
tunk múlt közleményünkben. Ennél jobb és biztosabb alkalmatok 
hosszú ideig nem lesz arra, hogy ezekből az országokból leve
lezőt kapjatok. Aki november tizediké után kér tőlünk francia, 
amerikai, vagy lengyel levelezőt, annak a kérését előrelátható
lag nem tudjuk majd teljesíteni. Mert hiszen, akinek komoly 
szándéka van levelezni, az nem riad vissza egy bemutatkozó levél 
megírásától.

Nem fogtok megharagudni, ha még valamit megismétlünk? 
Ugyanis Edmond Kos 36 éves belga cserkésztiszt, akinek szép 
francia bemutatkozó levele nyár óta gazdátlanul fekszik fió
kunkban, továbbá H. Corrie angol farkaskölyök számára, akinek 
a Nemzetközi Iroda kért tőlünk angol nyelvű levelezőt, még min
dig nem találtunk megfelelő magyar levelező társat. Kedves 
Fiúk, legyetek szívesek szétnézni egy kissé parancsnokaitok, 
tisztjeitek és farkaskölykeitek közt! Talán volna köztük olyan, 
aki vagy egyikkel, vagy másikkal levelezne, csak nem szokta 
figyelemmel kísérni közleményeinket.

*
_ Levelezési akciónk most egy éves. Ha munkánk eredményes

ségét mennyiségileg akarnám megítélni, összeszámlálnám eddigi 
bejelentett levelezőinket (mintegy négyszázötvenen vannak). De 
cserkészszerűbb minőségre dolgozni, mint mennyiségre. Külö
nösen fontos ez a küföldiekkel való levelezésben, mely, néhány 
keserves tapasztalat tanúsága szerint, mindig több vonzóerővel 
bír a mi számunkra, mint a külfödi fiúk számára. És ez a szá
munkra hátrányos egyenlőtlenség csakis akkor szűnik meg, ha 
mi nagy gondot fordítunk levelezésünkre. •— Ez év folyamán 
néhány

pályázatot írunk ki.
Mindnek olyan lesz a tárgya, hogy aki azokban részt akar 

venni, kénytelen lesz új nézőpontok szerint megbírálni saját leve
lezését, melyet eddig esetleg csak sportszerűen folytatott. Sajnos, 
nem áll módunkban az alant felsoroltaknál értékesebb díjakkal 
jutalmazni a győzteseket. Elismerésünket azonban nem fogjuk 
sajnálni jó pályamunkák íróitól.

Első pályázatunk.
Tárgya: „Levelezés” címen megírandó prózai írásmü (essay, 

croquis, értekezés, leírás, beszámoló etc.) külföldiekkel folyta
tott levelezés folyamán tett érdekesebb megfigyeléseinkről, vagy 
annak valamely különös érdekességű epizódjáról.

Feldolgozás: akár komoly, akár humoros hangon. Szigorúan 
ragaszkodjunk a valósághoz (ezért novellával nem lehet pá
lyázni). Külföldi barátaink érdekes leveleiből szószerint idézhe
tünk. Az írásmű legyen eredeti, élvezhető, világos,'frázismentes 
és főleg érdekes. A papírnak csak egyik oldalára írjunk.

Beküldési határidő: 1931 január 1.
Díjazás: A legjobb pályamunkát, ha 6—700 szónál nem ter

jedelmesebb, a Magyar Cserkészben közöljük (egyébként ismer
tetjük és részleteket közlünk belőle), írójának egy 16X24 cm 
méretű, 28X37 cm nagyságú kartonra felragasztott művészi fo- 
togravűrt küldünk a Külügyi Hivatal külföldi cserkészéletet ábrá

zoló gyűjteményéből. A második és harmadik legjobb pálya
munka írói egy-egy ugyanilyen képet kapnak. Minden figyelem
reméltó pályamunkáról meg fogunk emlékezni a „Levelezzünk” 
rovatban. Sok pályamunka esetén a díjak számát fölemeljük és 
fordítva.

Pályázhatnak: Bejelentett levelezőink, akik tizennyolcadik élet
évükön még nem haladtak túl. Szükség esetén a pályázókat két 
korosztályban (tizenöt évig bezárólag s azon felül) bíráljuk el. 
Tizennyolc éven felüliek dolgozatait — versenyen kívül — szí
vesen vesszük s érdemük szerint megemlékezünk róluk.

Előre bejelentjük, hogy következő pályázatunk tárgya egy 
külföldi barátunknak valóban elküldött idegen nyelvű levelünk 
másolata lesz. írjunk érdekes leveleket s őrizzük meg másola
taikat!

Címünk: A M. Cserkészszövetség Külügyi Hivatala. 
Hivatalos óránk: Szerdán este 5—7-ig.

Átányi István.

Meghívás Magyarországra:
Bona okazo estos dum somero, kiam estos apud Budapest 
Jó alkalom lesz nyáron, mikor lesz Budapest mellett 
internacia tendaro de la Skolta Esperanto Ligo, kiun 

nemzetközi tábora a Cserkész Eszperantó Szövetségnek, melyet 
inoitis la Hungara Skolta Ligo. Plej kore mi 

meghívott a Magyar Cserkész Szövetség. Legszívélyesebb 
inoitas óin kai oiajn kamaradojn al Hungarlando. Estus 

meghívlak téged és pajtásaidat Magyarországra. Lenne 
tre gojiga, se oia trupo arangus oojagon al nia lando. 

nagyon örvendetes, ha csapatod rendezne utazást országunkba.
— Ni volonte helpos kai akceptos óin. — Ni atendas
— Mi szívesen segítünk és fogadunk benneteket. — Várunk 

óin kun skoltfrata amikeco — En mia trupo multaj 
cserkésztestvéri barátsággal. — A csapatunkban sokan

lernas nun esperante. — Kiél bona estos per unu lingoo 
tanulnak most eszperantóul. — Milyen jó lesz egy nyelv által 

kompreni ciujn skoltojn. — Samtempe oi pooos múlton 
megérteni minden cserkészt. — Egyúttal láthatsz sok 

belan oidi en Budapest — Gia monta-oala cirkauajo estas 
szépet Budapesten. — Hegyes-völgyes környéke 

carma, bela peizago. — La skolta parko estas sur agrabla 
bájos, szép vidék. — A cserkész-park van kellemes 
loko inter montoj. — Mi sendas al oi esperanto-prospek- 

helyen hegyek között. — Küldök neked eszperantó-prospek- 
ten pri Budapest, fotogtafajoi. — Estas en gi skribite, ke 

tuát Budapestről, fényképekkel. — Van benne írva, hogy 
ankau skoltoj oolonte helpas la oizitantojn. — Mi tre 

szintén cserkészek szívesen segítik a látogatókat. — Nagyon 
satus saluti óin ci tie per oarma manpremo / — 

szeretnék üdvözölni téged meleg kézszorítással! — 
Skoltoj deoas kompreni unu la alian, tion celas la 

Cserkészeknek kell megérteni egyik a másikat, ezt célozza a 
tendaro de Skolta Esperanto Ligo. — Se oi ne 
tábora a Cserkész Eszperantó Szövetségnek. — Ha te nem 

povas oeni, kion mi oere tre bedaurus, nepre instigu 
jöhetnél, mit igazán nagyon sajnálnék, okvetlen ösztönözzed 

kamaradojn.
pajtásaidat. Balkányi Pál.
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Ök azonban nem jártak az utcákon. Kertek alatt, bokrok 
mögött meglapulva, osontak házról-házra és milyen jó volt, 
hogy míg a csillagos farkasra vadászott, Lurkó megtanulta 
a falka vadászdalát, mert enélkül a házőrző komondorok 
és kuvaszok sok galibát okoztak volna nekik. Nincs azon
ban kutya, amely a falka vadászénekének első sorától 
nyöszörögve meg ne bujna a vackán. A falusi kutyák 
satnya társai a havasok nyájat őrző kuvaszainak!

Egészen sötét volt már, amikor bent a falu legközepén, 
árnyas kert bokrai közt Kund megállást intett. Lelapultak 
egy futónövények alkotta kis lugasban s megfeszített figye
lemmel hallgatóztak a ház irányába, amelynek ablakai 
meg-megcsillantak, amint a szél a fák lombját rázta. A ház 
felől durva férfikacagás, aztán csattogás és megkínzott 
ejnber fojtott jajszava hallatszott.

— Megint vernek valakit! — gondolta fáradtan a fiú. 
Izgatottá tette és fárasztotta az emberek durvasága, amely- 
lyel az erősebb egyre kínozza a gyengébbet. A vadon erdő 
nem ismer kínzást. Ott becsületes harcok vannak, -— és a 
harcokat szigorú törvények szabályozzák — és az erősebb 
megöli a gyengébbet. Életet életért, ölés van, de nincsenek 
sebek, amelyeket puszta haragból vagy gyűlölködésből ej
tenének az állatok egymáson.

. Hitvány az ember. — Gondolta a fiú magában. — 
Nincs bátorsága hozzá, hogy öljön és azért csak vérig veri 
a másikat. De miért tűrik a magyarok? Hiszen a körmük
kel és fogukkal széttéphetnék azt a pár puskás dákot! .

Feszülő idegekkel figyelt. Közvetlen maga mellett hal
lotta Kund ziháló, nehéz lélekzetvételét és érezte, hogy a 
hatalmas ember teste úgy remeg valami ismeretlen, belső 
felindulástól, mintha forró láz gyötörné.

Bent feljajdult a kínzott ember. Kund pillanat alatt tal
pon termett s míg felkapta a fiú íjját és egy nyílvesszőt 
az övébe dugott, halk, rekedt hangon súgta Lurkónak:

— A bátyám! Hírt kaptam róla, hogy elfogták . . . Meg
ismerem a hangját . . . Várj itt!

Fekete, nagy árnyék osont el a kert bokrai közt. Kund 
vadászni indul . . .

A szél zúgott. A ház felől egyre hangzott a csattogás, 
jajgatás és a durva röhej. Egyszerre csend lett, aztán olyan 
össze-vissza ordítozás támadt, mint amikor játszó rókák

közé nagy követ dob le valaki. Emberek rohantak, majd 
lövés durrant és a lárma tízszeresen megnövekedett.

Kund akkor már ott állt Lurkó mellett nyugodtan, olyan 
sötét tekintettel, hogy a fiú szinte félt tőle. övéből a nyíl
vessző hiányzott.

Az udvaron emberek futkostak. Egyszerre néhányan 
lámpákkal és fáklyákkal berohantak a kertbe és elkezdtek 
a bokrok alá és mögé világítani. Kutatták az ismeretlen 
nyíllövőt!

A lámpás emberek közeledtek, de Kund nem mozdult a 
helyéből. Mintha várna még valakire. Két árnyék már ott 
járt közvetlenül előttük. Egyenruhás dákok. Egyiknek ke
zében lámpa, másikéban füstös szurokfáklya. Most a fák
lyás félrehajtja az utolsó bokor ágait és ott állnak egy pil
lanatig szemtől-szembe Kunddal. Az óriás ökle mint egy 
pöröly sújt le a lámpás ember fejére, aki hangtalanul ösz- 
szeesik. A másik ordításra nyitja a száját, de az erdő em
bere villámgyors mozdulattal kiragadja kezéből a fáklyá
ját és belevágja a nagyra tátott szájába. Éppen úgy, mint 
a medvének a Hallgató-vülgyben történt honfoglalás al
kalmával . . .  Az ember hörögve összerogy. Kund keze ak
kor már a Lurkó karját fogja és húzza magával előre a 
ház felé. Mögöttük visszhangzik a kert a lámpás emberek 
jeladó kiáltásaitól, de ők oly nyugodtan, mintha a saját 
erdejükben járnának, felmennek egészen az udvar keríté
séig s ott megállva, figyelnek a ház felé mindaddig, míg 
a nagy zűrzavarból és lármából Kund kiérti, hogy nem 
csak a titokzatos nyíllövőt keresik már, hanem a megkín
zott foglyot is, akinek sikerült az általános fejetlenségben 
elmenekülnie. Most megnyugodva hagyja el leshelyét a 
vadász és átugrálva a szomszédba vezető léckerítés fölött, 
eltűnnek az éjszaka sötétségében.

Bent a faluban még sokáig zúg az ijedtség és a düh 
lármája. Dák csendőrök házról-házra keresik azt a láthatat
lan embert, aki egy nyíllövéssel megölte a foglyát vallató 
falu-parancsnokot, majd meg a kertben bezúzta egy 
csendőr fejét s a másiknak száját tüzes fáklyával ronccsá 
égette. Éjfél felé telefon jelentés érkezik a postára és futó
tűzként terjed szét a faluban, hogy a szomszéd faluba az 
ijedtségtől félholtan rohant be a falu koldusa és végigkiál
totta az utcákat a hírrel, hogy a domboldalon a temetőben
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a csíki erdők kis embere kísért, ő  látta a fiút és a nagy 
fehér kutyáját . . .

Egyszerre megszűnt minden kutatás a faluban és a dá
kok közül az volt a boldogabb, aki hamarább érkezett meg 
a csendőrkaszárnya biztos, zárt ajtója mögé. És másnap 
reggel az egész csendőrszakasz búcsúvétel nélkül elhagyta 
a falut. Azt mondták, visszamennek Dákországba, mert ők 
szellemekkel és óriásokkal nem harcolnak.

A magyarok összenéztek és dobogó szívvel vártak új 
híreket.

*

Amikor Kund és Lurkó a Hideg-forrás völgyébe megér
kezett, a keleti szélen éppen akkor hagyta el egy hegyi 
pásztor a völgyet. Még látták egy percen át alakja körvo
nalait, azután elnyelte őt a távolság.

Gábor Mózest nagy gondban találták. A pásztor hozha
tott valami rossz hírt valahonnan . . .

Kund leült a pásztor mellé és a két férfi hosszan tanács
kozott. Lurkó únta a csendes várakozást, lefeküdt tehát 
egy árnyas fa tövében és lehunyta a szemét. A vadon em
bereinek álma nem mély és az egyik szemük mindig csak 
félig van becsukva. Sok esztendő gyakorlása idegzi belé
jük azt a félig éber álmot, hogy legmélyebb pihenés köz
ben is hallanak mindent, ami körülöttük történik és az első 
neszre harcrakészen ugranak fel. Most is, amint Gábor 
Mózes szólította, pillanat alatt talpon volt a fiú és oda
sietett a barátaihoz.

— Kis pajtás — szólt Kund a világ legtermészetesebb 
hangján —, volna-e kedved eljönni velem messze be az em
berek földjeire és napokra búcsút mondani az erdőnek? 
Vasparipán utaznánk és a nagy kővárosban megmutatnám 
neked, hogyan élnek azok az emberek, akiknek egy része 
soha nem látott még igazi erdőt.

A fiú bámulva nézett fel.
Itt hagyni az erdőt? Hogy ő 
napokig ne lásson fát és he
gyet? De azért nyugodtan 
felelt:

— Ha te hívsz, Kund, és 
szükséged van rám, veled 
mindenhová elmegyek.

— Egy szegény fogoly 
magyart kellene kiszabadítani 
egy olyan csapdából, amelyet 
több dák őriz, mint ahány 
ujj van a kezeden és lábai
don együttvéve ■— szólt most 
a pásztor valami rejtett izga
lommal a hangjában —. Más 
ember azt meg nem tenné, de 
ha te segíted, Kund meg 
tudja csinálni.

— Menjünk, hozzuk ki a 
csapdából a fogoly embert.
Mindjárt hozom a B od rit...

Kund elmosolyodott.
— Ezt a vadászatot Bodri 

nélkül kell csinálnunk, pajtás.
Felvesszük a városi ruhánkat 
és úgy fogunk viselkedni, 
hogy senki ne is sejtse ben
nünk az erdő embereit. Mert 
ha ott bent a kővárosban ránk 
ismernek, akkor a dákok 
olyan csapdába zárnak min
ket is, ahonnan nincs többé 
kiút a napsugárra.

Lurkó elhallgatott. Látszott Az anyóka nyírta, rendezte

rajta, hogy mélyen gondolkodik valamin. És töprengve 
rágta az újját akkor is, amikor gyors falatozás után puha 
szénán pihenni tértek.

Ezt a napot és éjszakát egyfolytában átaludták.
Hajnal felé Kund felébredt és felkeltette a fiút is. Gábor 

Mózes már elkészítette a nagy hátizsákot, amelyben Kund 
a szükséges ruhákat el fogja vinni a Kati néni házikójába. 
Ott megpihennek, átöltöznek és onnan már kocsin meg 
vonaton utaznak majd tovább Brassóba, hogy kiszabadít
sák börtönéből a halálra ítélt Kádár Sándor képviselőt, a 
magyar ügyeknek a dák főváros parlamentjében rettent
hetetlen bátor szószólóját, akit felségsértés és hazaárulás 
címén fogott perbe a dákok ügyészsége és a bíróság felső 
intésre golyó általi halálra ítélt. A magyarok mindent meg
próbáltak az érdekében, de a fellebbezéseket és kegyelmi 
kérvényeket minden fórum elutasította és három nap múlva 
meg kell történnie az erdélyi magyarság kiváló vezére 
kivégzésének.

Mindezt futás közben magyarázta meg Kund a fiúnak, 
annyit mondva el belőle neki, amennyit Lurkó az ügyből 
megérthette, ő  annyit látott az egészből, hogy a dákok, a 
magyar testvérei egyik legerősebb falka-vezérét csapdá
ban megfogták és meg akarják ölni, és minthogy a kőváros 
emberei nem értenek az ilyen csapda kinyitásához, azért 
kell, hogy eljöjjenek ők, az erdei magyarok és megpróbál
ják kihozni a falka vezérét. Lurkó keményen megfogadta 
magában, hogy ha ezer dák őrizné is, akkor is kinyitja 
a csapdát és kiszabadítja a vezért.

Kund úgy intézte a futásukat, hogy esti sötétben érkez
tek Kati néni házához. A kert felől osontak be titkon. Az 
öreg asszony várt rájuk; első látogatásuk óta minden perc
ben várta az úrfit. Percek alatt készen volt a jó vacsora és 
Kati néni olyan sürgés-forgással szolgálta ki őket, mintha

ötven évet fiatalodott volna 
egyszerre.

Evés alatt Kund elmagya
rázta a fiúnak az evőeszkö
zök használatát. Soha még 
eddig máskép nem evett 
Lurkó, mint a tíz körmével 
és a vadászkésével és első 
pillanatra furcsa arcot vá
gott, amikor kanalat, villát, 
asztali kést kellett a kezébe 
vennie. De a vadász megille- 
tődött nagy belső büszkeség
gel látta, hogy amint néhány 
szóval elmagyarázott mindent 
a gyereknek, az valami ter
mészetes, szinte ösztönös 
ügyességgel olyan elegánsan 
forgatta az evőeszközöket, 
mintha mindig terített asztal 
mellett, úri társaságban étke
zett volna.

— Látom a sok száz éves 
nemes vért! — gondolta a 
vadász magában. — Minden 
mozdulata olyan, mintha fő
úri szalonokban nőtt volna 
fel. Hiába Lurkó ő, az erdei 
fiú, azért mégis csak ízig- 
vérig úr. A Thurzók vére 
benne!

Vacsora után óvatos csend- 
ítA«Troí*í.ben kiosont a pajtába, ahol 

egy éjszakát töltöttek már 
Kund torzonborz szakaiját. egyszer és Ott 3 friss fŰ
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ágyon aludt az erdő fia hosszú időre utoljára nyugodt, 
mosolygós gyerekálmot.

Amikor a kelő nap benevetett Kati néni virágos kis ab
lakán, furcsa képet látott. A szoba közepén rozzant széken 
Kund ült új vadászruhájába öltözve; körülötte tipegett a 
töpörödött anyóka, egyik kezében hatalmas ollóval, másik
ban fésűvel, és nyírta, rendezte azt a torzonborz szakállt, 
amely nyolc éve már sem ollót, sem fésűt nem látott. Ami
kor munkájával elkészült, az erdő vad embere tiszteletre
méltó külsejű vidéki földbirtokos-féle úrrá változott át, 
akiben ugyan fel nem ismerte volna senki a tíz év előtti 
fiatal Kundot, vagy az éjszakai embervadászatok félelnje- 
tes óriását.

A vadász után Lurkó jött sorra. Vállára omló szép fe
kete hajához közel sem engedte Kati nénit addig, amíg az 
ollóját le nem tette a kezéből. Ezt a hajat hát úgy kellett 
elrendezni a sapka alatt, hogy vonaton, vagy a város 
utcáin senki ember ne lásson rajta semmi feltűnőt.

Az öreg asszony megint körbe-körbe tipegett, nagyo
kat fohászkodott és sokáig motozott reszkető újjaival a 
selymes, puha hajban. A fiú mozdulatlanul tartotta a fe
jét és elnézte azt az ezerráncú, öreg arcot, amely vénsé- 
gében is végtelenül vonzónak és kedvesnek látszott. Egy
szerre hirtelen megszólalt:

— Fehér hajú Kati néni, de sok írás van a te arcodon!
Az öreg asszony meghökkenve bámult rá a fiúra, az

tán egyszerre elfutotta a szemét a könny:
• —: Bizony, úrfi, sok mindent írt az én arcomra hetven
nyolc év alatt az Isten újjal

Az Isten írt az arcodra? Hogy megy az?
— Hát az úgy van, lelkem úrfi, hogy amikor egy ember 

a világra születik, a jó Isten mindenkinek két könyvet ad, 
hogy azt végigcipeljék az életen és mindent, amit tesznek 
és ami történik velük, beleírogassák. Az egyik könyv a 
a lélek. Azt nem lehet látni, mert a lélek láthatatlan. Ebbe 
beleíródik minden jó és rossz, amit egész életünkön át te
szünk. És ha meghalunk, akkor Isten elolvassa a lélek 
könyvét és akinél sok jót olvas, azt megjutalmazza, aki
nél sok rossz van beleírva, azt nagyon megbünteti. Mert 
az Isten végtelenül igazságos.

A gyerek összeráncolt homlokkal ügyelt a szóra. Most 
bólintott a fejével. Igen. Ezt érti. Az Isten végtelenül igaz
ságos, aki mindent felír és jutalmaz és büntet, ki hogyan 
érdemli. Ez egészen így van az erdő törvényében is: ott 
sem felejtenek semmit és ott is minden jó jutalmát, min
den rossz a büntetését találja, örült, hogy a kőházakban 
is érvényesül az erdő örök törvénye.

Az öreg tovább mesélt:
— És van egy másik könyv is: az embernek az arca. 

Erre felírt az Isten újjá mindent, ami velünk az életben 
történik. Minden mosolygás az arcon és minden nevetés 
Isten írása; ilyenkor öröm érte az embert és Isten újjá 
azt ráírta az arcra. És ha szomorúság ér, vagy csapás 
miatt búsulunk, akkor ráncok íródnak rá az arcunkra: 
kis ráncok és mély, hosszú ráncok . . . Ezekbe írta bele 
az Isten a szenvedéseket . . . Olyanok ezek, mint a könyv
ben a sorok. Ránc-sorok . . .

— Kati néni, te sokat szenvedhettél, mert sok az arco
don a ránc.

— Bizony, úrfi, nekem bőven mérte a szenvedést a jó 
Isten. De bőven méri azt most minden erdélyi magyarnak. 
Hej, sok a ráncos arcú ember közöttünk, mióta rajtunk áll 
a szenvedés!

Kati néni a köténye sarkával törölgette a szemeit. De 
Lurkó még nem volt készen a kérdéseivel.

— Gábor Mózesnek is sok a ránc az arcán. De Kund- 
nak nincs, csak a homlokán kettő. És nekem sincs, pedig

én is szenvedtem sokat a hidegtől télen, vagy a melegtől, 
amikor az őzbakot a vállamon cipeltem hazafelé . . .

— Jaj, lelkem úrfi, lassan íródnak ám a ráncok az em
ber arcára. Tíz év múlva Kundnak is több lesz a ránca 
és mire megöregszik, olyan lesz az arca, mint a Gábor 
Mózesé, öreg ember arcán meggyűlik a sok ránc; egy 
életen át gyűjtögeti őket . . .

Lurkó hosszan elgondolkodott; látszott rajta, hogy ren
dezi fejében a hallottakat. Aztán egyszerre felkapta a fejét.

— Kati néni, hová lett az arcodról a mosolygás? Neked 
nem volt örömed életedben?

— Volt, lelkem, volt az is, hogyne lett volna. Csakhogy 
tudja, a mosolygás olyan, mint a kis madár: csak megpi
hen az arcon és aztán elszáll rögtön, ha az első szomorúság 
felrebbenti. És látja, úrfi, az öreg fáról elköltözik a madár: 
átmegy a fiatalra és ott rakja a fészkét, öreg arcról is el
száll a nevetés, átmegy a fiatalok arcára és nekünk csak 
a ráncok maradnak meg és sok-sok szomorú emlékünk . . .

— Ha én nagy leszek, és ha öreg is leszek már, akkor 
is mindig vigyázni fogok rá, hogy lluska arcáról el ne száll
jon a mosolygás . . .  — mondta a fiú álmodozva, önmagá
nak. Nem is sejtette, hogy férfiember egész életre szóló 
nagy fogadását mondja ki ezzel . . .

A kis szobát betöltötte a meséknek és gondolatoknak a 
hangulata. Kund némán figyelt a sarokban és a szeme az 
ablakon át nagyon messze nézett. Ki tudja, kire gondol
hatott? Talán ő is fogadta egyszer, régen, hogy valakinek 
az arcán mindig megőrzi a mosolygást? . . .  Ki tudja, hová 
lettek a vadász álmai? . . .

Beszélgetés közben elkészült a munka. Kati néni öreg 
keze olyan ügyesen elrendezte a Lurkó haját, hogy amint a 
sapkáját feltette, senki nem vehette észre az alatta elrejtőző 
tömött, hosszú fürtöket.

Most még egy türelempróba következett. Kati néni be
ment a községházára, hogy „unokaöccse és annak 16 esz
tendős fia“ számára Brassóba és vissza utazási engedélyt 
kérjen. Mert amióta a csíki hegyek kis emberéről egyre 
komolyabb hírek keringtek, a dák az egész környéken meg
szigorította az ellenőrzést annyira, hogy még egyik falu
ból a másikba is csak írásbeli engedéllyel lehetett utazni.

Tíz óra felé járt már az idő, amikor az öreg néni vissza
érkezett. Messziről lobogtatta a pecsétes igazolványt, 
amely megengedi Kundnak és Lurkónak, hogy Brassóba 
utazhassanak és ott három napig időzzenek. — Bölcs elő
vigyázat volt Kundtól, hogy Lurkót 16 évesnek jelenttette 
be Kati nénivel. A fiút ugyanis az erdei élet csodálatosan 
megedzette; acélos, karcsú teste Kund mellett állva kicsi
nek és gyengének tetszett, de másfél fejjel nagyobb volt, 
mint a tíz éves fiúk szoktak lenni és szép arcának gyer
meki báját különösen sugározták be komoly nézésű szemei, 
amelyekből a maga útját járó ember önbizalma és öntu
data csillogott. Ez nem volt a városokban megszokott 
nyafogó, tehetetlen tíz éves kis fiú; az erdő fia volt, ruga
nyos, erős és vad, mint maga az erdő, amely felnevelte.

Kati néni egyben kocsiról is gondoskodott, amely az Olt 
partján levő vasúti állomáshoz elszállítsa őket. Hallatszott 
is már az utcán a szekérzörgés és a kapu előtt megállt a 
könnyű parasztkocsi. Az elébe fogott két sárga csikó tü
relmetlenül rágta a zablát, de a kocsis: deresfejü, komoly 
szemű, idősebb székely, nagy nyugalommal, vasmarokkal 
fogta a gyeplőszárat.

Felszálltak. Lurkó olyan nyugalommal helyezkedett el a 
bőrülésen, mintha világéletében mindig ilyen kocsin járt 
volna. Fülébe csengett a Kund tanítása: — Kis pajtás, az 
emberek tanyáin az a szabály: mindent észrevenni, sem
min meg nem lepődni, semmin nem csodálkozni.

A kocsis a lovak közé csapott: — No, Isten nevében, 
gyű! (Folyt, köv.)
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SZ E N T  IST V Á N .
Sík Sándor drámájának bemutatója.

A szegedi ünnepi hét keretében most mutatták be Sík Sándor 
drámáját Szent István királyról. A Magyar Cserkész nem szo
kott színházi bemutatókról sohasem írni s hogy most mégis meg
teszi, egyszerű oka van: régóta nem volt magyar színpadon 
dráma, amely összhangba tudta volna hozni a nagy király s a 
magyarság örök problémájának ilyen megoldását a művész és 
a színpad teljes harmóniájával. Nemcsak István királyról, Vazul
ról és Péterről van szó a minden sorában feszülő dráma jelene
teiben, hanem túl szinbólumokon és történelmi tanulságokon, 
a magyar nép még máig is megoldatlan és éppen a mai idők
ben életet vagy halált jelentő kérdéséről. István király, akiben 
a magyar faj minden nagysága a kereszténységgel együtt cso
dás egésszé olvad, Szent Imre halála után nem tudja, kire 
hagyja örökségét. Vazul magyar, de nem keresztény, Péter ke
resztény, de szeretete és hűsége csak a nagy királyhoz fűzik, 
nem a néphez. István mindent megpróbál, kényszeríteni, rábe
szélni Vazult, kéri az Isten kegyelmét, hogy ez a „szakállas 
gyermek” megtérjen. Hiába. Vazulban erősebb a pogány ma
gyar. Éjszaka pedig Vazul tudtával merényletet követnek el a 
király ellen. István a bűnbánóknak megbocsát, de Péter 
mégis megbünteti az „összeesküvés” több résztvevőjét. Vazult 
megvakíttatja, fülébe ólmot öntet, cimboráinak pedig leütteti a 
kezét. Pétert szemelte ki tehát királynak, de nem szíve szerint 
való a megoldás. Érzi, hogy csak csoda segíthet. S mikor azon 
gondolkozik és szinte megfeddi Ilona királynét, Imre herceg 
feleségét, mért nem maradt utóduk, Ilona királyné elárulja, hogy 
ők örök tisztaságot esküdtek egymásnak. „Imre látta, mondja 
a fiatalabb királyné, hogy nem lehet a magyarokon segítem, föl
áldozta tehát önmagát, a gyermekeit, a te unokáidat, hogy más 
módon az Isten mellől vigyázzon a magyar népre.” És István

király előtt megvilágosodik íme a jelenés. Nem bízhatja masra 
az országot, csak a Szűzanyára; az Isten, aki Pétert Péterré, 
Vazult Vazullá tette, aki nem engedte megbékélni bennük a ma
gyarságot a Krisztussal, csak ő vezetheti tovább. Pétert meg
koronázzák, de a nemzet az égé, nagyobb hatalmaké, mert em
ber nem segíthet.

Ez a darab nem a sablon Szent Istvánját hozza elénk, nem 
jól kiszabott papírmasé figurákat táncoltat a nemzeti érzés kard
élein, a különbmagyarok dilemmája ez, Szent Istvántól Ady 
Endréig. Akik látják, hogy nyugat nélkül, nyugati nívó nélkül 
épúgy nincs menekvés, mintha levetkőznénk magyar mivoltun
kat. Apokaliptikus, mikor István király elmeséli azt az éjszakáját, 
amely őt Istvánná tette, amikor meglátta, hogy vérrel, vassal 
kell megépítenie az országot, „fölépíteni a magyarok akarata el
lenére is”, kiirtani a rossz magyarságot a kevés különb magyar 
kedvéért. Ez az ö szeretete, nem a puhaság és az oknélkül való 
szelídség öngyilkolása, hanem Krisztus szeretete. A magasabb- 
rendüség diadala ez a dráma, a földreszegezett kicsinyes, min
dent itt az evés-ivás és az élet apró harcaiban kereső bornirt 
emberi korlátoltság fölött. Ezt a Szent Istvánt nem rajzolta így 
még senki, és nagyon kevesen akadtak, akik a magyarság lel
kében örökké üresen tátongó jobbik részt így vissza tudták volna 
vezetni a gyökérig. A Magyar Cserkész meghatva tiszteleg a ve
zér előtt és úgy érzi, hogy elsősorban nekünk szólt a dráma 
minden újjmutatása. A magyar cserkészeknek, akik modern ma
gyar keresztények akarnak lenni, igazi európai emberek és föl
felé néző lovagok, akiknek leikébe a Szent Istvánéból is jutott 
egy szikra és meg tudják hallani a nagy, sivár csöndben az egy 
évezredből még — fájdalom — még mindig teljesedetlen szent- 
istváni szózatot. A. Zs.

E G Y  Ú J  K Ö Z L E K E D É S I E SZ K Ö Z .
A légi vasút.

Nemrégiben olvashattuk az újságokban, hogy Amerika egyes 
légjáratain ma már kevesebb viteldíjat kérnek az utasoktól, 
mintha ugyanazt az utat vonaton tették volna meg. Hogyan 
történhetett az, hogy a vasút számos jótulajdonsága ellenére is 
így háttérbe szorult? A repülőgépek javára szól mindenesetre a 
hasznos teher nagyobb volta és á nagyobb 
sebesség. Egy 500 tonnás vonat, amelyik 
300 utast visz magával, összsúlyának ki- 
lenctizedrészét holt teherként szállítja. A 
Pacific-vonat mozdonya 2000 lóerejü és 
100 tonna súlyú, míg a Wirght-repülőgép 
motorja lőerönkint mindössze 2 kg-ot 
nyom.

Nyilvánvaló tehát, hogy a nem nagy tér
fogatú áruk hosszú útra való szállításához 
a repülőgép az alkalmasabb. A két köz
lekedési eszköz harcából most — legalább 
tervben — megszületett egy harmadik, ame
lyik mindkettő előnyeit egyesítené magá
ban. Ez: a felfüggesztett légi utak rend
szere, mely nagyon könnyű áruk végtelenül 
gyors szállítására szolgálna.

Nézzük meg közelebbről ennek a rend
szernek az előnyeit. Útja nyílegyenes, el
kerüli azokat a technikai akadályokat (híd, 
viadukt, alagút, támasztófal stb)., melyek 
a vasút építését olyan költségessé teszik.
Elemi csapások: áradások, hóakadály, la
vina, földomlás nem jelentenek számára ve
szélyt. Mindehhez járul még az egyenes út 
következménye: a nagyobb sebesség és 
biztonság.

Hogy egy ilyen berendezés gazdaságos 
legyen, felállításának és karbantartásának 
egyformán olcsónak kell lennie. Amint 
látni fogjuk, felszerelési költsége jóval ki
sebb, mint a vasúté, a hőmérséklet válto
zásainak jobban ellentáll, tehát tartósabb 
és kezelése is egyszerűbb.

A készüléket tervezői autómotornak ne
vezték el. Főtulajdonságaiul a könnyűséget 
és szilárdságot tűzték ki, legmegfelelőbb 
anyagnak a duraluminiumot találták, mely
nek sűrűsége alig haladja meg az alumíniu

mét, míg ellenállása az acélét is eléri. Az autómotor alakja tor
pedószerű, mivel a levegő ellenállása ennél a legkevesebb. Hosz- 
sza 7 m, súlya 150 kg; látszólagos kicsinysége mellett is egy 
120 köbdec'iméteres kamrában 25 kg hasznos terhet tud felhal
mozni. Ilyen alak mellett mindössze 8—10 lóerőre volna szükség, 
hogy a szerkezet 360 kilométeres sebességet érjen el. Az így ter
vezett torpedókocsi négy tengelyének mindegyikét egy-egy 25 

lóerős motor hajtaná.
A második nehéz probléma a pálya kér

dése. Az eddigi tervek alapján 400—500 
méter távolságban állítanák fel a síntartó 
épületeket, amelyek a kettős sínrendszert 
hordozó acélgerendát tartanák. A sínrend
szer legalább 10 méter magasan haladna, 
hogy alatta utak, vasutak és csator
nák könnyen elférjenek és kisebb emelke
déseket is áthidalhasson. A síneken acél
bordázat között rohanna 400 km óránkinti 
sebességgel az autómotor. A gerendákat 
kereszthálózatok segítségével úgy meg
rögzítik, hogy még a legerősebb vihar sem 
tudja megmozdítani őket, a síneket pedig 
a lánchidakrói jól ismert kábelek tartják. 
A síntartó-épiiletek acéltömbök, magassá
guk eléri a 35—40 métert.

így megépítve, a szerkezet kilométeren- 
kint kb. 35.000 kg hengerelt acélt használna 
fel, ebből 10.000 kg esik az alapépítmé
nyekre. Ennek az ára pedig együttvéve a 
tizedrésze csupán, mint amibe 1 km hosszú 
vasútvonal megépítése kerül.

A közlekedési rend érdekessége a követ
kező: amint egy autómotor belép a légi vo
nal valamelyik szakaszába, az áram auto
matikusan megszűnik az előzőleg áthala
dóit két szakaszban, így tehát az egymás
után haladó autómotorokat állandóan két 
szakasznyi távolság választja el egymás
tól. Nagy távolságra megfigyelő állomások 
ellenőrzik a vonatok haladását. A végállo
másokon a sinek elágaznak és különböző 
rakodóhelyekre futnak. Itt az igazgatás a 
vasutakéval teljesen megegyező automati
kus váltórendszer alapján megy végbe. Az 
autómotorok megállítása az áram kikap
csolása által történik.A lég i vasút egy állomás-épülete.
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Ez a szállítási rendszer természetesen csupán olyan országok
ban gazdaságos, ahol aránylag szűk területen, fontos kereske
delmi és pénzügyi gócpontok szorultak össze. Ez a helyzet áll 
fenn Nyugateurópa legtöbb országában. Más esetben az igazi 
légi vagy a vasútforgalom természetesen olcsóbb. Olyan szál
lítási eszközről van tehát itt szó, amely 25 kg hasznos teher mel
lett, óránkint két tonna postaszállítmányt tud rendeltetési helyére 
szállítani, a minimumra lecsökkenteti indítási időközök mellett 
(40 mp). Különös jelentőséggel bír tehát az autómotor a keres
kedelmi levelek és különösen az újságok szállításánál. A végál

lomást már könnyen össze lehet kötni a postahivatallal, hogy 
ez a vidékre azonnal továbbíthassa a küldeményt. Így a légi 
vasút méltó versenytársa lesz a repülőpostának, mert amíg ára 
körülbelül megegyezik azéval. addig sebessége kétszerte nagyobb 
nála. Azonkívül melyik más közlekedési eszköz tud óránkint ki- 
lencvenszer új járatot indítani? Időjárástól, vihartól független, a 
legnagyobb ködben is eppen úgy célhoz ér, mint ragyogó nap
sütésben. Ha tehát a légi vasút tervezete valóban megvalósul, 
a kereskedelmi élet lüktetése még az eddiginél is gyorsabb rit
musúvá válik majd. k . L.

V A D V IZ E K  V Á N D O R A I.
A nyáron néhány vállalkozó szellemű bethlenista összeállott, 

hogy lásson és tapasztaljon s főként, hogy a csonka haza hatá
rain kívül még fel nem fedezett lehetősegeket keressen a vízi- 
cserkészéletünk számára. Csatlakozott hozzánk még Kunfalvy 
Rezső is s így öten, négy 15-ös és egy lüü-as cserkesz elindul
tunk, hogy megnyergeljük kajakjainkkal a rohanó lnn-i.

Az Inn Svájcban a Bernina-Alpokból ered s ú. n. gleccser
víz. A folyó az Alpok vonulatai között 2—3000 méteres hegyek 
között folyik s vad rohanással megy Tirolon át a bajor síkság 
télé. Kajakkal körülbelül a svájci határtól kezdve járható, de 
aki nem nagyon járatos a vad'vizek technikájaoan es Motznei 
szokta kezdeni a leereszkedést, annak még így is — a hátra 
lévő 350 km-es szakaszon — rengeteg érdekességet és számot
tevő nehézséget nyújt, amit nagy eoerseggel es leiemenyesseggei, 
főleg leiekjeienlétiei lehet csak legyőzni.

Mi a túránkat Innsbrucknál kezdtük, 40 km-rel Mötz alatt. 
'Tirol tóvárosáöan előzőleg alaposan szétnéztünk. íviegoamuituk 
a környék szép hegyeit, Fentjartunk az északtiroii Mészkő-Al
pok Karvendel-csoportjának csúcsain, a Hefelkáron élveztük a 
zillertáli és ötztali Alpok gleccserpanorámáját.

Főcélunk mégis csak a víz volt s mihelyt kajakjaink megér
keztek, rögtön útra keltünk. Becsomagoltunk, „spritzdeck'-jem- 
ket magunkra tettük, ölbe a vizitérkepet és elindultunk lsten- 
hirével. Fejedelmi látványt élveztünk. Jobbra-balra hatalmas he
gyek között rohan a keskeny, de mélyvizű, jéghideg Inn folyó. 
iNem tudtunk betelni a látvánnyal, mely lenyűgöző volt s min
den pillanatban új és új panorámát tart elénk. A rohanó víz 
24 km-es tempóval vitt bennünket újabb és újabb, csak térkép
ről ismert vidékek mellett.

A hidaktól eleinte különösen irtóztunk. A sebesen rohanó víz 
feltorlódik a híd pillérein és nagy zuhanással sokszor méteres 
nívókülönbséggel esik le a láb másik oldalán. Eiz aztán nagy 
hullámzást okoz s a hullámok a pillértől kb. tíz méterre össze
találkoznak s oly pokoli interferenciás hullámzást hoznak létre, 
melyek a kajakokon kényük-kedvük szerint mennek keresztül, 
sokszor az ember másodpercekig feltartott evezőkkel derékon 
felül víz alatt van. Természetesen ezt a csemegét később meg
szoktuk s aztán legkedvesebb szórakozásunk volt egy-egy híd 
alatt való áthaladás.

Különös csemege volt számunkra egy-egy örvény. Ha az em
ber itt, Budapesten örvényre gondol, mindig a szentendrei for
gók jutnak eszébe s nem is gondol arra, hogy 10—15 méter át
mérőjű örvényen egy törékeny jószággal át lehet jutni. Ez ta
lán a vadvizek vándora számára a legnagyobb élvezet. Legelő
ször is ki kell lesni, hogy merre forog az örvény s akkor a 
folyásiránnyal egyező oldalán az érintője mentén belemenni, ak
kor az örvény széle mint a puskagolyót röpíti ki a kajakot sok
szor az eredeti sebességének kétszeresével is. Más az eset, ha 
az ember „beletévedt“ egy ilyen örvénybe. Ekkor fő a nyuga
lom. Semmi idegesség, semmi kapkodás, mert a sietség úgy 
sem használ s esetleg az erőszakoskodás egy hideg fürdőben 
veszi el jutalmát. Ilyenkor az ember rábízza magát a vízre s az 
majd csak kiteszi vagy a partra, vagy pedig a víz sodrába. Ez 
utóbbi jobb. A vadvizek utasának éppen abban telik öröme, hogy 
evezőjével korlátlan ura az elemeknek.

Érdekes még ilyen helyen a kikötés. Tekintve, hogy ekkora 
nagy sebesség mellett szó sem lehet arról, hogy az ember, akár 
a part mentén is, visszafelé evezzen, mert csak azt érné el, 
hogy nem 20—24 km-rel, hanem 18-cal menne tovább. Tehát 
dunai módon kikötni nem lehet. A kikötés érdekes história. Ki
kötésre alkalmas minden olyan hely, hol limányképzödés van, 
tehát egy vízbedőlt fatörzs utáni hely, egy partbeszögellés stb. 
Egy ilyen helyet az ember jó messziről kiválaszt és a kajak or
rával megcélozva, teljes erejével igyekszik oda. Mikor a köze
lébe ért, akkor az orrával belefut a fatörzs vagy földnyelv stb. 
árnyékába s a limány elkapja a kajak orrát s viszi felfelé, a víz 
sodra pedig a kajak farát viszi lefelé, ennek az az eredménye,

hogy a csónak bekerül teljesen a limányba s a kikötés megtör
tént. Ügyelni kell. mert a limány, vagy ahogy a német nevezi: 
„flache WirbeT (lapos örvény) kellő elövigyázat híján kifordít
hatja kajakunkat. Hála Istennek ezt sohasem kísérelte meg 
velünk.

Víziutunkon, Tirol földjén szaladtunk végig egészen Kuf
steinig. Remek kis tiroli falvak mellett siklottunk el. A lakosok 
mindenütt a legnagyobb szívességgel állottak rendelkezésünkre 
és segítségünkre. Engem legjobban megkapott az, hogy az em
ber teljes felszerelését a parton hagyhatja s elmehet órákra ba
rangolni, senki sem nyúl hozza. A Froli a világ legbecsületesebb 
népe! Ez ott szokás és népítélettel sújtanák azt, aki egy turista 
vagyonát megdézsmálná!

Kufstein kellemetlen emlékű hely a történelem számára is, meg 
nekünk is. A hagyományos esőnk felhőszakadássá fajult itt és 
huszonnégy óráig tartott, megnövelvén az Inn magasságát két 
és fél méterrel. Természetesen szó sem lehetett továbbindulás- 
ról, de a néhány óra alatt jött áradás néhány óra alatt el is ment 
és mi zavartalanul mentünk tovább Rosenheim felé, hol a leg
híresebb kajak-gyarat, a Klepper-gyárat néztük meg. Igen ud
variasan, autóval fuvaroztak bennünket s mindent megmutogat
tak. Hiába, a jó reklám sokat érne, ha nem lenne egy kajak be
szerzési ára ötszáz pengő.

Külön kiemelem még útvonalunkból Wasserburgot, a baior 
Velencét.

Passauból utunk már közismert vízen, a jó öreg Dunán foly
tatódott.

Célunkat, t. i. hogy vízi cserkésztáborozás szempontjából az 
Innt felfedezzük, elértük. Öregcserkészeknek szebb túraprogram- 
mot nem is tudok elgondolni _ ennél az útnál, kis létszámmal, 
mint ahogy mi csináltuk, jó úszó (nem biztos, hogy szükség 
lesz rá, de . . .) fiúkkal is megrendezhető, ha a fiúk elsőrangú 
kajakosok és biztoskezű emberek. Kufsteintől lefelé nagyobb 
létszámmal is nyugodtan lehet indulni, mert alig nehezebb, mint 
a Duna felső szakasza. Természetesen elengedhetetlen kellék a 
jó vízitérkép és az, hogy lehetőleg a vezető ismerje, mint a te
nyerét, a vizet. Cserkészeket helyismeret nélkül ne vigyünk az 
Innre! Térképnek ajánlhatom az Österreichischer Kajak Verband 
kiadásában megjelent österreichischer Faltbootführert, ezzel 
jártunk mi is. Következő évben minél több követőt szeretnénk 
látni túránkon a magyar cserkészkajakosok közül!

Kolozsváry Béla.

Hogyan készül a cserkészfokos ?
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Az eszperantó cserkészlapban tárják a világ elé a pozsonyi 
magyar cserkészek a regős járásaikat betiltó cseh végzés igaz
ságtalanságát. A Cserkész Eszperantista Szövetség központi lap
jában, a párisi „Skolta Heroldo”-bán teszi közzé Décsy Aladár, 
a pozsonyi magyar egyetemi hallgatók cserkészcsapatának pa
rancsnoka, hogy a cseh hatóságok betiltották a felvidéki magyar 
cserkészcsapatoknak a regős-járást a magyarlakta vidékekre, 
melyet már öt év óta mindig nagyobb sikerrel folytattak. A 
cikkben Décsy kifejti, hogy munkájuk nem irányult a cseh állam 
és nemzet ellen, egyszerű, őszinte kultúr- és cserkészmunka volt 
és a világ nyilvánossága elé hozva a számukra érthetetlen be
tiltó végzést, kifejezi a pozsonyi magyar fiúk reményét, hogy a 
csehszlovák hatóságok be fogják látni munkájuk hasznát és le
hetővé teszik, hogy ismét meginduljanak a regősök — a Felvi
dék magyarjai közé.

Az Országos Állatvédő Egyesület iskolai pályázata. — Az
1930—31. iskolai évre is hirdet az Országos Állatvédő Egyesület 
irodalmi pályázatot éspedig a következő tételekkel: 1. A nép
iskolák I—IV. osztályai számára: A baromfiakról. 2. A népiskolák 
felsőbb osztályai, ismétlő iskolák és középfokú iskolák 1—IV. 
osztályai számára: Hogyan védjük az állatokat? 3. A középis
kolák V—Vili. oszályai, a tanítóképző és felsőkereskedelmi is
kolák számára: Állatvédelmi beszéd a madarak és fák napjára. 
A dolgozatokat az iskolai igazgatóságok útján 1930. március 
31-ig az Országos Állatvédő Egyesületbe (IX., Ernő-u. 11—13) 
kell beküldeni.

A külföld védekezése a gázháborúk ellen. Európa csaknem 
minden állama rendkívül nagy erőfeszítést tesz, hogy a jövő 
háborújában a polgári lakosság életét megóvja az esetleges gáz
támadások ellen. Lengyelországban legutóbb a határon fekvő 
elemi iskolák tanulóit látták el mintegy 400.000 darab gázálarccal. 
A közép- és szakiskolák növendékeit már 1929-ben felszerelték. 
Angliában a legutóbbi hadgyakorlatok bebizonyították, hogy 
London légi és gáztámadásokkal szemben ma védhetetlen; ezért 
most itt is élénk gázvédelmi propagandát fejtenek ki. A jugo
szláv Vöröskereszt eddig 12.000 kiképzett gázoktatóval rendel
kezik, Romániában pedig megszerkesztették a gázmentes posta
galambdúcot és a lőgázálarcot. Hazánkban a Nemzeti Munka- 
védelem már közel két esztendeje foglalkozik a polgári lakosság 
gázvédelmének kérdésével.

Egy cserkésztiszt irodalmi sikere. Pohárnok Jenő győri cser
késztestvérünket ritka kitüntetés érte. „A gyermekek királya” c. 
ifjúsági könyvét egy előkelő francia kiadó cég lefordíttatta és 
kiadta Franciaországban, továbbá Belgiumban. A magyar könyv
nek igen nagy volt a sikere. A francia Akadémia megkoszorúzta 
a pompás ifjúsági regényt. Cserkésztestvérünknek páratlan szép 
írói sikerét minden magyar cserkész igaz örömmel fogadja.

Eszperantó ügyekben, tanulás, levelezés, eszperantótábor, szí
vesen ad felvilágosítást minden testvérünknek a Magyar Cser
készek Eszperantista Gyakorló Köre, Budapest, Nagy Sándor-u. 
Cserkészház. Hivatalos óra: minden hétfőn d. u. 6—8-ig.

Kedvezményes színház-jegyek. A Cserkészszövetségnek ez idén 
is sikerült legnagyobb színházainkba kedvezményes jegyeket 
szerezni. Ezúton hívjuk fel a cserkészek figyelmét, hogy a G. H.- 
ban (Cserkészház) a Nemzeti-, Kamara- és Városi Színházakba 
50%-os jegyutalvány kapható, amely utalvány az illető színház 
pénztáránál, az aznapi előadásra szóló 50%-os jegy váltására jo
gosít.

A cserkész-hősi-halottak emlékének megörökítése. November 
hó 16-án, a közgyűlés napján leplezi le a magyar cserkészség 
egyeteme azt az emléktáblát, amely a világháborúban hősi halált 
halt cserkészek emlékét lesz hivatva megőrizni. Az emléktábla 
a maga végtelen egyszerűségében s mégis művészi szépségében 
a Cserkészház előcsarnokában fogja hirdetni azt a mély tiszte
letet és kegyeletet, amellyel adózik minden magyar cserkész 
azon testvérek emlékének, akik valóban híven teljesítették köte
lességüket.

„Szeged szebb lesz, mint volt”: ez a történelmi jelszó hangzott 
el 1879-ben I. Ferenc József ajkáról, mikor a nagy szegedi árvíz 
után megszemlélte a romokban lévő várost. Azóta a szót tett 
követte s felépült a modern nagyváros az egykori romok helyén. 
Ennek a hatalmas alkotó munkának az utolsó mozzanata játszó- 
dott le most, október 24—26-a között, amikor az árvíztől való 
megmenekülés emlékére emelt „Fogadalmi templom”-ot átadták 
rendeltetésének. Az ország egyik legszebb temploma ez, a Cson
kaország egyik legnagyobbszerű terén, amelyet a velencei Szt. 
Márk-térhez hasonlítanak egysége és stílusa miatt. Nagy ünnep
ségeknek volt tanúja az elmúlt napokban ez a tér. A templom 
felavatása, a 900 éves Csanádi püspökségnek ideköltözése, a sze
gedi egyetem zárókövének elhejyezése, a nemzeti megújhodás 
emlékművének leleplezése, a magyar Walhallának, ennek a nem
zeti emlékcsarnoknak az átadása stb. mind itt játszódott le, ezen 
a nagyszerű elgondolás alapján épült pompás terén a modern 
Szegednek. Rerrich Béla tervei szerint épült meg az országnak 
ez a legújabb tere, amely alkotása pillanatában már olyan em
lékművekkel és kincsekkel áldott, mintha évszázadok patinája 
nyomta volna rá gazdag bélyegét. Szeged igazán szebb, mint 
volt, szebb, mint az Alföld bármely városa.

A „Magyarság” cserkészpályázatát október 20-án zárták le.
A zsűri, amelyben a „Magyarság” főszerkesztője és több dele
gáltja foglal helyet, a Cserkészszövetség részéről is kért bíráló
kat.' Ez a bizottság már megkezdte nagy és nehéz munkáját s 
mint legutóbb hallottuk, az eredményt a „Magyarság” november 
16-i számában hirdeti ki. Rengeteg pályázat érkezett be s ezeket 
gyönyörű jutalmakkal díjazzák. így többek között a „Magyar
ság” vándorzászlaja, egy csónak, kerékpár, fényképezőgép, cél
lövőpuskák, cserkészfelszerelések, sík, sátrak stb. kerülnek ki
osztásra. Mi is érdeklődve várjuk az eredményt.

Pósa Lajos szobrának a leleplezése. A gyermekek Pósa bá
csija nevét örökre kitörölhetetlenül írta be a magyar ifjúsági 
irodalomba. Az utókor hálás kegyelete most szobrot emelt néki 
ott, ahol a legtöbb gyermek — az ő verseinek, elbeszéléseinek 
hálás olvasója — fordul meg: a városligeti játszótér közelében. 
Október 27-én volt a szoborleleplezés. Gyermekek, akik arra 
jártok, álljatok meg egy percre levett kalappal a ti kedves Pósa 
bácsitok szobra előtt, s áldozzatok legalább így az ő emlékének!
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Veszélyben minden magyar város. Ennek az igen érdekes kis 
könyvnek Petróczy István ny. repülő-ezredes, a kereskedelem
ügyi minisztérium repülőszakosztályának volt főnöke a szerzője, 
aki szolgálatának hosszú évei alatt megismerte azt a rendkívüli 
veszedelmet, ami minden magyar ember életét fenyegeti, egy 
esetleges repülő- vagy gáztámadás esetében. Könyvének az' a 
célja, hogy belevigye a köztudatba ennek a veszélynek a nagy
ságát, de egyúttal megmutassa a védekezési eszközöket is. Meg
találjuk könyvében a repülőgépek harcmodorát és fegyvereinek 
leírását, a különböző bombafajtákat és harcgázokat. Külön feje
zet ismerteti a támadó és passzív légvédelmet, de különösen nagy 
súlyt fektet a gáztámadás elleni védekezésre. A könyv végén 
„lég- és gázvédelmi parancsolatokéban foglalja össze mindazt, 
aminek tudására háború esetén minden városlakó embernek, szük
sége van. Az érdekes fényképekkel díszített könyv Toldi'Lajos 
könyvkereskedésében (Bp., II., Fő-utca 2.) kapható, ára: 1.50 P.

S Í-A K C IÓ !
Az elmúlt években lebonyolított sí-akciók iránt megnyilvánult 

általános érdeklődés és a sí-sportot űzni kívánó cserkészeink 
köréből felhangzó kívánság arra az elhatározásra késztette a Ma
gyar Cserkészszövetséget, hogy az idén is tegye lehetővé olcsó 
sík beszerzését. Ezidén nem a Gazdasági Hivatal, hanem annak 
megbízásából a Cserkészbolt fogja rendezni a sí-akciót. A most 
szétosztásra kerülő akció-sík minőségben az előző években for- 
galombahozottakat sok tekintetben felülmúlják, viszont az ára
kat sikerült a gondos nyári előkészítés révén az eddig szinte 
elérhetetlennek tartott olcsóságig leszállítanunk. A sí-akcióra 
vonatkozó körlevelek már a legközelebbi jövőben postára ke
rülnek, tájékozásul azonban már itt közölhetjük, hogy miből 
fog állni az idén az akció sí-készlet: 1 pár gerinces túra-sí, cso
mómentes körisfából, erősített véggel, olajjal itatva és vízhatlan 
lakkal fedve, 1 pár alumínium talplemez, i pár legújabb mintájú 
harántbordás Huitfeld-pofa, 1 pár három rétegben varrott zsí
ros, szürke krómbőr Huitfeld-kötés orr-szíjjal, 1 pár mogyorófa 
sí-bot 16 cm-es dupla spanyolnád hótányérral és zsíros krómbőr 
marokszíjjal. E sí-készletek térítési ára készletenkint a Cserkész
boltban átvéve 18.— P. Igényléseket a korlátolt számban ren
delkezésre álló sí-készletekre vonatkozólag november hó 15-ig 
kell a Cserkészbolt igazgatóságához (Bp., V., Nagy Sándor-u. 
6. sz.) eljuttatni. Az igénylések közül csak azokat vesszük figye
lembe, amelyekkel egyidejűleg sí-készletenkint 4.— P a Cser
készbolt 34.383. sz. csekkszámlájára, vagy pénztáránál kész
pénzben befizettetik. Egyidejűleg arról értesülünk, hogy a Cser
készbolt a sí-akcióval kapcsolatban elsőrendű sí-cipőket fog for- 
galombahozni a szokásos áraknál sokkal alacsonyabb árban 
(29.50 P páronkint). Ezekre vonatkozó előjegyzési kérelmeket 
a sí-igényléssel kapcsolatban lehet a Cserkészbolt igazgatóságá
hoz eljuttatni.
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M I R E  V A G Y  K I V Á N C S I ?

Közgyűlést a Magyar Cserkészszövetség minden második év
ben tart. Az idei közgyűlés november hó 16-án lesz a Magyar 
Tudományos Akadémia nagytermében. — Az országos ellen
őrzői tisztség nincs ezidöszerint betöltve. Ezt a munkakört az 
orsz. vezetőtiszt vállalta és végzi.

„Miért van Nagy Sándor-utcában a Cserkészház?” Azért, mert 
Budapest városrendezősége történelmi alakokról akarja elnevezni 
Budapest utcáit. így lett Hajnal-utcából Nagy Sándor-utca. Te
hát a Cserkészház még mindig a régi helyén áll és a pontos 
cím: „Cserkészház, V., híagy Sándor-u. 6.

„Cserkészbolt és Magyar Cserkészek Termelő és Értékesítő 
Szövetkezet”. A Magyar Cserkészszövetség hivatalos szállítója 
kizárólag a Cserkészbolt! A Magyar "Cserkészek Term. és Ért. 
Szövetkezetével semmiféle összeköttetésben nem áll a M. Cs. Sz.

„Cserkészcsereakció”. Az akció abban áll, hogy egyes magyar 
fiúkat külföldi cserkésztestvéreink a nyári vakációban vendégül 
látnak. Azután a következő alkalommal a vendégül látott magyar 
cserkész látná vendégül az ő vendéglátóját. A „Magyar Cser
kész” X. évf. 21. számában részletesen leírja a csereakció fel
tételeit.

„Mi a csapott célzás?” A leghasználatosabb a csapott célzás, 
melynél a célgömb teljesen kitölti a nézőke kivágását, de az 
irányélen nem emelkedik túl. Könnyebben megértjük, ha a csa
pott vékára gondolunk. A csapófát használják az űrmértékeknél. 
Ezzel lecsapják a felesleges gabonát s a tartalma a véka szélé
vel egy magasságban van. Ez a csapott véka. Ugyanígy lehet 
elgondolni a csapott célzást is. A célgömb éppen kitölti a né
zőké nyílását, de az irányélen nem emelkedik túl.

A z  i d e i  
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A Z IF JÚ S Á G  É S  A  T A K A R É K O SS Á G I E R É N Y .

A föld összes művelt államaiban az év egy napját, október 
hó 31-ét már évek óta a takarékossági erény ápolására szánták. 
Ez a nap figyelmeztetés akar lenni nemcsak a felnőttek, hanem 
a serdülő fiatalok részére is, hogy ime, van egy eszköz, amellyel 
szebbé, tartalmasabbá tehetjük életünket. A takarékos élet ré
vén anyagi erőt gyűjtünk, vagyoni létünket szilárdítjuk meg s 
ezáltal nemcsak az egyébként esetleg beálló nélkülözéseket ke
rülhetjük el, de lehetővé tesszük azt is, hogy szerény igényein
ket mindenkor ki tudjuk majd elégíteni. A takarékosság tehát 
nem cél, hanem csupán eszköz emberi, társadalmi, nemzeti és 
erkölcsi célok szolgálatában.

A takarékosság erényét mindenki gyakorolhatja, mert a leg
szegényebbnek is, akinek talán nincs miből, van mivel takaré
koskodnia. A gyermek is takarékoskodhat nemcsak a szüleitől 
és rokonaitól kapott filléreken, hanem azzal is, ha rendben tartja 
és nem rongálja ruháját, cipőjét, könyveit és tanszereit. Ha nem 
sérti meg és piszkítja be az iskola és más házak falait. Ha en
gedelmeskedve szüleinek és tanárainak, vigyáz egészségére. Ha 
tanul azért, hogy később jól dolgozhasson s jó munkát végezve, 
takarékoskodhassék.

Az a gyermek, serdülő leány és ifjú, aki az előbb említett 
szabályokat megtartja, nemcsak a saját boldogságának veti meg 
az alapját, hanem részvevője lesz a nemzeti nagy ideálok el
érésére irányuló harcnak is, amely minden hazáját szerető, em
berré válni akaró gyermeknek legszentebb kötelessége kell, hogy 
legyen. Ha kíméli a használatban levő tárgyakat, azzal segít a 
szüleinek takarékoskodni, előmozdítja néhány fillérnek félreté- 
telét. Kicsiből épülnek fel a vagyonok s ha nem is sikerül min
denkinek vagyont gyűjtenie a takarékosság erényének ápolásá
val, sorscsapások esetén a takarékos ember könnyebben gázol 
ki a bajból s nem szorul embertársai könyörületére, amiáltal 
megmenti önérzetét és megszerzi embertársai becsülését.

Az egyes embereknek takarékosan félrerakott filléreiből, a 
most már értékes pénzben kamatot fizető pénzintézeteinkben 
nagy vagyonok és tőkék gyűlnek össze s e tőkék megint to
vább vándorolva újabb kenyeret, munkát adnak a szülőknek és 
gazdagabbá teszik az országot. Sok takarékos ember mellett 
fejlődik a közjóiét, a fejlődő közjóiét pedig megkönnyíti a nem
zeti nagy célok megvalósítását. A takarékosság tehát végsőfokon 
hazafiság.
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HUNGÁRIA. Zászlógyár, cím- és címeríesiésxeí d í s z í t é s i  t á r g y a k
k ö l e s ö n  I n t é z e t e ,  B p e s t ,  IV ., P r o h á s z k a  O l t o k á r - u .  4 —6 .  — T e l . : A u t .  8 3 2 - 7 9 .

Ha finom gyapjúszövetekre vagy bélésárűra van szüksége, forduljon bizalommal

LEFKOVITS ÉS VÁNDOR céghez
B U D A P E S T , V. K É R ., D E Á K  F E R E N O U T C A  1 6 - 1 8 .  SZ . (AD R IA-PA LO TA.)

Angol, magyar és más gyártmányú finom férfi-gyapjúszövetek és bélésáruU nagy raktára. 
Szabómesterek legolcsóbb bevásárlási forrása!

A  Cserkészszövetség je len leg i ru h á za ti akc ió ja  a lk a lm á va l m eggyőződést szerezhet á ru in k  k itűnő m inőségéről.

............................................................. ..........mii...... mi

K Ö N Y V IS M E R T E T É S
............... ni"'........... ..... ............................

Székesfehérvári Kalauz. Székesfehérvár 
városa az ország és az idegenek érdeklő
désének felkeltése, az idegenforgalom 
emelése céljából egy gyönyörű kiállítású 
kis zsebkönyvet adott ki, amely 90 oldalon 
végigvezet a város minden érdekességén, 
azután vagy félszáz fényképmellékletben 
be is mutatja azokat, végül egy hatalmas 
térképet közöl a város területéről. E köny
vet feltétlenül ajánljuk mindazoknak, akik 
az Árpádok patinás városába mennek vagy 
felkeresik Ottokár püspök sírját. ■— A 
könyvecske sikeresen oldja meg azt a kö
vetelményt, amelyet célul tűzött maga elé.

Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek. (Ré- 
vai-kiadás, Abonyi Zoltán rajzaival.) — 
Ebben az esztendőben ez már a második 
ifjúsági Mikszáth-kiadványa a Révai Tár
saságnak. S jól választott; ennél szebb 
könyvvel nem is lephette volna meg az 
ifjú olvasók táborát az új iskolai év kez
detén. Mikszáthnak minden írása remekmű 
s ez a kilenc hosszabb-rövidebb hangula
tos kis elbeszélés oly értékké teszi e köny
vet, hogy azt bárkinek a kezébe adhatjuk 
szép ajándékképpen. — A serdülő diák
ember, aki első regényeit olvassa, nagy 
örömmel és pompás élvezettel fog ezen át 
bejutni a magyar irodalom remekei közé. 
Csupa diákkaland, ifjúkori, gyermekkori 
élmény ez a könyv. Igazi, múlt századbeli 
Mikszáth-humorú diákcsínytevések a ja
vából. Egyszerű huncutságok, amelyek 
borzasztó tekintélyromboló bűnökként tűn
nek fel egyes öregek szemében, mígnem 
minden rendbe jön az anyai szív mindent 
megértő gyöngéd szeretetének, vagy egy 
bájos kislánynak a hatása alatt. Hogyne 
volna szép ez a könyv s hogyne volna 
igazi forró diáélettel telített a levegője, 
mikor mindjárt az első — címül válasz
tott — elbeszélés is Selmecen, ebben az 
ősi tradicionális diák-városkában, a diák
csínytevések őshazájában játszódik le. — 
Egyik-másik elbeszélésben a 48 utáni idők 
levegője árad s ezek látatlanul is hintik a 
honszeretet csiráját. Melegen ajánlhatjuk 
minden ifjúnak. F. K.

-----  Ügyelj a véd jeg y re! ... -■
Mindenki kizárólag

„Original Thermos“
védjegyű  hőtartó ü v eg et vigyen  

h átizsákjában.
K a p h a t ó  a C s e r k é s z b o l t b a n !

Felhívjuk olvasóink figyelmét a „Döntő 
roham” című érdekes elbeszélésünkre. E 
cikk mutatvány Temesi Győző „Győzni” 
című pompás ifjúsági regényéből. A re
gény kapható cserkészek számára a Szö
vetségben is kedvezményes áron, egyéb
ként minden könyvkereskedésben.

Mayne Reid: Vilmos, a hajóinas. Ugyan
csak Révai kiadásában jelent meg ez a 
fantasztikus, izgalmas regény, amely jóval 
messzebb van a magyar lélektől, mint az 
imént ismertetett Mikszáth elbeszélésgyüj-

temény. Mindamellett a maga izgalmas le
írásával, borzalmas kalandjaival be fog 
lopódzni a diákszobák könyvespolcára. 
Tengeri kaland, tele veszedelmekkel, kaló
zokkal, emberevő cápákkal, viharokkal és 
éhenhalás veszedelmével. De a csodálatos 
véletlen és isteni kegyelem mind e sok ve
szély közül kiragadja a választottakat: 
Vilmost és pártfogóit, meg a kis Lalyt, 
akivel a végén a kapitánnyá lett egykori 
hajóinas megesküszik s boldogan él. Ter
mészetesen a gonosz kalózok elnyerik 
méltó jutalmukat, a megérdemeli hullám
sírt. — Csak még egyet. Révai kiadásában 
megjelent ezen ifjúsági elbeszélések szép 
kiállításukkal, jó nyomásukkal dicséretre 
valók. A „Tavaszi rügyek” képei nagyon 
bájosak.

B é l y e g  á r j e g y z é k e t
szívesen küld

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

A beérkezett nagy cserkészjátékokról 
szóló beszámolókat külön cikkben közöl
jük a lap belsejében.

I. KERÜLET.
A B. L. Sz. 32. sz. Levente-cs.-csapat-

ban most öreg- és kiscserkész munka is 
van, amellett a víziélet is fellendült. — 
Nagyban dolgoznak a kelenföldi otthon 
berendezésén. Ünnepnapokon közösen 
járnak uszodákba, az úszósportot nagy
ban űzik.

II. KERÜLET.
Miskolci cserkészek és a síelés. Egyik 

miskolci lapban olvastuk a következőket: 
„Miskolcon 600 cserkész van, akik közül 
kb. 100 rendelkezik sível . . Ez 16%-nak 
felel meg. Milyen hasznos volna, ha már 
minden városban legalább ilyen arány
számot érnének el a téli sportot űző cser
készek.

III. KERÜLET.
384. sz. Kiss János-öregcsapat néven 

alakult meg az Erzsébet Tudományegye
tem Evangélikus Hittudományi Karának 
cserkészcsapata, amely eddig mint 67/ö. 
csapat működött. Parancsnoka: Deák Já
nos egy. ny. r. tanár, helyettese Brachma 
Gábor cs.-tiszt. Négy Örsben foglalkoznak: 
cserkészpróbákkal, szociális, ifjúsági stb. 
problémákkal.

V. KERÜLET.
A makói 290. sz. Névay Lajos-cs.-csapat

júl. 15—augusztus 1-ig tizenkét taggal tá
borozott a hevesmegyei Poroszló mellett. 
Résztvettek a püspökielei nagy hadijáté
kon is.
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IX. KERÜLET.
Az Angliában járt magyar cserkészek 

közkedvelt Spencer bácsija szeptember kö
zepén két napot Debrecenben is töltött, 
ahol a IX. kerület vezetősége fogadta s 
mindent megtett, hogy jól érezze magát 
régi ismerősei között. Megtekintette a deb
receni Déry-múzeumot, a Nagytemplomot, 
a Kollégiumot és az Egyetemet, továbbá 
kint volt a Hortobágyon is.

Levente tábortüzek. A debreceni cser
kész-leventék a két testvérmozgalom szo
ros kapcsolatának bizonyságául négy va
sárnap este propaganda tábortüzet ren
deztek, melyeken Mezei Béla, Temesi 
Győző és v. Faragó Ede tartottak elő
adást.

A 172. sz. Erő-csapat a Tisza partján, 
Gergely község határában táborozott 
80-as létszámmal. Harminc fiút segélye
zéssel vittek el a táborba. A község népe 
nagy szeretettel viseltetett a cserkészek 
iránt s tábortüzeiket is bőven látogatta. •— 
Az őszi munka három rajjal és két 30—30 
főnyi apród-csoporttal már jajában folyik.

A IX. kerületben újonnan igazolt csapa
tok a következők:

978. sz. Diószeghy Sámuel, Debrecen. 
Parancsnok: Somlyai Kálmán.

979. sz. Kossuth-cs. Nádudvaron. Pa
rancsnok: Kiss Károly ref. tanító.

980. sz. Báthory, Nagyecsed. Parancs
nok: Aranyossy Ágoston ref. taníó.

A debreceni nyilastelepi ref. elemi isko
lában is új apródcsoport alakult.

A 980. sz. Báthory-cs.-cs. folyó hó 
26-án tartotta csapatavató ünnepélyét. 
Az avatási szertartást báró Buttler sza- 
bolcsmegyei intézőbizottsági elnök vé
gezte.

A debreceni 231. sz. Méliusz-csapat a
borsodmegyei Sajónémetiben táborozott, 
a Sajó mellett. A tábor feletti dombról 
gyönyörű kilátásuk volt egészen a Tátráig. 
Kirándulást rendeztek a közeli kőszén- 
bányába, az ózdi vasgyárba, Aggtelekre 
stb. - .

X. KERÜLET.
Meghívó. A Magyar Cserkészszövetség 

X. kerülete 1930. november hó 30-án (va
sárnap) délelőtt 10 órakor, a Cserkészház 
(Budapest, Nagy Sándor-u. 6.) nagyter
mében évi rendes közgyűlést tart.

A 913. sz. Don Bosco-cs.-cs. október 
11- és 12-én 5 éves fennállását ünnepelte.

A monori 924. sz. Szent Gellért-cs.-cs.
f. évi szetember 28-án nyilvános tábortűzi 
estély keretében számolt be nyári nagy
táboráról.

A csepeli 96. sz. cserkészcsapat október 
5-én az aradi Tizenhárom emlékére a hely
beli levente egyesület által rendezett ke
gyeleti stafétán két 13-as csapattal vett 
részt, mely alkalommal nagy fölénnyel 
győzött a hét levente-staféta között.

SÁTORI BÉLYEGHÁZ
Gobát-albumok kiadója

Budapest, IV. kerület, Városház-utca 14. sz.
Naev árjegyzék 60 fillér, mely összeg az első vásárlásnál 
levonható. — Postacsekkszám: 10.482. — Tel.: Aut. 897—33.

LEITNER M. L. ÉS FIA
papírkereskedés,iskolai rajz-és írószerek raktára 
BUDAPEST, V., VILMOS CSÁSZÁR - ÚT 18. 

Cserkészeknek 10»/o kedvezm ény.
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Minden olvasónknak. A szerkesztői üze
netek keretében új rovatot nyitunk.A szer
kesztőhöz érkezett levelekre, beküldött 
írásművekre, sajátos, egyéni vonatkozású 
problémafelvetésre adott válasz után, a 
kérdező nevének jelzése nélkül, távirati 
stílusban felelünk minden hozzánk jutta
tott, a cserkészeket általában érdeklő kér
désekre. Az új rovatnak — melyet mai 
számunkban kivételesen a VI. oldalon ta
láltok meg — „Mire vagy kíváncsi?” lesz a 
címe. Ha azt akarjátok, hogy érdekes le
gyen ez az új rovat, minél többet kérdez
zetek. Bármire vagytok kíváncsiak, írjátok 
fel egy levelezőlapra s mikor együtt van 
már annyi kérdés, amennyi megtölti a la
pot, küldjétek be szerkesztőségünkbe. 
Mindent lehet kérdezni, ami a cserkésze
ket, diákokat, iparos- vagy kereskedő-ta

nulókat érdekelheti. De lehet beküldeni 
mindjárt feleleteket is, ha úgy gondoljá
tok, hogy az közérdekű, de fel nem tett 
kérdésre válasz. Rajta tehát! Várjuk a 
kérdésözönt.

W. B. Csepel. Köszönöm a felvilágosí
tást. Valóban nagyon szép egyik-másik 
felvételed. Gondos, becsületes, hozzáértő 
munka. Egyelőre nem tudok címlapra 
egyet sem felhasználni, de így is sok örö
met okoztál velük. — Sz. L. Pécs. Túl 
korai a kérdezősködésed. A nyári pro- 
gramm teljes egészében még aligha van 
meg. Egyébként a tábort az Eszperantó 
Szövetség rendezi. A részletekről legjobb 
lesz ott érdeklődnöd. — 66. Báthory, Sop
ron. Jól esett olvasnom jelentésieket. Ké
rem továbbra is segítő munkátokat. — 
J. F. 550. Baross, Szeged. A képek kedve
sek, de nem alkalmasak klissirozásra. — 
Sz. Z. 243. Bethánia. Nagyon jól esik min
dig látnom a cserkészszív nemes kegyele
tét. Ez a kegyelet, szerető, bús emlékezés, 
most is meghatott, de maga a vers nem. 
Bizony, az csak gyarló kísérletezés. — K. 
J. Budapest. Köszönöm a cikket. Még nem 
tudom, hogy ezt is közölhetem-e, mert 
egy másik hasonló témájú is van itt a fió
komban. A verset félretettem az anyák 
napjára. Tudom, hogy ez egy kissé későn 
van, de akkor aktuális. Máskor az alá
írásra jobban ügyelek. — F. Gy. Szombat

Cserkész-zászlók , Clmerek, Q n llÚ c ttÓ l
Érem- és  zász lósza llagok . ö  \í KB 5 UGI
Budapest, II., Zsigmond-u. 9. szerezzük be 
Tel. 515-46. Egyesületeknek kedvezmény!

hely. P. J. Izsák. Cs. A. Debrecen. K. S. 
Beled. Külön levél ment. — P. J. 16. E. G.
Nagyon kedves, hogy reánk gondoltál. De 
ne haragudj, hogy nem közlöm leírásodat. 
Az összes utóbbi időben lefolyt nagy 
cserkészjátékokról egy összevont tudósí
tásban számolunk be. — B. A. Dresden. 
Hosszú, kedves levelednek nagyon örülök. 
A te eseted is igazolja, hogy , a cserkészet
ben nem lehet a szabályok'^ betű szerint 
való betartását tekinteni egyedül üdvözí
tőnek. Itt is beigazolódik az evangéliumi 
igazság: a betű megöl. A fontos, hogy te 
lélek szerint cserkész maradtál s az is ma
radsz mindvégig. Természetesen csak 
újoncnak jelentkezzél. A fontos az, hogy 
mindenképpen 100%-os cserkészmunkát 
végezz s így a magyar cserkészmozgalom 
becsületét te is növeld. Kérésedet eszem
ben tartom. — O. J. 349. Havas Boldog- 
asszony. Versedet nem közölhetem éspe
dig azért, mert: 1. nem jó; 2. nem szere
tem az átírásokat; 3. ha saját dallamot 
nem is tudunk mindig szerezni, legalább 
magyar dallamot daloljunk, de semmi
esetre sem idegen színezetű divatnótát. 
T. J. Békéscsaba. Köszönöm, hogy gon
doltál reánk. Tudósításodat teljes terjedel
mében nem közölhetem, mert az összes já
tékokról egy cikkben számolunk be. Fel
hívom a figyelmeteket az előfizetési pá
lyázatra. Csináljatok ennek propagandát. 
— Vág. 157. Á pályázat olyan szomorú 
eredményű volt (összesen hat pályamunka 
érkezett be s az sem ütötte meg a mér
téket), hogy a rovat vezetője inkább meg 
sem emlékezett róla, minthogy a bántó 
valóságot feltárja. G. P. Mezőkövesd. Bi
zony, ez gyenge kísérlet. A gondolat is 
régi, de a feldolgozás még gyengébb. — 
T. A. Kalocsa. Rejtvényedet átnéztük és 
ügyesnek találtuk. Hogy még sem került 
be ebbe a számba, annak oka az, hogy 
már akkor volt egy ugyancsak „ősz” fel
iratú keresztrejtvényünk, amely egyrészt 
külső formájában is tetszetősebb és sza
bályosabb a tiednél, másrészt az egész 
felépítése is jobb. Keresztrejtvénykészí
tésnél a legnehezebb dolgok egyike az is
meretlen szó meghatározása, melynek ne
héznek, szellemesnek és mégis célrasegí- 
tönek kell lenni. Ez pedig a leközöltben 
jobban megvan, mint a tiedben. Hanem 
ha szeretsz rejtvénykészítéssel foglalkozni, 
akkor ne keresztrejtvényeket készíts; kár 
annyi időt pazarolni erre a rád nézve ke
vés szellemi kinccsel és lelki haszonnal 
járó foglalkozásra. Mi is szívesebben vesz- 
szük az olyan cserkésziesebb rejtvényeket, 
mint amilyen a f. év okt. 15-i számunkban 
jelent meg.

Kérje most megjelent 5. számú 
Á R J E G Y Z É K Ü N K E T !  
BUDAPESTI BÉLYEGTÖZSDE
BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-U. 7.

Felelős szerkesztő : VIDOVSZKY KÁLMÁN 
Felelős kiadó : KOSCH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

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

„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. —  Igazgató: Laiszky Jenő.
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és K orácsáru gyárában
V. KERÜ LET, VÁCI-ÉT 168. SZ.
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