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KISFALUDY KÁROLY 
EMLÉKEZETÉRE.

A magvar irodalomnak már a második centennáriumát ünne- 
oeliük ebben az esztendőben. Katona József halalanak szaza 
dik évfordulója után most a Kisfaludy Károlyehoz érkeztünk e , 
a nagy alkotót hamarosan követte a sírba a nagy szervező

Rokonok voltak ők célkitűzéseikben de ^ r™ê et“k k '  
bözösége máskép határozta meg sorsukat Katona, a buszke, 
petúrlelkű magyar nem volt hajlandó senki kedveert sem le- 
szállni arról a magaslatról, melyre ot tehetsege emelte, de almva 
az ilyen légkörhöz hozzá nem szokott magyar közönség követ 
nem tudta Katona nem engedett, nem engedhetett, inkább 
visszavonult és nem írt többet. ,

Kisfaludy, az életember, a küzdelemhez e g e « jJ Í ^ T e h e t  
hozzászokott szegény poéta, meghozta ezt az áldozatot. 1 ehet 
s e g f  teljes birtokában le tudott szállni az akkor magyar szín
padnak arra a mélypontjára, amelyre a német r.tterdramak es 
sorstragédiák silány fordításai züllesztették a huszas évek iro
dalmát8 Első darabjai nem sokkal emelkednek ki ezek közül, 
de legalább a talajt tették termővé s alakjai, ha papirosból is 
készültek, de magyarok voltak. Az első lépés j 1 
magyar darabbal, magyar színpadon meghódította a magyar

“ fis itt^kezdődik meg működésének igazán értékes, munkás és 
szervező korszaka: a hangban, tárgyban egyaránt magyar szín
darabok irodalmilag is értékessé, klasszikussa emeese^ Kui- 
faludy Károlynál jobban kevesen ismertek az akkori szmpad 
bajait ő pedig a legélesebb kritikával sem ellenséget, sem jo- 
barátót de saját magát sem kímélve vágott neki az irodalom 
megtisztításának. „Literaturánk hasontó egy otthon utó gyá
moltalan emberhez, kinek jó a tüdeje, lába r°ss^. ke^  ]0’ ^  
szédeleg mindig panaszkodik, de nem segít magan. Jón a so 
orvos, ki régi, ki új szerekkel neki áll, cibalja, meteli, kínozza 
és éktelen lármával az okosnak szavait, felüti. (i . . . . . . .

Metsző gúnnyal fordul az úgynevezett „magyar tortene 
drámák ellen, nem törődve azzal, hogy kezdetben ma^a is ha
sonlókat írt. „Ott állnak a kapitányok felvasalva, mindenfele 
bőrökkel teli aggatva, köztük a nagy hódító Árpád. Milyen sze 
pen szövi össze a szerző a hajdani a jelen korral, midőn latjuk, 
mikép Árpád a tömlöcbe menyén foglyához hasontó egy huszár- 
káplárhoz, egy nagy veresbőr bugyellarist vészén elő s felelet
helyett néhány sorokat ír.“ -  . ...

Igen könnyű a dolga a drámaírónak: Az ember olvas, tör
ténetet hall, átteszi honába vagy készét lop es elbermal, eleg 
ha a magyar vitéz s a szerelmesek sóhajtoznak vagy mégha 
nak vagy megházasodnak. Minek az olvasót tartalommal te 
helríi? Egyaránt bajos magasra fellengeni s melybe szállni
jobb a felületen úszkálni." , , , .

És a kritika? „Nincs kritika, mely reszrehajlas nélkül, akar 
kakas, akár kereszt álljon a tornyon, a jót kimutassa, a kezdőt 
vezesse, a hívatlant a pályától elrettentse. De nem is mer senki 
kritizálni, hiszen „Jaj annak, aki minden veres verítékkel ki
csikart hangban fülmiiét nem hall. Az ember bölcs lehet, de 
nem poéta, régi igazság. Ész és képzelem külön dolgok aki az 
utóbbival nem bír, hagyjon fel a költéssel." — „Hazafisagbol 
valamit dicsérni annyi, mint a hazát elítélni, hogy szebbre, 
jobbra számot nem tarthat." Hogy pedig maga iránt sem elnezo 
ismert epigrammáján kívül álljon itt ez a sor: »f'kat, Stibo 
a kificamodott versek elrontják, a nyelvet sértik. Melyik mai 
költő merné ezt megírni a saját müvéről?

A kritika nyomában rögtön a tettek következnek. Látja, hogy 
Pest hivatott arra, hogy az irodalom központjává váljék, ezert 
író és kritikus barátaival összeállva, megalakítja az Aurora- 
kört kiadja az Aurorát, az első életképes és irodalmi színvona
lon álló magyar folyóiratot. Abbahagyja a nem az o termeszeié
nek való történelmi tragédia művelését, pedig az biztos sikert 
jelentett számára és áttér a vígjátékírasra, ahol szeme yi sértő
döttségekkel nem törődve, állítja pellengérre a kulfoldieskedo 
uracsot, a korától elmaradt vidéki nemest es a falu nagyszájú, 
de annál kisebb műveltségű vezetőit. Széchényi lendületet viszi 
át az irodalomba és hogy a legnagyobb magyar mennyire fel
ismerte működésének és népszerűségének jelentőseget, bizo
nyítja az, hogy őt kéri fel szerkesztőül megindítandó lapjanak 
az élére.

Erre azonban már nem került sor. Fiatalkori szenvedéseiben 
szerzett tiidöbaja elhatalmasodott szervezeten es 1830 novem
ber 21-én barátaitól: Vörösmartytól, Toldytól es Bajzától körül
véve 42 éves korában kiszenvedett. Ö volt az úttörője es meg
alapozója irodalmunk első virágkorának: a magyar romanticiz- 
musnak, iránymutató és lelkes agitátor olyan időben, amikor 
a költői iskolák útvesztőjében tévelygő irodalom ugye a leg- 
kritikusabb ponton állt. Kordos László.

A Magyar C serkészszövetség 1930 ? ovem ber. l ° ‘d̂  k Ö Z Q U Ü l é s é t ,  a ‘h ő s ita lo tt  Iserké-szek
fél 11 órakor tartja a Tudományos A^ ade^  f ^  3 órakor Tisztigyűlés az Akadémián,
emléktáblájának a leleplezése. 1 órakor közebed  az Or g p 7Pntkirálv-utcai Nemzeti Tornacsarnokban.
Fél 6 órakor a M agyarság cserkész-pályázat dijainak kiosztása a Vili., Szentkirály utcai Nemzet.
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R E J T V É N Y  — P Á L Y Á Z A T .
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A térképrejtvény megfejtése.
Rég nem látott nagy számmal vonult most fel a megfejtő 

gárda. Ugylátszik, a nyári nemtörődömség és lustaság kezd 
megint eloszlani. Csak azután tartsátok meg továbbra is ezt a 
szorgalmat és az állandó kapcsolatot a Magyar Cserkesz-szel. 
Bizonyára nem fogja senki sem megbánni, hiszen ez mindenki
nek csak hasznára lehet s végül bizonyára mindenkinek a neve 
ott fog szerepelni legalább egyszer a nyertesek kozott.

Beérkezett 89 helyes megfejtés. Közülük egyet az alábbiak
ban leközlünk. ............... ...

Az /. sz. vármegye Ung megye. Bekebeli székhelye: Ungvar; 
jelenleg cseh uralom alatt van. Régi határai: Zemplén, Bereg 
és Szabolcs megye. Legnagyobb folyója az Ung.

A 2 sz. vármegye Kolozs megye. Székhelye: Kolozsvár, Oláh 
megszállás alatt van. Határos vármegyék: Bihar, Szilagy, 
Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód, Maros-Torda es 1 orda- 
Aranyos. Legnagyobb folyója a Kis-Szamos.

A 3 sz Csík megye, Csíkszereda székhellyel. Ez is oláh meg
szállott terület. Környező megyék: Háromszék, Udvarhely, 
Maros-Torda és Beszterce-Naszód. Átfolyik rajta az Olt.

A 4 megye Arad, hasonnevű székhellyel. Jelenleg ezt is nagy
részben Oláhországhoz csatolták, csak kis nyugati csücske tar
tozik Magyarországhoz. Békebeli határvármegyéi voltak: Bihar, 
Békés, Csanád, Torontál, Temes, Krassó-Szörény, Hunyad, 
Torda-Aranyos. Fő folyója a Maros. , ............  „

Az 5-ös számú rajz Krassó-Szörény megyei ábrázolja, bzek- 
helye: Lúgos. Ma ez is oláh terület. Régi határai: Temes, Arad, 
Hunyad m. és Szerbia. Határán folyik a Duna.

Az utolsó, a 6-os a legkisebb: Brassó megye térképé. Ezt is 
az oláhok bitorolják. Székhelye: Brassó. Körülveszi: Fogass 
Nagy-Kiiküllő és Háromszék megye. Legnagyobb folyója az Olt.

A legjobb és legszebb pályázatok közül sorshúzással a követ
kezők kapják a jutalmat (6, 4, 2 P):

1. Rátkay Gábor 85. sz. Zrínyi.
2. Az 550. Baross-cs. II. raj, 2. őrse.
3. Szabó Ferenc 71. sz. Zrínyi.

Megfejtők figyelmébe!
1. Megint akadt rejtvénymegfejtő, aki elfelejtett bélyeget 

tenni a levelére. Nekünk duplán kell azt megfizetni.
2. Egyik „szemfüles" cserkész elfelejtette aláírni a nevet. így

igazán nem nyerhetett. .
3. Álnév alatt, vagy csak monogrammal megjelölt megfejtést 

sem vehetünk figyelembe.
4. A megfejtéseket a szerkesztosegnek, nem pedig a kiadó

hivatalnak kell címezni. Ne okozzatok dupla munkát.

U J  R E J T V É N Y Ü N K .
Titkos levél a szerkesztőségben.

_ Kellene már megint egy érdekes állatmegfigyelés Samu
bácsitól 1

— Bizony jó lenne!
— Talán írni kellene neki?
— Helyes! Légy szíves a nevemben . . .
Ez a beszélgetés volt bevezetője annak a bonyodalomnak, 

melyet olvasóink segítségével szeretnénk megoldani.
A párbeszédet lapunk szerkesztője: Kálmán bácsi folytatta

az olvasóink előtt jól ismert Polcsi bácsival, a Cserkészpark 
parancsnokával.

A levél el is ment s a válasz megérkezett. Sztnlich Polcsi bá' 
forgatja a levelezőlapot s fejét csóválja: „Én talán kissé olvas- 
hatatlanabbul róttam le a betűket, mint szoktam, azonban ez 
a lap teljesen olvashatatlan!"

Lapunk olvasóihoz fordulunk. Valóban olvashatatlan ez a 
titkosírás? S ha nem, hogyan lehet megfejtem?

Válaszaitokat dec. 5-ig várjuk.
Jutalmazás 6, 4, 2 P.
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Mai számunk címképe Pietsch René 32. sz. Levente öregcser
kész művészi fényképe után készült.

Köszönet a magyar cserkészeknek. A Magyar Cserkészszövet
ség elnöksége a következő nagyon megtisztelő levelet kapta a 
Szent Imre-ünnepségeket rendező főbizottságtól (szószerint kö
zöljük, nem dicsekedésből, hanem azért, hogy eljusson minden
kihez az elismerés, akit az megillet): „Nagytekintetű Elnökség! 
A Szent Imre-Év Rendezőbizottsága nevében mély köszönetét 
mondunk a Nagytekintetű Elnökség odaadó és eredményes tá
mogatásáért, amellyel a Szent Imre-jubileum magasztos vallási 
és nemzeti jelentőségű ügyét felkarolni szíves volt. A kedves, 
önfegyelmezett és lelkes cserkészek közreműködése nemcsak 
az ünnepségek díszét emelte mindenütt, de a külföldi vendégek 
ezreinek rokonszenvét is meghódította a magyar jövő számára. 
Kérjük, szíveskedjék szeretetteljes üdvözletünket és köszönetün- 
ket tolmácsolni a Szövetség minden tagjának kiváló magatartá
suk és munkájuk viszonzásául s midőn a nagytekintetu Elnok-

P c A r k p M z e k n e k  » T u r u l “  m e n t ő t á s k a  ... i. p  2 5 -  
O S e r K e s z e n . n e i \  v á s z o n  b e h u z a t t a i , v á i s z i j j a i i i . P i 4 - —

I o u a n f Á I r n p k  „Turul" mentődoboz p  2-50
L C V  v l l ( <  v  r Y l l  Kapható a Cserkészboltban és minden gyógytárban.
C _ _ _ J - L r M . j U r r . A l r  Készíti: „ T u ru l"  K ö ts ze rg yá r B pest,S p O rtk O rO K n e K  II., Erőd-utca 1-3.
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mfro^télíeS tálTl04 ? tí ŝ ért isméte,ten igaz hálánkat nyilvánítjuk, maradunk megkülönböztetett nagyrabecsüléssel 
Budapest, 1930 október hó.

Serédi jusztinián s. k.
u  r , , , , bíboros-hecegprímás.
^ábor/plspök5' *■ Huszár Károly s. k.püspök v mmiszterelnOk.

Budapesti cserkészek hívjátok fel kedves Szüléitek figyelmét 
arra, hogy vannak nektek munkanélkül levő cserkésztestvéreitek

,asf ‘.aIos- , akatos\  villanyszerelő, műszerész, nyomdász, raj
zoló, könyvelő stb. Alkalmazzák elsősorban ezeket, ha szüksé- 

. y.an*-??e®bízílat 1̂ .munkásra. Alkalmi munkát is vállalnak: 
ablaktisztítást, takarítást, szén-, fa-felhordást, autóőrzést, házi
munkát es egyeb munkát is. Felvilágosítással szolgál

a Vezetötiszti testület.
Üzent a puszta. Vasutasok vonatra várnak a kőbányai állomá

son. Ép eh szolgalatos, faradt emberek.
Egyszerre ,csf k felcsillannak az álmos szemek. Kihúzódnak a 

rokkant derekak Kipirulnak a fakó-sápadt arcok. Valamit néz
nek. Odagyulnek a töltés szelere.
t i f vas ,;kat°nacsapat kanyarodik fel a kukoricás mögül. Vil
logó csörtető, vidám vágtatás a dértől ezüstös ugarföldön 
Nyugtalan, ficánkoló dobogás. Férfi-mulatság. S

A mi embereink csak nézik, nézik Őket. Egyetlen pipa sincs 
3 szájban . . .

Vége, eltűntek. Elnyelte őket a novemberi reggel köde Egv 
sóhajtás — görnyedtre visszaroskadó vállak —, fáradt szemek.

ozep alom volt. Csakhogy rövid volt.
Üzent a puszta!
S most újra kezdődik a szénporos, füstös, zakatoló, robotos valosag. _ ösy
Magyar Kerékpárosok Országos Emergé versenye. A verseny 

zsűrije, amely túlnyomórészt a Magyar Kerékpáros Szövetség 
elnökségének tagjaiból állott, dr. Szukováthy Imre, az Országos 
l estnevelési Főiskola igazgatójának elnöklete alatt a következő
képpen határozott:

1. Az 1000 pengős első díj nyertese Purjesz Miklós asztalos- 
mester, Sajokaza. 2. Az 500 pengős második díj nyertese Vági 
Mikii« Debreeen. 3. 200 pengős Kovács Ferenc, Dévaványa.
4. 150 P Erdei Sándor, Makó. 5. Ifj. Sebős Károly, Bpest. 6. Ná- 
dasky Denes, Jászberény. 7. Weingarten Gyula, Miskolc. 8. Wolf 
lenö mozdonyvezető, Székesfehérvár. 9. Kovács József, Szombat
ig1‘y-, P -^ a k a K  György leventefőoktató, Senyeháza. 11. Szász 
László Szekesfehérvar. 12. Oláh József, Csongrád. 13 Szűcs 
Lajos, Karcag. 14. Csik Piroska, Gyula. 15. Laczkó István, Uj- 
kecske. 16. Nolehovszky Zsigmond, Győr. 17. Tóth Ferenc, 
Hajdusamson. 18 Nagy József, Pestszentlőrinc. 19. Kiss Alajos, 
Gyula 20. Szabo János, Dunaszentgyörgy. 21. Hofer Rezső, 
Bfemberg-banya. 22. Besenyeí Károly, Vásárhelykutas. 23. Ma- 
ézan Gyula, Sásd. 24. Stocker Sándor, Zsida, u. p. Szentgott- 
Va™. 25. Szlavkovszky Sándor, Rákosszentmihály. 26. Evánics 
Judit, Békéscsaba. 27. Sztrunga György, Szarvas. 28. Török 
Imre, Makó. 29. Szlany Károlyné, Békéscsaba. 30. Mészáros Ár
pád, Zsambek.

5—9 sz.-ig 140, 100 P, 10—30. sz.-ig 50—50 P-ős díjak ke
rültek kiosztásra.

Meghalt Szabolcska Mihály. Vargha Gyula után Szabolcska 
volt irodalmunkban annak az írógenerációnak az utolsó kép
viselője, amelyik egész leikével a régi, békebeli, csendes és 
boldog _ Magyarországgal forrt össze. „A salzburgi csap- 
szekben” és ,,A Grand Caféban” írójától idegen volt a mi korunk 
lazas, lüktető élete, nem találta helyét az összetiport csonka 
házán, visszavágyott Temesvárra, ahol élete javát töltötte. Lá
togatóba ment most is oda — ahová már csak látogatóba jár
hatott — és ott érte a halál, Mindszentek ünnepén. Holttestét 
Budapesten helyezték el örök nyugovóra.

Százesztendős a Kálvin-téri templom. November 2-án ünne
pelte a budapesti református egyház a Kálvin-téri templom épí

SA RKO T KELL VISELNI.

tésének századik évfordulóját. Kevesen tudják, hogy a templom 
alatt nagyszámú üres kripta áll; most felvetődött a gondolat 
hogy a katolikus Egyetemi-templomi Pantheonnal párhuzamosan 
ide helyeznek el a református vallású nagy magyarok holtte- 
remeit.

Mistral. Az ősz folyamán az egész művelt világ — így Ma- 
£y.a™rszá& is — megünnepelte Frédéric Mistral-nak, a Provence 
koltoje születésének századik évfordulóját. Maillane falucska 
mellett született 1830-ban ez az istenáldotta tehetségű kis pa
rasztim, aki céljául tűzte ki, hogy hazájának kihalóban levő 
gyönyörű nyelvét, a provenszál nyelvet megőrzi és világszerte 
ismertté teszi. Rendkívüli munkával, lelkes barátai segítségével 
összegyűjtött minden provence-i dalt, mesét, mondát; kiadta a 
provenszál nyelv nagy szótárát, 1859-ben pedig megírta 
Mireio-t, ezt a gyönyörű, idillikus kis époszt, amelyen megérzik 
szülőföldje mezőinek illata, amelyből kihallatszik az olajbogyó
szedők vidám éneke, a Rhöne völgyének madárdaltól hangos 
csodaszép világa. Mistral nevét egyszerre világhíressé tette ez a 
mu, későbbi versei pedig csak fokozták népszerűségét. 1914-ben 
halt meg, kitüntetésekkel és dicsőséggel elhalmozva.

Nélkülözhetetlen, a m. kir. vall.- és közokt. minisztérium által 
is elismert találmányt hozott forgalomba Önoktató néven egy 
pedagógus, melynek segítségével a tanuló önmagának adhat fel 
kérdéseket a tanterv alapján készült, körülbelül ötezer kérdés- 
feleletben, a leckénként feldolgozott összes tantárgyakból. Gon
dolkozása helyességéről a tanuló egyedül győződhetik meg. A 
készülék kezelése végtelenül egyszerű, abból ki- vagy betenni, 
cserélni, változtatni soha nem kell semmit, csupán a tengelyek 
egyszerű forgatásával gyakorolhatók a tantárgyak, tehát 5—6 
eves gyerektől kezdve mindenki használhatja. Egyelőre az elemi 
iskolai tanulók részére igen alkalmas, a polgári és középiskolai 
tantárgyak, valamint a cserkészek és leventék összes tudnivalói 
szakszerű feldolgozás alatt vannak, ezek megjelenés után pótló
lag is beszerezhetők. A polgári és középiskolák első osztályának 
nemet anyaga már az elemi iskola IV. oszt. anyagához csatolva 
van. E találmány nemcsak otthon, hanem kiránduláskor is szó
rakoztatással párosulva igen nagy gyakorlati jelentőségű. Egy

úttal tolltartó, órarend és írótábla. Ara: I, II, III, IV. oszt. részére 
P 2.—-, 2.—, 3.—, 3.50. Főelárusító: Csatár Aladár, Budapest, 
V., Váci-út 170/a.

Ha finom gyapjúszövetekre vagy bélésárúra van szüksége, forduljon bizalommal

L E F K O V I T S  É S  V Á N D O R  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 . (A D R IA -PA L O T A .)

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

A  Cserkészszövetség jelen leg i ruháza ti akciója a lka lm ával meggyőződést szerezhet á ru in k  k itűnő  minőségéről.
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IV.

T Ö B B  E Z E R  PEN G Ő
ÉR TÉK Ű  A JÁ N D ÉK O T OSZT KI A MAGYAR C SE R K É SZ
Minden buzgó előfizető gyűjtő számíthat ajándékra. -  Nemcsak cserkészek közt kell gyűjteni előfizetőket.

A Magyar Cserkész előfizető-gyűjtő pályázata méltán keltett feltűnést cserkészkörökben, hiszen az egészen pél
dátlan, hogy egy lap az barátai közt ilyen nagyértékű ajándéktömeget osszon szét. Csak az ajandektargyak jegyzéket 
kell átfutni, vagy az ide mellékelt képre kell pillantani s mindjárt szembetűnő, hogy nemcsak barati cselekedetnek 
nemes, hanem még gazdaságilag is előnyös egy kis fáradságot fordítani előfizető-gyűjtésre.

Rajta tehát fiúk! Vegyetek részt mindnyájan a versenyben. De ne csak a cserkészek közt buzgolkodjatok, hanem
keressétek fel a szülőket s nekik is ajánljátok a mi kedves lapunkat.

A következőkben közöljük a pályzaton való részvétel módját s a kiosztandó ajándékok jegyzéket s fényképét:

A pályázaton való részvétel:

1. Aki a pályázaton részt kíván venni, az tudassa egy leve
lezőlapon ezen szándékát a kiadóhivatallal (Bp., V., Nagy San- 
dor-u. 6. sz.). A levelezőlapon feltüntetendő: 1. név, 2. cím, 3. a

2. Új előfizetők előfizetési díjának beküldése a 31.428. sz.
postatakarékpénztári csekklapon történik, a csekklap középső 
részén fenn, mindenkor jelezzük a pályázónak nevét és a csapat 
számát is. (Pl. Kovács 71.) ..............

3. A pályázat elbírálásánál csak azok az előfizetők számítanak
újaknak, akik eddig még nem voltak a „Magyar Cserkész” elő
fizetői. ..... , ... ,

4 A befizetőlapon feladóként az uj előfizetőnek a neve tünte
tendő fel, akinek címére a lapot megrendeljük, tehát pontos cím 
is szükséges.

11. Sík, teljesen felszerelve, botokkal. A Cserkészbolt (Bp.,
V., Nagy Sándor-u. 6.) ajándéka. 10 pont.

12. Több tucat „Nem, nem, soha!” iron. A Schuller Rt. (Bp., 
X., Gyömröi-út 61.) ajándéka. 4—4 pont.

13. Több doboz Pischinger krémes keverek. Pischinger Oszkár 
(Bp., VI., Eötvös-u. 51.) ajándéka. 6—6 pont.

14. Elida kazetták. Hutter József Rt. (Bp., VII., Erzsébet-krt. 
3.) ajándéka. 8—4 pont.

15. Kalodont fogkrémek. Hutter József Rt. (Bp., Erzsebet-krt.
3.) ajánéka 2—2 pont. , ,

16 1 kg-os konzervek (gyümölcs, lekvár) Ocean Konzervgyár 
(Bp., VI., Vágány-u. 12.) ajándéka, 4—4 pont.

17. Vegyes konzervek >/2 kg-os dobozokban, Weiss Manfred 
Konzervgyár (Bp., IX., Máriássi-u. 1.) ajándéka, 2—2 pont.

18. A Magyar Cserkész könyvei, a Magyar Cserkészszövetség 
ajándéka, 2—2 pont.

5. A pályázat elbírálásánál egy egész éves előfizető négy 
pontot, féléves előfizető két pontot és a negyedéves előfizető 
egy pontot számít.

6. Az előfizetési díjaknak legkésőbb december 20-ig kell be
érkezni, ez ugyanis a pályázati határidő.^— A pályadíjat a nyer
teseknek karácsonyra küldjük széjjel.

Eddig a következő pályadíjak állanak rendelkezésre:
1. „Csepel” védjegyű túrakerékpárok, teljes felszereléssel, 

Bosch-lámpával stb. Weiss Manfréd-gyár ajándéka. (Ezt a díjat 
valószínűleg az a pályázó fogja elnyerni az előjelek szerint, aki 
legalább 100 pontot gyűjt.)

2. Nagy rádióhangszóró, az Orion-gyár (Bp., IV., Iranyi-u. 
13. sz.) ajándéka, legalább 30 pont.

3. Kis rádióhangszóró. Az Orion-gyár (Bp., IV., Irányi-u. 13. 
sz.) ajándéka, legalább 20—20 pont.

4. Zeiss-Icon 3X4, 6X9, 6j/2X9 méretű fényképezőgép. A 
Hatsek és Farkas cég (Bp., VI., Andrássy-út 31.) ajándéka, 
legalább 20—20 pont.

5. 6 mm-es céllövő karabély. A Zuber Bertalan cég (Bp., IV., 
Múzeum-körűt 29.) ajándéka, legalább 50 pont.

6. Alumínium thermos és alumínium főzőedények. Zubek Ber
talan és társa (Bp., IV., Múzeum-kőrút 29.) ajándéka. Legalá.bb 
10—10 pont.

7. 5-ös sz. futball labdák, pumpával és fűzővel. Macher Rezső
és Társa (Bp., VI., Podmaniczky-u. 45.) ajándéka. Legalább 
20 pont. „ ,

8. Olimpiai vívókardok kosárral. Macher Rezső es Tarsa (Bp.,
VI., Podmaniczky-u. 45.) ajándéka. Legalább 10—10 pont.

9. Ezüst karkötőóra. A Svájci órabehozatali Rt. (Bp., V., Le- 
hel-u. 6.) ajándéka. 30 pont.

10. Nikkel karkötőóra. A Svájci órabehozatah Rt. (Bp., V., 
Lehel-u. 6.) ajándéka, 20 pont.

19. Villanylámpák elemekkel, a Cserkészbolt (Bp., V., Nagy 
Sándor-u. 6.) ajándéka, 4—4 pont.

20. Kerékpárra szerelhető dinamó, fényszóróval, Weiss 
Manfréd ajándéka, legalább 12—12 pont.

21. Olajfesték kazetták, felszerelve,Müller Testvérek Rt. (Bp., 
Lehel-u. 27—29.) ajándéka, legalább 20—20 pont.

22. Patent vízfesték-kazetták felszerelve, Müller Testvérek Rt. 
(Bp., VI., Lehel-u. 27—29.) ajándéka,, legalább 10—10 pont.

23. Fém vízfesték-kazetták, Müller Testvérek (Bp., VI., Le- 
hel-u. 27—29.) ajándéka, legalább 16—16 pont.

24. Kombinált műkorcsolyák, Kertész és Weszely Rt. (Bp., 
IV., Váci-utca 9.) ajándéka, legalább 16—16 pont.

25. „Dunlop” sporttenniszrakettek,Kertész és Weszely Rt. (Bp., 
IV., Váci-utca 9.) ajándéka, legalább 20—20 pont.

26. Tanuló vaskorcsolyák. Geitner és Rausch (Bp., VI., And- 
rássy-út 18.) ajándéka, legalább 10—10 pont.

27. Thermos palackok, Geitner és Rausch (Bp., VI., Andrássy- 
út 18.) ajándéka, legalább 10—10 pont.

28. Alumínium só- és paprikahintők. Geitner és Rausch (Bp.,
VI, . Andrássy-út 18.) ajándéka, legalább 3—3 pont.

29. 2 X6-os Einsigno Cupido fényképezőgép. Wanaus József 
(Bp., IV., Sütő-u. 2.) ajándéka, 10—10 pont.

30. Különböző nagyságú csomagolt és préselt kitűnő minő
ségű magyar sajtok. Legalább 2—2, 6—6, 14—14 pont.

31. Dobozos tea-kekszek, Váncza és Társa (Bp., X., Korpo- 
nai-u. 4.) ajándéka, legalább 4—4 pont.

32. Dobozos halsaláta. Warhanek C. (Bp., VI., Frangepán-u. 
8—10. sz.) ajándéka, 4—4 pont.

33. Gyönyörű kivitelű cserkészkürt, Mogyoróssi Gyula (Bp.,
VII. , Rákóczi-út 71.) ajándéka, legalább 10 pont.

34. Teljes lombfürész-készletek fúróval, vassatuval stb. Kiss 
Ernő cég (Bp., VII. Erzsébet-körút 13.) ajándéka, legalább 
10 pont.

• Ezenkívül számtalan kisebb-nagyobb ajándék-csomagok stb.
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M I  M E G  N E M  H A L U N K .

Béke-boldog-szép idő volt nagyon!
Több volt a virág, kevesebb a gyom.
Jól sütött a nap, hűsített az árnyék,
Szabad erdőkben dalolt a madár még. 
Levesünket magyar só íze sózta,
Ruhánk se volt nyütt és fordított ócska.
Hűbb volt hozzánk a kenyér és az áloríi,
A gond nem ült meg örökölt portánkon.
Mindig jobb lett a Holnap, ha Ma baj volt, 
Vendégnek vígan nyitottuk az ajtót.
Tiszta volt szivünk, borunk és dalunk,
Akkor azt hittük, hogy meg se halunk!

Bolondos-furcsa idő jött nagyon!
Átlobogtunk a zord zivataron.
Szivünket égve dobáltuk az égre 
És nem kérdeztük senkitől: mi végre?
Nem kutattuk: melyik tengerbe érünk 
S pazar patakban omlott olcsó vérünk.
Ha ma rossz volt: még rosszabbra virradtunk, 
Mert ritkult, romlott borunk, búzánk, barmunk. 
Ami még termétt: mind a katonáké!
Itthon jó volt kenyér helyett a máié. 
így maradt tiszta szívünk és dalunk.
S akkor se hittük még, hogy meghalunk!

Ájult-szomorú idő volt nagyon . . .
Megfojtotta a virágot a gyom.
Hazug álmoknak hetykén neki-dölve,
Magunkat magunk vágtuk vadul főbe.
Híres hősökből gyatra gyávák lettünk,
Így csapott össze csúf romlás felettünk . . . 
Tördelhettük már kezünket, hiába!
És kiálthattuk kínnal a világba,
Hogy nincs bűne a vitéz magyaroknak!
Szörnyű vadak félholtra daraboltak. 
Megdermedt szívünk, elnémult dalunk,
Csak azt nem hittük még, hogy meghalunk.

Verejték-gazdag idő ez nagyon!
Kivágjuk s újra ránk kúszik a gyom.
Idegünk pattog és ropog az izmunk,
Csak ritkán és csak keserűn kocintunk. 
Orra-bukásig túrhatjuk a földet,
Búzánk a mi zsákunkba nem ömölhet.
Kínnal a kínból aranyat bányászunk 
Másnak . . . S koldus-tanya mi ősi házunk! . . . 
—  De mienk a dac és a diadalmas 
Akarat! . . . Velünk az Ur, a hatalmas,
Ki szívünk szítja, felveri dalunk . . .
Nem is hisszük most se, hogy meghalunk!

Gyökössy Endre.

HARC A  BÚ ZÁ É R T  ÉS A  M AGYARSÁG.
Ezelőtt 50—60 évvel, amikor a mi apáink és nagy

apáink diákoskodtak, eszébe sem jutott az embereknek, 
hogy a mi gabonánk, főleg a híres magyar búza itthon 
maradjon, ne lehessen eladni. S íme most megtörtént. 
Nincs ár,a a búzánknak, a külföldi verseny teljesen le
nyomja.' Hány magyar családban ütött tanyát emiatt a 
gond az idén! De a csonka magyar állam gazdasági élete 
is eszerint igazodik, mert, ha nincs gabonakivitel, nincs 
pénzünk, nem tudjuk kifizetni a külföldről behozott gé
peket, iparcikkeket. Az élelmiszertermelés olyan arányokat 
öltött, hogy túltermelés van a világpiacon.

Miért termelnek ilyen sok gabonát, főleg búzát? Ennek 
többféle oka van. Ma a búza a fehér embernek legfonto

sabb tápláléka, kenyérnövénye. A Földközi-tenger környé
kéről indult el hódító útjára. Franciaországban már év
századok óta a búza az uralkodó kenyérnövény. Napo
leon katonája tarsolyában nemcsak a közmondásos mar- 
sallbotot vitte magával távoli hadjárataiba, hanem egy 
másik kitűnő dolgot is: a búzakenyeret ■— írja Maurizio 
(Növényi tápanyagaink története).

De ez nem volt ám mindig így. Bourgogne, a nagy orosz 
hadjárat egy résztvevője emlékiratában egy hölgyről ír, 
aki őt 1812-ben Moszkvában egy darab kenyérrel kínálta 
meg, amely fekete volt, mint a szén és tele szalmával. 
Bourgogne viszonzásul az ezred kenyeréből kínálta meg, 
mire a hölgy röstelkedve vonult vissza.



478 MAGYAR CSERKÉSZ 22. szám

Diadalmas előrehaladásában a búza mindenütt kiszo
rítja  a rozskenyeret. Az angol statisztika azonban a búza 
térhódítását mutatja a rozszsal szemben. Közép-Európá- 
ban is állandóan terjed a búzakenyér nyugatról kelet felé, 
délről északra. Megterem a búza mindenütt, ahol — a 
mag kifejlődésének idején — a középhőmérséklet nem 
emelkedik 23“ fölé és! nem száll 15“ alá. A legmelegebb 
táj, ahol a búzát nagy arányokban, mint kivitelre is ke
rülő növényt termelik, India központi tartományaiban van, 
ahol a tenger felett 200—500 m magasságú fennsíkokon 
novemberben vetik a délnyugati monzunszelek esői úján. 
A hőmérséklet ekkor 18 5—21 5“ közt ingadozik. Március
ban aratnak. A közbeeső hónapokban rendesen igen szá
raz az idő. A leghidegebb vidék, ahol még nagyobb ará
nyokban termelik, Transbajkália déli'része. (Ballenegger: 
A búza éghajlata és termőföldje.)

Az utóbbi esztendőkben pompás volt a búzatermő or
szágok időjárása. A sok tavaszi esőzés, az enyhén-meleg, 
de nem forró június mind-mind kedvező a búzatermésre. 
Jó, sőt kitűnő aratások voltak még azokban az országok
ban is, ahol azelőtt nagyon 'kevés, vagy csak rosszminő- 
ségü búzát termesztettek. Ehhez járul, hogy az egész vi
lágon egyre nagyobbak a megmívelt, búzával bevetett te
rületek. Minden müveit ország, még azok is, amelyek első
sorban ipari államok, kenyérszükségletüket belföldön ter
melt búzából igyekeznek elsősorban kielégíteni.

A búzatermelésnek az utóbbi 60 év alatt történt rend
kívüli kiterjedését nagyrészt annak tulajdonítják, hogy a 
fehér ember mívelés alá vette a még parlagon levő nagy 
mezőségi területeket.

Az Unió Kansas államában, mely az amerikai fekete 
földvonulatban fekszik, 1926-ban 9 millió acren (1 acre =  
0 4 ha, 1 ha =  körülbelül 1% kát. hold), vagyis az állam 
megmívelt területének felén őszi búzát termeltek. Leggaz
daságosabbnak az az eljárás 
mutatkozott, hogy a búzát 3 évig 
termelik egymás után, azután 
egy évig ugart hagynak vagy 
egy évig takarmánynövényt ter
melnek (tengeri, cirok).

Ugyancsak minden trágyázás 
és különösebb talajmívelés nél
kül termelik a búzát a nagy 
orosz sztyeppen, Argentina pam
páin és Kelet-India központi fen- 
síkján.

Nemcsak a búzával bevetett 
terület lett nagyobb, hanem a 
terméshozam is emelkedett a te
rületegységen. Ma a nemesített 
magvak és a szakszerű talajmí
velés következtében kétszer-há- 
romszor annyi búzát termelnek, 
mint azelőtt.

Olaszország békében 40 mil
lió mázsa búzát termelt, ma már 
60-at termel Mussolini szervező 
munkájának hatására. Ausztriá
ban kétszer akkora területen ter
melnek ma búzát, mint békében.
De mindez semmi Amerika, ki
vált Kanada, Argentina, azután 
Ausztrália rengeteg terméséhez 
képest. Kanada pl. a háború 
előtt 54, ma 120 millió q búzát 
termel. Az Egyesült-Államok 
búzatermése 187 millió méter

mázsáról 237 millió mázsára, Argentínáé 40 millióról 
64 millióra emelkedett. Amerika nem tudja ezt a rengeteg 
mennyiséget elfogyasztani, hiszen kevés ahhoz a lakos
sága. Európa fele irányul tehát a kivitel és az amerikai 
liszt Zürichbe, Berlinbe, Prágába szállítva olcsóbb, mint 
ugyanott a magyar.

Itt van azután a termelés olcsóbbodása, a búzafeldol
gozás racionálizálódása folytán. A motoros ekék, trakto
rok bevezetése a földmívelésbe, nagyon lecsökkentette a 
termelés önköltségét. A nemesített magvak fokozzák a 
termelés mennyiségét. És az érett búzának a legmodernebb 
módszerek szerinti „feldolgozása11 mindennek a koronáját 
jelenti: Kanadában aratáskor egész vonat halad végig a 
szántóföldön. Az első vágón learatja és kévékbe kötözi a 
gabonát, a második kicsépeli, a harmadik métermázsás 
zsákokba töltögeti és csomagolja, még pedig grammnyi 
pontossággal, a negyedik vagonba rakja — és a búza 
megy a gyűjtőhelyre, a siló-ba. A gazda mindjárt megkap
hatja a csekket s ha kell, a pénzt is. Mert mindezt köz
pont intézi Amerikában, szövetkezeti formában.

Ami Kanadában csak percek műve, az nálunk hetekig 
tartó komoly munka. Az aratás, hordás (takarolás), csép- 
lés, zsákokba rakás, mérés, szállítás heteket, esetleg hóna
pokat vesz igénybe. És az eladás? Az meg egyáltalában 
nincs megszervezve nálunk, hiszen a magyar gazdáknak 
nincs szövetkezetük (!) , nincsenek irányító árak. Minden 
hozzáértő tudja, ha a gazdának nincs pénze falun, mert 
rossz volt a termés, vagy nem tudják eladni a gabonát, 
akkor a városban sincs forgalom, megáll az egész gaz
dasági élet vérkeringése.

Mi elvesztettük azokat a területeket: Tirolt, Dalmáciát, 
Bukovinát, Karinthiát, Felső-Ausztriát stb., ahova azelőtt 
mindig el tudtuk adni gabonafeleslegünket. Most jön az 
amerikai búza. Amerikában olcsóbban termelnek, tehát

áthozhatják Európába és verse
nyeznek velünk, mert mi drágán 
termelünk. Már pedig a búzá
val is az ér el nagy sikert, aki 
olcsón termel és olcsón szállít.

Mi magunk is többet terme
lünk, mint azelőtt. Régente egy 
magyar holdon átlag 4—5 má
zsa búza termett, ma 8—9 má
zsa. De hiába termett több bú
zánk, nem tudtuk kiszállítani a 
felesleget, csak annyit adtunk el, 
mint azelőtt. Tehát sok a feles
leg. Drágán termelünk, kézierő
vel, ökör- és lófogatokkal moto
rok helyett, így nem adhatjuk 
olyan olcsón a búzánkat, mint 
Amerika.

Más baj is van. Bécsben az
előtt csak magyar lisztet hasz
náltak a pékek. Ámde a genfi 
nemzetközi munkaügyi hivatal 
egész Európa területére eltiltotta 
a gépek éjszakai munkáját. A 
magyar lisztből gyúrt kenyér 
lassabban kel meg, mint az erre 
a célra preparált amerikai liszt
ből készített. A genfi törvény 
óta a pékeknek csak 1—2 órá
juk van a dagasztásra és a ke- 
letésre. Most próbálkozik nálunk 
is az Országos Liszkísérleti Ál
lomás a lisztnek olyan módonEgy kalászban 100 szem.
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való preparálásával, hogy az a 
rövid idő ellenére is megkeljen, 
akár az amerikai preparált liszt.

A szakértők azután beismerik 
azt is, hogy bizony megromlott 
kissé a magyar liszt. Békében, 
régen egy mázsa búzából 10 kg 
nulláslisztet vettek ki malmaink, 
ma 56 kg „fehérliszt“ kiőrlése 
sem ritka. Ez azt jelenti, hogy 
ez a modern, háború utáni nul
lásliszt sokkal rosszabb, mint a 
régi — írja Degen Árpád dr. az 
Országos Vetőmagvizsgáló Állo
más igazgatója. Bizonyos süte
ményfajtákat, pl. réteseket és a 
híres angol finom cukrászsüte
ményeket csak egészen kitűnő 
magyar, nevezetesen tiszavidéki 
lisztből lehet előállítani. Ha azonban csökken a magyar 
liszt minősége, csökken a kiviteli lehetőségünk is.

Mit csináljunk most mi, a csonka haza élni akaró gyer
mekei? Lemondjunk a búzatermelésről?! Takarmánymag
vak: lóhere, lucerna, ősziborsó, bükköny, len, kender ter
melése feltétlenül sikerrel és anyagi eredménnyel járna -— 
persze azokon a vidékeken, ahol ez lehetséges, mert van
nak ám hazánkban olyan területek is, ahol csakis búzát 
termelhetünk, mert csakis annak a termelése fizeti ki ma
gát. Egyelőre az ipari növényekből is csak annyit termel
jünk, amennyit a mi gyáraink itthon fel tudnak dolgozni, 
úgy biztos a kivitel.

A gabonatermelésről tehát nem monhatunk le. Csakhogy 
a többtermelés jelmondatát a jobbtermelés, a minőségi 
termelés jelmondatával kell felcserélnünk! Mert Magyar- 
ország mezőgazdasága s azzal hazánk sorsa is, a minőségi

termeléssel áll vagy bukik. Nem 
elég tömegbúzát termelni. Ta
nuljunk most már a magunk ká
rán. Hiba volna ugyanis, ha nem 
vennék észre, hogy az az arány
lag kevés finom kanadai búza, 
amely értékesítésre kerül 40—50 
százalékkal kel el drágábban, 
mint a mi búzánk.

A gabonatermelésről mi nem 
mondhatunk le, mert a magyar 
földet, az Alföldet, Dunántúlt 
egyaránt, erre teremtette a jó 
Isten. S a finom magyar gabona 
mindig talál piacot. Azután az 
amerikai mezőgazdaságban any- 
nyira túlteng a gépgazdálkodás, 
hogy az állatállományt teljesen 
kiszorították a traktorok és ma 

Amerika már önmagát is alig tudja ellátni vágómarhával. 
Argentina ennek láttára teljes erővel az állattenyésztésre 
vetette magát és minden feleslegét Amerikába szállítja. 
Ennek viszont az a következménye, hogy az argentínai 
fagyasztott hús- és vágóállatbehozatal már az idén, úgy
szólván teljesen megszűnt Európában.

Európában meg az állattenyésztő gazdák, az állatárak 
emelkedését látva, az állattartásra vetik magukat, tehát a 
gabonatermelés fokozására nem gondolhatnak.

Mi tehát minőségi búzát termeljünk, de csak ott, ahol 
csak búzatermelés lehetséges. Iparkodjunk azt termelni, 
amit értékesíteni tudunk, aminek nagy az értéke, amit kül
földre küldhetünk, tehát javítjuk a kereskedelmi mérle
günket, gazdagítjuk vele hazánkat. M agyarország sorsa a 
mai ifjúság, a termelő-egyének kezébe van letéve.

Dr. Horváth Károly.

Rozstábla homokos területen.

H O G Y A N  F E S S Ü N K  J Á T É K T Á R G Y A K A T ?
A kiállításokra, karácsonyi vásárokra készített játékainkat szé

pen kell kifestenünk, mert az össze-vissza mázolt tárgyakat 
senki sem szereti megvenni. Azt hiszem, te sem vásárolnál olyat. 
Mivel sokan fordultak, már hozzám azzal a kéréssel, hogy ma
gyarázzam meg a kifestés módját, most közlöm itt az egész 
eljárást, melyet a gyakorlatban már sokszor kipróbáltam igen 
szép eredménnyel.

Kifűrészelés után a fát kissé lecsiszoljuk üvegpapirral. Hogy 
a festésnél a fa a festéket ne szívja be, ezért „alapoznunk” kell. 
A fadarabokat (kivágás után) forró, közepesen híg enyvvel 
négyszer, ötször átkenjük jó nagy ecsettel, majd amikor a fa 
már nem szív be több enyvet, timsós fürdőbe tesszük (1 liter 
vízben púpozott kávéskanálnyi közönséges timsó feloldva). Ez 
az úgynevezett „cserzés”, melyre azért van . szükség, hogy a 
festés ne legyen foltos. Nyolcszor-tízszer megforgatjuk a min
tákat a fürdőben, azután kivesszük s hagyjuk jól megszáradni. 
Most finom üvegpapírral simára csiszoljuk a fát s a széleit is 
letompítjuk egy kissé, majd az egyes darabokat összeerösítjük 
vagy ragasztjuk, úgy, ahogy éppen az elkészítendő játék meg
kívánja. Összeragasztás előtt azonban a darabokat melegítsük 
meg egy kissé, mert a hideg fán az enyv hamar „megfagy”, s 
nem ragaszt oly jól.

Végre festhetünk. Veszünk: tanulmány-tempera festéket (pl. 
Bpesten: Centrum-ban, Baross-utca), ha 8—10 féle színünk van, 
minden színárnyalatot kikeverhetünk. A színek legyenek ezek: 
kremsf fehér; világos kadmium-sárga, sötét ocker, égetett sienna, 
zinober, ikrapplack, vandyck-barna, permanent-zöld, ultramarin 
és párisi kék. Kérjetek hármas tubusokat. A festékeket egy üveg

lapon keverjük össze vízzel, úgyhogy eléggé sűrű legyen s az
után 5—10-es vízfestékecsettel a játékra festjük szép egyenlete
sen. Legjobb egy mintából egyszerre többet csinálni s a festés
nél az egyik színt egyszerre tesszük fel mindegyikre, csak utána 
a másikat. Minden szín száraz legyen, mielőtt még egy másikkal 
ráfestünk. A színeket kissé sötétebbre kell kevernünk, mint ami
lyennek lenniök kell majd száradás után, mint nedvesen, mert 
a tempera szárazon mindig világosabb, mint nedvesen. Először 
a nagy felületeket fessük be (pl. a nadrágot) s csak azután a 
részleteket rája (pl. a nadrágon a gombokat). Finom vonalakat 
vékony (1—2-es) ecsettel csinálunk. Kerüljük a nagyon rikító 
színezést.

Miután az utolsó ecsetvonást is megtettük, tegyük félre a já
tékot, hadd száradjon 5—6 órán át. A tubusokra csavarjuk rá 
a tetőt, »eseteinket mossuk ki tisztára s törüljük meg tiszta ruhá
val. Ujjainkkal formáljuk az ecset hajszálait hegyesre s úgy 
tegyük félre száradni, máskülönben az ecset nagyon borzas lesz 
s nem lehet vele tisztességesen dolgozni.

A játék most már kész, csak még a fényezés, a „lakkozás” 
hiányzik. Vegyél a festékkereskedésben Zaponlakk-ot (olyan 
illata van, mint egy bizonyos fajta likőrnek!) s jó nagy ecsettel 
kend be vékonyan a mintát. Mikor ez a réteg megszáradt (2—3 
óra), kend be mégegyszer, tartósabb lesz a játék! Ha nem kap
nál Zaponlakkot, csinálj Mastix-lakkot: egy tiszta üvegben oldj 
fel 500 gr Ricinus-olajat. Többször jól fel kell rázni. Ha mindent 
pontosan csináltál, magad is fogsz örülni a játéknak, olyan szép 
lesz. Jó munkát! , , ,  .J Mátis.

K A R Á C S O M B A  a legszebb és legértékesebb a já n d ék  eg y  p o n to sa n  já r ó  eserkész-karkő tőóra .
Arany karkötőóra ára .............. ... 85’— neneő.
Ezüst » » ...................  ... 40'— ,,
Nikkel „ „ ......................... 30— „

K a p h a t ó  a CS E R K É 8 Z B O L T B A N f B u d a p e s t ,  V. kerü le t, Nagy  Sándor-u tea  fi. szám .
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A  K R U M PLIF IK Á LT  KÍSÉRTETEK.
Éles visítás hasított bele az erdő csendjébe. A tábor

tól húsz lépésnyire Kacs Tibit rázta a hideg. Már hogyis 
ne rázta volna kérem, mikor az esti félhomályban egy 
valóságos kísértet emelkedett fel az orra előtt. Szürkés bő 
izében volt a kísértet, kétoldalt olyan izék nyúltak ki be
lőle, arca nem volt, hegyes izéje meg volt fent az izé
jén . . .

Egyszóval borzalmas volt! Le se lehet azt írni.
Az már valóságos megkönnyebbülés volt, mikor a kí

sértet zengzetes magyar nyelven szólalt meg, leadván az 
alábbi barátságos szólamot:

— Ne süvölts, te cuclisüveg! Ránk hozod az egész tá 
bort. Ha el nem hallgatsz, úgy kupán váglak, hogy lábbal 
fordulsz az ég felé!

No, erre a jámbor biztatásra már egészen megkönnyeb
bült Tibi szíve. Efféle jókkal 
csakis az ő szerelmetes ke
belbarátja, Perényi Jankó 
szokta őt traktálni. Azért hát 
óvatosan közelébe ment a kí
sértetnek, hogy jobban is meg
tapasztalja.

A rettentő jelenség közelebb
ről nézve jókora zsákból ál
lott. A zsák aztán lefelé, két 
lábszárba végződött, melyeket 
alulról egy-egy szakadozott 
bocskor határolt. A jobb 
lábbeli elején egy kíváncsi 
lábujj kandikált ki. Erre a 
döntő ismertetőjelre Tibinek 
utolsó kételye is eloszlott.
Gyengéden hátbavágta a túl- 
világi rémet.

— Talán nadragulyát kegyes
kedtél edegélni, hogy így ré- 
mítgeted az embert? Miféle 
tréfa ez?

Jani kibújt a zsákból. Széle
sen mosolygott.

-— Ez nem tréfa barátom, ha
nem véres valóság. Nagy tisz
tesség és nagy öröm. A kis
cserkészek diadala.

Tibi részvéttel sóhajtott.
— Szegény barátom! Mindjárt gondoltam, hogy elment 

az eszed.
— Dehogy is ment. Ide hallgass. Látod ezt a két krumplis

zsákot? •
-— Az egyiket látom.
— A másik meg itt ül a hónom alatt. És látod ezeket 

a lyukakat?
S Jani barátunk büszkén mutogatta a két zsák némi 

folytonossági hiányait. Ki-bedugdosta ujjait a lyukakon és 
buzgón mozgatta őket.

Tibi ráúnt a mutatványra.
— No és?
— Ezekben a zsákokban hozzák holnap a krumplit a 

faluból — jelentette ki ünnepélyesen —. A lyukakat pe
dig nekünk kell megvarrnunk addig, mivelhogy az én 
apám szabó, téged meg az anyukád még kötni is meg
tanított.

Tibi elhúzta a száját.
— Ha csak ez az a nagy öröm, hát süsd ki zsírban 

prézlivel. Mindjárt besötétedik, aztán ha meg is varrjuk, 
hogy visszük át a kerge őrshöz? ők a naposak holnap.

— Igen a kergék a naposak, de Orfeusz bácsi azt 
mondta, hogy reggel korán is leadhatjuk a pancsoldában.

Gyengébbek kedvéért kis tábori zsebszótárt rögtönözve 
megjegyezzük, hogy pancsoldának a vízparti mosdóhelyet 
csúfolták jeles barátaink, kergéknek pedig a becsületes 
Zerge-örsöt, ami már semmiképpen sem illik két ilyen tök- 
magtól. Hogy pedig ki az az Orfeusz bácsi, arról érdemes 
bővebben szólani.

Orfeusz bácsi súlyos egyéniség volt, pontosan szólva 
egy mázsa és két kiló. Hogy lábon járt és nem gurult, azt 
magas termetének köszönhette. No, de azért jól ki volt 
párnázva így is. A nyolcadik osztályban állítólag extra- 
padot akarnak csinálni a számára, ha az idei táborban még 
egypár kilót hízik. Azért is mindent megtett, hogy a kü- 
lön-pad veszedelmét elkerülje. Amúgy is költői kedélye lé

vén, hajnalonkint nagyokat sé
tált az erdőn. A szakácsmes
terséget is azért vállalta el, 
hogy hátha a hőség kiolvaszt 
pár kilót belőle. Ha még 
hozzátesszük, hogy Orfeusz 
bácsi valóságos belső titkos 
költő volt, aki érzelmes ver
sekben énekelte meg a tavaszt, 
az erdőt, a tábort és min
dent, ami csak meg hagyta 
m agát énekelni, hát eléggé 
jellemeztük a fennköltlelkü étek
készítőt.

Azaz, hogy volt neki még 
egy kevésbbé ártatlan oldala 
is. Nagyon szerette a tekin
télyt és a rendet, s akik ez 
ellen a két nagy úr ellen vé
tettek, azoknak irgalmatlanul 
az orrukra koppintott a főző
kanállal.

Efféle koppintásokra legin
kább Tibi és Jani szolgáltak rá, 
mint az egész tábor legkisebb, 
de legönérzetesebb tagjai. Volt 
is részük bőven a szellemi és 
fizikai rendreutasításokban, 
miért is ádáz bosszút esküdtek 
a lírai szakácsnak.

— Ki fogja lelni a hideg. Vacogni fog! — bizonykodott 
Tibi egy suttogva megejtett hosszabb haditanács után.

— Igen ám, de nappal ez nem olyan hatásos! — aggo
dalmaskodott Jani. — Meg aztán Orfeusz papának drót
kötél-idegei vannak.

— Csak bízd rám, öregem! A hajnali szürkület, aztán a 
bokrok közt még elég sötét van. Csak keljünk fel jó ko
rán, a többi az én dolgom.

Hát ezt az egy feltételt lelkiismeretesen teljesítették is. 
Kora hajnalban kibújtak nesztelenül a sátorból egymás
után. Pedig alig hányták le éjszaka a szemüket. Első út
juk mindjárt a pancsoldához vezetett. De nem ám mos
dani! Brr! Ahhoz még nagyon hűvös volt. Kiválasztottak 
néhány félhomályban levő bokrot, ott fedezéket készítettek 
maguknak.

— Vegyük fel a kísértet-uniformist! — vezényelt Tibi. 
—• Nem tudjuk, hány óra. Minden pillanatban itt lehet, 
s a cserkésznek résen kell állnia.

—  Jó. Tehát a műsor ez: Először hangtalanul bokrokat 
rázni, aztán nyögni és sóhajtozni, végre kísérteties mor
gással felemelkedni.
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— Nem végre, mert a vége még csak aztán jön — egé
szítette ki Tibor —. Utolsó szám, hogy fejjel neki szala
dunk a gömbölyű hasának és tréfából úgy felökleljük, 
hogy komolynak is beillik.

— Rendben van!
A harcias kísértetek belebujtak a zsákba, feszülten 

vártak.
— Egy kicsit meg is lehet csípni — ábrándozott álmos 

suttogással Jani.
Tibi elégedetten mormogott rá:
— Az jó lesz. Megcsiklandozni is lehet. Orfi bá’ nagyon 

csiklandós.
Meglapultak a földön és megint hallgattak sokáig.
— Hideg van — dünnyögte végül Jani, és összekupo

rodva egészen behúzódott a zsákba. Tibi követte a jó pél
dát. Jóleső melegben összegöngyölődve vártak.

— Most aztán figyelem! — szuszogott halkan az egyik.
— Résen legyünk — motyogta még halkabban a másik.
Aztán már csak szabályos, békés szusszanások vegyül

tek a csendbe.
*

Bényei Ottó, azaz Orfeusz barátunk ábrándozva járta 
az erdőt.

. — ó, természet, ó, dicső természet ■— áradozott m agá
ban —. Igen, ma keménymagos levest csináltatok . . .  Ez 
az édes erdei illat . . .  és krumplifőzeléket . . .  Ah a ma
dárkák most ébredeznek . . .  Ha ugyan elhozták már a 
krumplit azok a betyárok. Két napja veszekszem az élel
mezési biztossal, de nem szerez . . . Bár megígérte mára.

így andalgott előre Orfeusz bátya, költői képzeletét fel
váltva legeltette természeti 
bájon és cserkészeti bájon, 
hajnali píron és ebédi zsí
ron. Már éppen egy saját- 
szerzeményü költemény első 
sorai kezdtek alakulni lelké
ben, mikor a pancsolda tá
ján két barnás foltot pillan
tott meg az egyre világosodó 
tájékon. A barnaság a bok
rok alul kandikált ki, és fél
reismerhetetlenül krumplis
zsák jelleget mutatott. Még 
a frissenvarrt foltok is ott 
ékeskedtek rajta. Orfeusz 
költői szíve nagyot dobbant.
Szárnyaló képzeletével 
azonnal felfogta a dolgot.

— Meglepetés! Ezek a de
rék fiúk már meg is hozták 
a krumplit! — mondta meg
hatva, s elhatározta magá
ban, hogy a hajnalban elho
zott krumpli figyelmes szál
lítóit külön cserkész-ódában 
fogja ünnepelni.

— Hordásnak indult bátor, 
erős fiúk — szólalt meg lel-
— o— o - o — .  — o — o — „ — o — o —

kében az első erőteljes ódái sor, mely a nagy Berzsenyi 
remekeire emlékeztetett.

Elmerülve ragadta meg a két zsákot. S míg lelke az 
Oümpus magas tetőin szárnyalt, öntudatlan ujjakkal kö
tözte be a zsákok száját, s hóna alá kapva kétoldalt, meg
indult fel a dombra. Oda már nem szokott feljönni az 
élelmiszeres kordé, s máskor is Orfeusz bácsi cipelt fel 
mindent tornagyakorlatul. Most is letette gyengéden a ter
het a fűre a tűzhely mellé. A naposok már talpon voltak. 
A reggeli készült s ugyanolyan mértékben készült az óda 
is. Orfeusz papa már a negyedik szakasznál tartott.

— Nem rettentett el titeket hajnalon.
A felkelésnek . . .  a felkelésnek . . .
— Ottó bátyám, mi ez a két izé? — szakította meg a 

készülő verssort egy kíváncsi hang. — Borbás Pali, kukta 
a zsákokra mutatott.

—- A felkelésnek . . .  — mormogta állhatatosan a sza
kácsköltő —. Krumpli, fiam . . .

— De Ottó bátyám, mozog a krumpli!
Ottó bátya elégedetlenül ráncolta a homlokát.
— Mozog az eszed tokja, öcsém. Már éppen meg lett 

volna. A felkelésnek undorítósága, sem a hideg víznek ha
tása, melybe a hajnal előtt mosdátok.

— Negyedik strófa kész! ■— állapította meg diadalma
san. — Rázzátok bele a krumplit a vízbe. Megmosni, az
tán hámozunk!

A következő pillanatban a költői ihletet egy loccsanás és 
egy éles sivítás vágta ketté. A szakács megfordult, s a 
krumplimosóban egy álmos kiscserkészt pillantott meg. 
Körülötte kacagott a kukták kara:

— Pötty . . . pötty . . , 
Potyebrád — hangzott a 
csúfondáros kiáltás.

A zajra pedig a másik, 
bekötözött krumplis-zsák 
mozogni kezdett. Szusz- 
szánt, nyögött, sőt egy na
gyot kiáltott.

— De hiszen ez a Kacs 
Tibi! — mondták többen.

— Krumpli helyett úgy 
látszik zsákba Kacskát hoz
tam — vágta ki a szelle
mességet Orfeusz. A két pó
ruljárt merénylő szégyen
kezve mászott elő zsákból 
és edényből, s míg kárval- 
lottan elpárologtak, futótűz
ként terjedt el a hír, hogy 
ma Perényi Potyebrád és 
zsákba Kacska lesz ebédre.

Ezt a két nevet semmiféle 
vegytisztító intézet nem 
tudta lemosni többet a két 
szerencsétlen krumplifikáit 
kísértetről.

Mikroszkóp.

A papírvágókés. Csinálhatjuk jávor lombfürészfából, vagy l / 2—2 mm-es rézlemezből (acélfűrész-szalaggal). A rézlemezre 
a mintát, melyet a leolvasható méretarányokban papírra rajzol
tunk, felragasztjuk, fára azonban elég indigó-papírral átmásolni. 
Kifürészelés után a kés élét reszeljük ki mindkét oldalon finom 
reszelővei. De ne legyen éles, mert az, aki megveszi a kést, sem 
skalpolásra, sem disznóölésre nem fogja használni! Legvégül 
csiszoljuk át az egészet, hogy sehol éles széle ne legyen a kés
nek, majd olajos, igen finom „smirgli-papírral” fényesítsük ki.
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K A N G A S A L A .
(Finn nemzeti nagytáborban.)

Kangasala, 1930. Jelvénygyiijteményem e nyáron egy ilyen 
feliratú plakettel gyarapodott. Hadd meséljem el ennek a tör
ténetét.

Kangasala kies kirándulóhely Közép-Finnországban, Tampere 
(svédül: Tammerfors) város közelében, melyet virágzó ipará

ról a finn Manchesternek szoktak nevezni. Itt rendezték a finn 
cserkészek első nemzeti nagytáborukat a nyáron, nyolcszáz 
résztvevővel. Kifejezetten csak az észteket s minket hívtak meg. 
De mivel oda legkésőbb június 29-én már el kellett volna in
dulnunk (s mivel a vasút drága, a hajó még drágább), nem 
akadt jelentkező magyar csapat.

Június 6-án, mikor éppen megjelent a külügyi hírek közt, hogy 
nem veszünk részt a kangasalai táborban, Molnár Frid bátyánk 
ezt mondta nekem:

— Mit szólnál hozzá, ha reprezentatív csapat helyett téged 
küldenénk Finnországba?

Ilyen ajánlatot nem szokás visszautasítani: június 28-án neki
vágtam a hosszú, magányos útnak, a lengyel rónaságon 
keresztül. "

Bár nem első utam volt Finnországba, megvallom, soha ed
dig nem foglalkoztatott a turáni testvériség kérdése a cserké
szeten belül. A- tavalyi Jamboreen olyan beosztásban vettem 
részt, hogy angolokon kívül más nemzetről alig volt alkalmam 
tudomást szerezni. Ez a nagy turáni tábor minden tekintetben

újdonság volt szá
momra.

Ismerek egy csa- 
oatot, mely minden 
öregcserkészét el
viszi egyszer a mü
veit nyugatra. Hi
szen nem mondom, 
nem árt megszokni, 
hogy az embert 
mint napkeleti bar
bárt megbámulják. 
De mégis csak más 
érzés kezet fogni 
egy varsói cser
késztiszttel, aki ti
zenhárom éves ko
rában — a Visztu
lái csata emlékeze
tes napján — orosz 
bolsevikok golyói 

Finn—dán barátkozás. közt bujkálva vitte

az üzeneteket a tűzvonalba és aki tisztelettel néz mindenkor 
Báthory István nyugatvédö nemzetére. Az északi testvérországba 
érve pedig már pogány gyönyörűsége telik az embernek a hang- 
súlytalan német szótagok magyar — vagy ha tetszik: finn — 
módra való megropogtatásában, lehetőleg a berlini Waldpfad- 
finderek fülehallatára. '*

Mi, turániak (az ember a harmadik napon már ilyen széle
sebb fogalmakat sző gondolataiba) vagy játszunk, vagy dolgo
zunk. A játszva-dolgozást (az angol-szász fiúvilág egyik alap
elemét) nem a mi számunkra találták ki. A finn fiúk a tábori 
munkára kiszabott idő alatt szorgalmasan dolgoznak.

— Mint a hangyák! — csudálkozik egy ír Rover.
— A kutyafáját: itt szeretnék cserkésztiszt lenni! — tört ki 

az őszinte elismerés az ír parancsnokból, akit úgy látszik kissé 
megviseltek a temperamentumos, forrongó lelkű és eszű ír fiúk.

A sok munkának van is látszata. A táborok tiszták és minden
féle ötletes tökéletesítéssel fel vannak szerelve. Minden csapat 
készített magának asztalt, padot az étkezöhelyre. A konyhák 
szakasztott másai a mieinknek. No és a totemek . . .

Az egyetlen dolog, ami a tábort lényegesen megkülönböztette 
a magyar nagytáboroktól, a keresztek teljes hiánya (valószínű, 
bár nem volt kimutatható, hogy a tábor résztvevői kivétel nél
kül protestánsok voltak).

Az ember egész nap önkéntelenüi is azt keresi a táborban: 
miben hasonlítanak hoz
zánk a finnek és miben 
különböznek tőlünk?

Dolgoznak, mint a han
gyák, mert örömük telik 
benne. Tábortüzeiknél 
szinte ünnepiesen komoly 
a hangulat, mert a finn 
közmondás szerint a nóta 
bánatból születik. A fin
nek a világ legtermészete
sebb népe; a fegyelem 
külső formáira soha nincs 
szükség cserkészetükben.

És mi a szerepe a pa
rancsnoknak?

A fiúk lelki vezetése, a 
táborozások anyagi elő
készítése, szabadságok 
összeegyeztetése, a publi
kum közönyének enyhí
tése.

Egy napon, mikor ép
pen cikket írtam a tábor
ban, így szólt hozzám egy 
finn parancsnok:

— Talán különösnek 
fogjuk találni, hogy míg 
egy magyar újság szíve
sen közöl cikket a táborunkról, addig a finn lapok csak a napi
hírek közt fognak rólunk röviden megemlékezni.

Így is van: Finnországban mindenki szereti a cserkészeket, 
de támogatásukra senki sem gondolna.

— Hanem — fűzi tovább szavait a finn — van ennek egy jó 
oldala is, amit nem lehet eléggé megbecsülni: hogy nálunk 
ilyen módon csak százpercentes cserkészek vannak.

Ugyan el mernők-e mi mondani ezt magunkról?

Egy környékbeli birtokos egy este meghívta magához a tábor 
valamennyi külföldi résztvevőjét. Vacsora után, mikor a látó
határ felé közelgő nap sárga fénnyel világította meg a fenyve
sek, nyírfaligetek, tavak és sziklaszigetek világát (aminek prózai 
neve Finnország), felvezetett bennünket egy közeli dombtetőre.

Alig bírtunk betelni a táj nézésével. Ekkor ezt mondta házi
gazdánk:

— Uraim, arra kérem önöket, hogy itt tartózkodásuk alatt 
igyekezzenek minél jobban megismerni a mi finn hazánk szép
ségeit. Mert a mi művészetünk és műveltségünk a finn földből 
nőtt ki s így annak ismerete nélkül meg nem ítélhető.

Legérdekesebb napom föltétlenül a táborbontás napja volt. 
A tábortűznél utoljára énekelték el az észtek pompás „slá- 
ger“-üket, az ,,üksz kerbesz isztu szeinápjá“-t (a közönség is
mét nem akarta leengedni őket a dobogóról), mi pedig aznap 
tanultuk meg a Kangasala-kiáltást (mindkettőt közölhetjük va
lamikor, ha kívánjátok).

Tábortűz után általános búcsúzkodás. Ezt az észtek például
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úgy értelmezik, hogy vesznek 
egy nagy ponyvát és végig jár
ják a tábort. Aki nekik különö
sebben szimpatikus volt, azt or
vul lekapják a húsz körmiről és 
repülő-cserkészt játszanak vele.
Így tanultunk meg azon .este so
kan repülni: a táborparancsnok
tól kezdve szerény szemé
lyemig.

Változik a szín s immár egy 
gyorsteherautóban ülök a soffőr 
mellett. Ez hát a rénszarvasok 
birodalmába tervezett utam első 
stációja. Romantikusabb alig le
hetne! Pont éjfél van, de lámpát 
nem kell gyújtanunk. Keskeny, 
magas földnyelven haladunk fe
nyők közt. Két oldalt a tó vize 
különös, sápadt-fehér fényt öl
tött, a fenyőfák teteje viszont 
aranysárga fényben játszik. Ko
csink félszegen, kígyózva halad: a soffőr megnyugtat, hogy 
csak a jobb hátsókerék belsőgumija van kilyukadva. Rójuk a 
kilométereket a világos északi éjszakában anélkül, hogy ember- 
mkta vidékét érintenénk. A búcsú forró percei után kezd rám nehezedni a magányosság.

A vasutat elérve utolsó barátomnak, a soffőrnek is istenhoz- 
zadot mondok. Belepek a ragyogóan tiszta, de kínosan kihalt 
állomásra es összeszedve minden finn-tudományomat, elmondom 
a pénztárosnak, hogy hova akarok utazni. — Kiállítja a jegyet szamomra s így szól: J J

— Szata nelj márkaa.
,mErMerek': azt j - leati’ h°gy száznégy márka! Nevetséges,de ekkor ereztem először, hogy a finn-magyar rokonság több

Finn táborrészlet.

puszta tudományos elméletnél. 
Többé nem éreztem magam el
hagyottnak.

„Csándzsolás" egyáltalán nem 
volt a táborban (a magam
mal vitt tíz magyar jelvényt 
azonmód haza is hozhattam), 
ellenben az autogramm-láz, eny
hén szólva, dühöngött. Az 
autogrammkérő tudvalevőleg ál
szerénységtől meglehetősen 
mentes emberfajta, én azonban 
szeretném elhitetni magammal, 
hogy Kangasalában sikerült 
belőlük azt a példányt felfe
deznem, aki legjobban le tudta 
magában küzdeni ezt az em
beri gyöngeséget. Ezt még el
mondom.

Faanyag bőven volt a 
. . .  . . . .  , ,, táborban. Ezért mindenkinek

i?” b°£a:.. ^ovel divatba jött a botokra névjegynagy- 
sagu síkfeluleteket faragni s azokon gyűjteni az autogrammot.
aláírást°kér ° anl akarok’ atnyuít nekem egy ilyen botot és név- 

Ceruzája nincs,„.de sebaj, van nekem.
Ekkor é s z teveszem; hogy a boton minden megfaragott helv tele van mar írva. z
— Nincs már hely rajta — mondom s vissza akarom adni 
O azonban mar nyújtja nekem a tőrét:

mosohyaí°r SZÍVeS faragni magának — szó1 megnyerő
Mit tehettem? Â cserkész udvarias s ö  egyébként is lány volt.

Á tá n y i István .

T I T O K Z A T O S  K A L A N D .
(Csak erős idegzetnek olvassák, mert igen megrázó!)

Károly az ö neve és^arkaskölyök^hívatása ól'tm kala.p,a’ szeSfny, nyekkenve röpül a sarokba.
Övele történt meg ama fogvacogási esetke n  d 8° Vâ , 0r, át ls. aUg tud enní búvában:
"«* ** &SSSSÍ& ks?eX 'Z S íX t:
Rajtuk fMosván, Virradót' ág/ bt a vomd’.szi™bm°a T ú n y í 'v é r z ik ! '

- s m s i S S m
Karcsi barátunknak cserkészpálván vala első üdére t üdéjét nehezíti szorítva szuszogtát,
Dolga, hogy a cserkészideáIhoz tenne hasonló Balsejtelmet közt nadozva tekint a homályba
Megfelelő uniformistS l S m a m S  ' f i i  M  a kísértet, mars lm a sírba!"
Ám mivel a hadikassza azaz a családi K ” egyszerre a hat meredezve szökell fel az égre,
Pénztár ily kiadást nem bírt n i g h rte enében n i ° í í ‘̂  mogyorónyi veríték.
/Iz apa ekkép intézte a siót á fához ’ T  a ^ ar,okba\e g e k !  Feketén mozdul a sötétség.

Nem pedig a ruha és a felszereléssel. * Atn’ a ’ ° IV  l g - - kaap lon kuszva a földön.
Hogy ha beválsz, aztán apránkint megveszem azt is “ S esteti ‘'m n a ó ^ lu JN u ’’ nyöszörög fel Karcsi szorongva,
„Ú, de apám — fájdult fel az ifjú levente — °ldal?‘ h.ogy sz,nte a vére klserked.
Miska, fenő, Fcrkó mind telies felszereléssel ’ blaba, a rém közeleg, közeleg bizony egyre.
Áll a csapatba, csak én ne legyek szén nyalka leaénvkp? u -  ku r P’ ]aJ, iarl Maga labán jön közeledve!"
Ámde tudom: sok pénzt az i f i  srnine k ám azérf csak -n-egVe K?n- s karik¥ k a két szeme tőle.
Egy cserkészkalapot kérek s ha megkapom aztán ' ' c ^  vúlam vonul at az, agyan fogadalma riasztón,
En megelégedem ennyivel és pityeregni sóhajtani szánok “ * a cserkeszkalapot masztaban kérleli igyen:
S aznap, hogy megkapta a várt kalapot ismétli legottan ’ mlLimóVVVV’ keSyelem. ..Ne szalad, te, megállj te, kalapkám!
Nagy fogadalmait, így ujjongván aptefülébe leg0ttan éneim ért engem ne gyötör, ily rémütetesen!
„Drágábbnál drágább apukám, boldog vagyok íme egészen Vinfi pSZef  ■m  dlIrcas' ,ne.m/..ezentul már igazán nem!
S míg e kalap el nem szakad, vagy maga lábán ’ g Csal ekd,tÖ,V neked’ lme> erősen.
Nem szökik el tőlem, nem látsz duzzogni ezentul<“ c w  ”e mozogj. Ne mozogj! Mert ráz a hideg már,

's ,  r s T '  &£a s-r„
B5&&JO?%afíaup K° raL  *F£ " l'satttKamstadL* |Hej, csak nékem nincs kalapon kívül egyebecském Karcsi tehá^meJüv azt .harcolta ,a macska . . .
Én, egyedül én, én vagyok ily nyomorult csak a földön íefl?{ ment..volt! de szavara ezentul azonban
S többi kilenc társam, kiknek nem téllé ruhára “  ̂ ai/L  "i »g~,obb.an uSyelt s. valamit eztán ha megígért,
Íg y  k e s e r e g  s  m e g jö , o rc á in  a  g y á s z  ie le  l T s z i k  í 1 tUZ° S ’ VlZuen a t  P ° V o sa n  a  k b rm e  s z a k a d tig ,6 ‘ g y  1 la ts z ik .  $  a  c se rk e s z r u h a  is  v á r  h a l, m íg  j ö  a  k a rá c so n y  H . L.

«
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I.

Az apró, fehér kabátos szanitéc-káplár sietve szökdé
cselt le a lépcsőn. Szempillantás alatt lenn is volt már, 
a fordulónál megkapaszkodott a korlátba, hosszút csú
szott a síkos kockakövön, aztán két lúdtalpával tovább
futott. A kövér, bóbitás ápolónő éppen akkor nyitotta 
ki a nagy kórterem ajtaját és a szürkülő folyosóra vé
kony sávban esett ki az ajtón a lámpa sugara.

— Mi az? Mi az? — kérdezte az ápolónő. — Hova 
szalad?

— Hozzák, hozzák! — mondta lihegve a fehérkabátos 
ember, de nem állt meg. — Hamar, nyissuk ki az ajtót!

— Melyiket? Idehozzák a hetesbe?
— Dehogy, nem a közösbe megy! Éppen azért futok. 

Magánál van a sötétnek a kulcsa?
— A sötétnek? Itt van. Minek?
A fehérkabátos ember olyan izgatottan hadart és lihe

gett, hogy az ápolónő nem kérdezősködött tovább, ha
nem ő is futni kezdett vele a folyosó'vége felé. Messze, 
a sarokban épp ebben a pillanatban gyújtották fel a vil
lanyt. A kövér nő alig tudta emelgetni a lábát, kezével 
a bóbitáját fogta és az övében úgy csilingeltek, zörög
tek a kulcsok, mint szánlovakon a csengők. Végre meg
állották a szegletben és az ápolónő keresni kezdte az 
övében a kulcsot. A kis ember izgatottan topogott, két
szer is lekapta fejéről a szürke kalonasapkát, megtörülte 
a homlokát, aztán ismét visszatette a'fejére.

•— Mindig; utolsó percben szólnak az embernek — mél
tatlankodott —, aztán, ha nincs minden rendben, csak 
megvan a baj.

Az ápolónő vastag ujjaival csavart egyet a záron és 
az ajtó kinyílt. A kis ember besurrant a szűk előszobába, 
kinyitotta a következő ajtót és tapogatni kezdett kezével 
a falon. Fenn, a tetőn egyszerre kigyulladt a villany. Kis, 
négyszögalakú szobában voltak, amelynek fekete volt 
mind a négy fala és feketére volt festve a mennyezete is. 
Csak egy ágy volt a szobában, mellette éjjeliszekrény, 
előtte szék és nagy, vastag sötétszürke pokrócfüggöny 
lógott az ajtóval szemközti falon.

— Tudtam, hogy baj lesz — kiáltott fel a szanitéc —. 
Pfúj, milyen rossz levegő van! Föl kéne akasztani azt a 
Szedlacseket, nem szellőztetett legalább három hete!

— Az utolsó beteg óta biztosan nem — szólalt meg az 
asszony —. Ott van a zsinór a balsarokban, Keresztes úr. 
Ott . . .  ott . . .  na, nincs is semmi baj. A spaléta zárja 
alul van. Ki gondolhatta, hogy ma még szükség lesz erre 
a szobára! Ma hozták?

— Ma hát. Délelőtt jött a transzporttal. Az öreg már

délben megvizsgálta és azt mondta, rögtön meg kell 
operálni.

Keresztes félperc alatt kinyitotta az ablakot, kikapcsolta 
a két szárnyát, aztán nekiesett az ágynak. Fölvetette róla 
a puha takarót és a tenyerével végigsímította az ágylepe
dőt, mialatt a nő felkapta a párnát, feldobta a levegőbe, 
néhányat ütött rajta, hogy jól felpuffadjon, aztán nagy 
szakértelemmel visszatette a helyére. A villany fénye a 
fekete szobából messze kivilágított a városvégi kertre, a 
zöld fákra és bokrokra, amelyek ott hajladoztak a ka
tonai kórház fala mellett. Virágzó orgonabokor nyílt ép
pen az ablak alatt, az egyik ága behajlott majdnem a nyi
tott ablakon és a fülledt, meleg, orvosságszagú levegő 
helyett csakhamar terhes virágillat töltötte meg a kis 
szobát. A májusi illat és az elalvó kert pillanat alatt be- 
lopózott a fekete, kriptafalu szobába, szinte érezni lehe
tett, hogy a tavasz és a virágok lelke hogy birkózik a 
megülepedett, tikkasztó levegővel.

Csend volt. Ide már nem hallatszott semmi a messze 
tomboló viharból. Köröskörül aludtak a szegényes, tépett- 
tetejű lengyel viskók, a köYánkelő hold ezüstbe fürdette 
a végtelenbe nyúló mezőket, különös árnyakat csinált a 
fákból és a kert végén a katonaposzt faköpönyegéből. 
A baka lassan sétált a kis fatorony előtt. Talán a holdat 
nézte, amely dél felől közelgett az apró bárányfelhők há
tán. Vájjon mi történik most odahaza?

Amint az ablak kinyílt, gyönge szél futott keresztül a 
kerten. A lámpa fénye megcsillant a nedves leveleken, 
mintha az ágak és virágok titokzatosan susogni kezdtek 
volna. Aztán hirtelen megkoccant az ablaküveg. Zizegő 
hangot adott. Valami megcsillant a fényben. Az orgona
bokor belsejében mintha élőlény kaparászott volna. Aztán 
az egyik kis ág mélyen meghajolt. Nagy, színes lepke ült 
az ágon. A magasra nyúlt kocsány hintázni kezdett. Olyan 
volt a lepke, mint egy megduzzadt levél, de a háta szí
nekben játszott a lámpafénytől. Ahogy a fény odavető
dött, behúzta a csápját. A szárnya is megmozdult, a lábá
val meg végigsímogatta a fejét. Várt. Mintha roppant 
messziségből jött volna, ki tudja milyen világokon, mi
lyen dúlásokon, milyen csatákon keresztül. Talán fáradt 
volt. Állt. Aztán a kis ág hirtelen még nagyobbat lendült 
és a tépett szárnyú, nagy éjjeli lepke nekirepült a lámpa
fénynek. Künn az ablak előtt továbbsusogtak a lombok 
és egyre több csillag gyulladt ki a lengyel mezők felett. 
Keresztes és az ápolónő a sietségben nem vették észre a 
nagy, nehézszárnyú éjjeli pillangót, pedig a szanitéc egy
szer, egy pillanatra, mintha felnézett volna a fekete meny- 
nyezetre, hogy mi libeg-lobog a lámpafény előtt.

— Na, most már nem lehet semmiféle panasz — szó-
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•alt meg végre a testvér, mikor rendbetették az ágyat —. 
Olyan ez, mint egy királyfi nyoszolyája!

— Nem irigylem én ezt — legyintett a kezével a káp
lár —. Nehéz eset volt. Nehéz . . .

— Sokáig tartott?
— Sokáig bizony.
— Az öreg csinálta?
~  Az hát. Egy óráig vackolt vele. Pedig tizenegy ope

rációnk volt ma. Azt mondta az öreg, nagyon ritka eset. 
Felírta a noteszébe még a délelőtt és ebéd után is érdek
lődött felőle, hogy mint van. Na, hozzák is már. Itt van
nak! Itt vannak!

Az ezredorvos bekukkant az ajtón. A szobából hallani 
lehetett, amint a folyosó kövére letették a hordágyat. Ke
resztes megállott a szoba közepén:

Ezredorvos úrnak alázatosan jelentem, készen va
gyok — mondta —. Minden rendben van. Be lehet hozni, 
csak beteszem az ablakot!

Az ezredorvos letette a cvikkerét. Ráfujt, megtörülte, 
keresztülnézett rajta a lámpa felé. Aztán széjjeltekintett a 
szobában.

— Jól zár a spaléta?
— Igenis, jól. Nincs egyáltalán semmi baj.
— Rendben van — mondta 

az ezredorvos és nagyot ásí
tott. A tenyerét unottan oda
veregette a szájához, hogy 
ásítás közben különböző han
gokat adott, mintha skálázott 
volna.

— Reggelig rajta marad a 
kötés is, akkor majd elválik 
minden. Hát gyerünk, embe
rek!

A két szanitéc nekifohász
kodott kint a folyosón, aztán 
fölemelték a hordágyat. Az 
első csak megállt az ajtóban, 
a másik meg hátul egye
nesre fordult, hogy be tud
janak jönni. Keresztes hát
rafutott, becsukta az abla
kot, rázárta a spalétát és rá- 
mgedte a függönyt. Alig 
értek el öten a hordággyal 

i  szobában.
A front mögötti hadikórház 

betegeinek egyenruhájában 
fiatal legény feküdt az ágyon.
Azaz, nem is lehetett látni, 
hogy fiatal legény-e, mert 
csak a haja volt szabadon a 
fejéből, abból is csak egy kis 
darab, akkora, mint a ba

rátok tonzurája. Fejét egyetlen fekete kendő takarta el, 
amely szorosan rá volt csavarva a nyaktól a homlok tete
jéig és úgy volt elrendezve, hogy az orra se látszott ki 
belőle.

Mozdulatlanul, tehetetlenül feküdt a beteg. Most, hogy 
letették, a karja leesett a földre, a tenyerével fölfelé. 
Markos, dolgos tenyér volt, nagy barna, és szelíd . . . Egy 
kicsit feketés volt a körme széle és nagy rovátkák voltak 
rajta. Felül, a jobb karon halványkéken látszott a be
égetett kék kard, alatta a leveles koszorú és oldalt két 
betű: D. M. Úgy látszik, huszár volt. A beteg halkan, na
gyon mélyről nyöszörgött.

— Na, fogják meg! Fölemelni! — adta ki a paracsot 
az ezredorvos. — Csak lassan, lassan, vigyázni!

Az ápolónővér egyet fordult, nehogy útjába kerüljön az 
embereknek, aztán gyorsan lekapta az ágyról a takarót. 
A két szanitéc lehajolt és óvatosan fölemelték a beteget. 
A lába lehullott a Szedlacsek karjából, amint fölfogta tér
den felül, a másik a vállát emelte fel, Keresztes pedig rá
térdelt az ágyra, hogy kéznél legyen. A legény most han
gosan feljajdult, de a következő percben már ott feküdt 
az ágyon és elhallgatott. Az ápolónő ügyesen rátette a 
fejét a párnára. Kezét, lábát kiterítették a fehér lepedőn.

Az ezredorvos odadobta mellé 
az ágyra a hevedereket.

— Úgy, na — mondta elé
gedetten —. Most ügyesen 
megkötözni! A karját is Ott 
ni . . .

Keresztes az egyik olda
lon térdelt az ágy fejéhez, 
Szedlacsek a másik oldalon, 
míg az ápolónő a beteg lá
bait kötözte oda az ágy kap
csaihoz.

Az orvos kitapogatta a be
teg pulzusát, majd mikor a 
legény már be volt takarva, 
és jól oda volt kötözve az 
ágyhoz, felállott.

— Na, mehetünk. Reg
gelig senki se zavarja a be
teget!

Azzal fölkelt és eltűnt az 
ajtón. Szedlacsek és a másik 
hórihorgas ember szó nélkül 
'fölemelték a hordágyat és 
kimentek. Keresztes meg utá
nuk nézett, rosszalóan meg
csóválta a fejét, aztán az 
ápolónőt is kituszkolta az aj
tón és elővette a villanykul
csot. Ebben a szobában kulcs
ra já r a villany. (Folyt, köv.)
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A  T E N G E R  M É L Y E , M IN T  E N E R G IA F O R R Á S .
A magyar és külföldi újságok az elmúlt hetekben sorozatos 

cikkekben számoltak be azokról a kísérletekről, melyeket Claude 
francia mérnök hajtott végre, hogy nagy tervét sikerre juttassa: 
az óceán vizének hőmérsékleti különbségéből új energiaforrást

teremtsen. Nem lesz ta
lán érdektelen, ha mind
erről itt kissé részlete
sebben is megemléke
zünk.

Az eljárás alapja a 
következő: az óceánok 
mélyében, a sarkúknál 
éppen úgy, mint az 
egyenlítőn, az áramlások 
óriási víztömegeket moz
gatnak, melyeknek hő
mérséklete közel van a 
0°-hoz. Ez a hideg áram
lat, mely a sarkoktól 
északra, illetve délre ha
ladva a tropikus vidék 
felé tör, a felszín felé 
emelkedve fokozatosan 

1. ábr<i t\ kozi kedő edenyek törvénye értei- felmelegszik. De nagy 
mében a mélység vize a felszínre emelkedik, mélységben hőfoka még

mindig igen alacsony a 
felső vízrétegekéhez képest. A hőmérséklet és a mélység közötti 
összefüggés körülbelül a következő:

250 500 750 1000 4000 m mélységben
20 10 7 5 3 fok a víz hőmérséklete.

Tehát már 1000 m mélységben óriási mennyiségű olyan víz
tömeg áll rendelkezésünkre, amely 20°-kal hidegebb, mint a fel
szín vizének hőmérséklete.

Ha ezt a vízmennyiséget valami módon a felszínre lehetne ve
zetni, könnyen felhasználható volna vagy közvetlenül hűtésre, 
vagy alkalmas gépezettel motorikus erő előállítására. De hogyan 
történjék ez? Elméletileg a felelet eléggé egyszerű: egy hőt rosz- 
szul vezető anyagból készült csövet bocsátunk függőlegesen a 
kívánt mélységbe. A közlekedő edények törvénye értelmében a 
hideg víz felszáll ebben a hengerben, de a vízoszlop kisebb át
mérője miatt magassága valamivel kisebb lesz, mint a tenger 
felszíne. Claude reméli, hogy a felszállás alkalmával a víz hő
mérséklete legfeljebb '//-kai fog felemelkedni és a két vízszint 
közötti különbség kb. 1 méter lesz, ami azonban a szivattyúzás
nál még növekedni fog (1. 1. ábra).

A motorikus erő fejlesztése céljából a henger felső kiszélese
dett részébe szerelik fel az áramfejlesztő .gépet, amelynek szer
kezete nagy vonásokban a következő: a felülről áramló meleg és

3. A jüvő energiafejlesztő telepe. A számok jelentését lásd a szövegben.

az alulról felnyomuló hideg vizet egy turbina választja el egy
mástól. A képződő vízgőzök hömérsékletkülönbsége különböző 
atmoszférikus nyomásban nyilvánul meg, ezeknek kiegyenlítő
dése mozgásba hozza a turbinát, amely azután a motorikus erőt 
szolgáltatja.

Van azonban a hideg víz kihasználásának egy másik közvet
len módja is. A tropikus tengerpartok vidékét a természet ellátta 
minden jóval, de kihasználása mégis igen nehéz a fehér ember 
számára. Az elviselhetetlen hőség, a forróövi betegségek és a 
rossz ivóvíz valóságos pokollá teszik az életet ezen a paradi
csomi vidéken. Közelfekvő volt tehát a gondolat: használják fel 
a hideg vizet a lakóházak és környékük lehűtésére! Aránylag 
egyszerű csatornahálózat segítségével a vizet bevezethetik a 
lakásokba, ott apró szökőkutakat, vízeséseket készíthetnek, 
amikkel a szoba levegője könnyen lehűthető 20°-ra. Ez pedig — 
mint tudjuk — a fehér ember számára a legmegfelelőbb szoba- 
hőmérséklet. Az innen kikerülő víz még mindig alkalmas arra, 
hogy az utcákon, kerteken át vezetve, még azokat is lehűtse 
és végül egészen felmelegedve visszakerüljön kiindulási helyére: 
a tengerbe. Az áramló hideg víz lehűti a környező levegőréte
get, a hideg levegő sűrűbb lévén a melegnél, nyugodt időben 
(tehát éppen mikor a legnagyobb szükség van rá) a föld fel
színén marad és azt így állandóan hűvösen tartja.

2. ábra. A hideg víz földalatti alagüt segítségévei jut el a parti energia- 
fejlesztő állomáshoz.

Mindez számokban kifejezve a következő: egy olyan szerke
zet, amely 20 m3 10°-ú vizet hoz fel percenkint, 6—8000 kilowatt- 
nyi energiát képes termelni, egy órai híítőképessége pedig meg
felel 1100—1200 vágón jég hűtöképességének.

A gyakorlat folyamán felmerült legfontosabb kérdések: ho
gyan rögzítsék az áramfejlesztő gépezetet a tenger felszínén és 
milyen anyagból készüljenek azok a nagy átmérőjű csövek, me
lyeket a mélységbe eresztenek? Az első kérdést egyelőre nem 
döntik el. A most folyó kísérleteknél a tengerpartról ferde irány
ban bocsátják le a csöveket, a meredeken ereszkedő pontoknál 
pedig a cső alagúton keresztül ereszkedik a tengerbe, amint azt 
2. képünk ábrázolja.

A csövek anyagának megválasztásánál fontos, hogy ellen
állása elég nagy legyen a tenger nyomásával szemben és sűrű
sége lehetőleg közel álljon a vízéhez. Legmegfelelőbbnek tart
ják a kaliforniai Sequeya nevű fát, amelyből 6—7 m átmérőjű 
csöveket is tudnak készíteni és hazájában már régóta használ
ják vízszállításra. Minthogy a fa rossz hővezető, így ez a kérdés 
is elintézést nyer. A tenger hullámzásától sem kell különösebben 
tartani, mivel ez a legnagyobb viharban is legfeljebb 60 méter 
mélységig terjed, azon alul örök csend és nyugalom uralkodik.

A kísérletezések állandóan folynak és remélhetőleg már a 
közel jövőben sikerre is vezetnek. Hogy milyen lesz egy ilyen 
energiafejlesztö állomás, azt a 3. képünk mutatja, amely ha ma 
még csak rajz, holnap már valóság is lehet. Az itt látható jel
zések jelentése: A hidegvízszivattyú, B melegvízszivattyú, C hi
degvízvezeték, D melegvízvezeték, E gépház, F rádióállomás, 
G műhelyek és lakások, H kábel az áram elszállítására, / vilá
gítótorony, K parti áramelosztó állomás. K. L.

És ekkor csak egy csepp szeretet kell még 
Vagy egy atomnyi szépség 
És kibuggyan lelkem forró bora.
Sisteregve szalad le a kehely falán,
S mire a talpához ér,
Dal lesz belőle.
Pici, színes, kedves dal. Bethlen Iván.

D A L  A D A L R Ó L .
Néha a lelkem aranykelyhe csordultig megtelik. 
Megtelik gyémánt szépséggel,
Puha szeretettel,
Bíbor vággyal 
És harcos hittel.
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Kedves Fiúk!
Tagadhatatlanul ősz van: dolgozunk, de, ha munkánknak 

kézzelfogható eredményei nem volnának, azt hinnők, hogy az 
idő nyomtalanul röpül el felettünk. Pedig november 10-én ígé
retünk szerint elküldtük bemutatkozóleveleiteket Franciaor
szágba, az Egyesült-Államokba, és Lengyelországba. Nem sok 
levél ment (szinte szégyeljtik elmondani, mennyire húzódoztak 
egyesek a bemutatkozólevél megírásától), de akiké elment, 
azokból jó levelezők lesznek.

ígéretet kaptunk, hogy akkorára, amikor ezek a sorok nap
világot látnak, mintegy száz olyan német fiú (12—18 év közt) 
címét fogiák hozzánk átutalni, akik magyar levelezőt kérnek. 
Ezt a cikket sajnos, több, mint egy héttel előre kell megírnunk, 
azonban eddigi tapasztalataink alapján teljes a bizalmunk a 
németek pontosságában és hűségében, úgy hogy máris jelentkez
hettek ezekért a címekért.

A levelezési érdemekben gazdag budai csapat, amelynek 
mindamellett csak egy bejelentett levelezője van. ismét hozzánk 
juttatta bemutatkozólevél fölöslegét, melyet az Open Road-ban 
való hirdetés túlságos eredményessége folytán kapott. Pár szó
val ismertetni fogom a legérdekesebbek íróit, akik kivétel nélkül 
angol nyelven akarnak levelezni.

Dciisuke Košaka 17 éves japán diák, aki már nem újonc a le
velezés terén, de még nincs mágyar levelezője.

Chester Jackson (Pittsburgh, U. S. A.) főleg bélyeget akar 
cserélni. Már csak azért is megérdemel egy magyar levelezőt, 
mert azt hiszi, hogy nálunk osztrák bélyegeket használnak.

Frank Harvey McGuire (kb. 15 éves) Floridából a mostani 
csoport legrokonszenvesebb tagja. Szép levelet írt. ő  is bé
lyeggyűjtő.

Philip Hall a Csendes-Óceán partjáról, Washington államból 
ír. Az ember mást várna onnan a nagy hegyek birodalmából, 
mint amit ebben a levélben talál: hogy t. i. a tanítónéni a múlt 
héten beteg volt s helyettesítése ideién büntetlenül lehetett óra 
alatt remek radirgumi és krétaharcokat rögtönözni. Philip egyéb
ként komoly sportférfiú és 14 éves.

Joseph Copeland (16 éves) levele Észak-Karolina államból 
valóságos kincsesház. írója sokféle, sportot űz és a jó levelező 
minden ismertetőjelét magán hordja.

Emit Deantonio (Pennsylvania) keveset ír, de abban a pár 
sorban is elköveti azt a súlyos tévedést, hogy ahelyett, hogy 
K. A.-nak írna a Horthy Miklós-útra, Horthy Miklósnak ír. 
Levele ennélfogva olyanforma megszólítással kezdődik, mint pl. 
az angol király távirata, melyben kormányzónknak az R 101 
pusztulásakor küldött részvétnyilatkozatát megköszönte.

Két magányos cserkész New-York államból: egyik 17, a má
sik 21 éves.

A bemutatkozóleveleket a címekkel együtt elküldjük azoknak, 
akik velük akarnak levelezni.

A Nemzetközi Iroda lehetőleg eszperantó nyelvű levelezőt 
keres.

J. D. Fraser 18 éves skót őrsvezető részére Aberdeen-ből. 
Címét lehetőleg magyar Jamböreestának fogiuk kiadni.

Felhívjuk figyelmeteket múlt közleményünkben kiírt pályáza
tunkra, valamint az elmúlt tél folyamán a Magyar Cserkészben 
közölt angol és francia nyelvű levélszövegeinkre, melyeknek jól 
hasznát vehetitek levélíráskor.

Címünk: a M. Cs. Sz. Külügyi Hivatala.
Hivatalos óránk: szerdán este 5—7-ig.

Átányi István.

EGY VITÉZ M AG YAR  F IÚ  EM LÉKÉRE.
Csontos, kisportolt fiú volt a norvég. Kicsit fáradtan né

zett a borús estébe.
— Ma nagyot alhatsz, öregem, békén hagylak. De hol

nap fölevezünk Visegrádig! — mondta Kardos Jancsi.
Fredrik Holtén mosolyogva bólintott. A norvég folyók 

sellőire, rohanó eséseire gondolt. Most kitapasztalja a 
Dunát is. Sok minden történt vele nyolc nap óta, amióta 
Kardos Jancsi vendége volt. Látta a Hortobágyot, a Mát
rát, a Balatont s az este lejöttek Leányfalura, egy kis 
vízikirándulásra.

Mint diák-cserkészek ösmerkedtek meg az egyik északi 
táborozáson és nagyon megszerették egymást. Később 
levelek fűzték szorosabbra barátságukat, és Jancsi, miután 
ledoktorált, hosszabb tanulmányútján meglátogatta Fred- 
riket a throndhjemi kerületben fekvő Levangerben, ahol 
atyja egyik fűrészmalmát vezette már. Most visszaadta 
a látogatást és nem győzte magába fogadni a sok im
pressziót, amit Jancsi jjnpulzív magyarázatai valóságos 
víziókká szélesítettek.

— A Kárpátokat kellene látnod, Erdélyt, a Vaskaput, a 
Bácskát, a Bánátot, Nyugatmagyarországot! — kiáltotta 
fájdalmas lelkeséggel. — Amit elvettek, amit vissza kell 
szereznünk, ami nélkül nincs és nem lehet egészséges 
élet! . . .  Ti, odafönt, boldog emberek vagytok, a háború 
csak szanorította a vagyonotokat, nincsenek életbevágó 
problémáitok . . .

— Nekünk is csak kijut a munkából, a küszködésből — 
szólt közbe Fredrik s ezzel csak olajat öntött a tűzre, 
mert a barátja annál szenvedélyesebben tárta fel hazája, 
nemzete halálos sebeit.

Ezen az estén is így folyt a szó s végül az ablakba 
könyököltek. A délutáni eső után nyugat felől már tisztult 
az ég, Holtén a kiszikrázó csillagképeket próbálta föl
ismerni, amikor Kardos Jancsi hirtelen nagyot köszönt.

Feketeruhás, idősebb úr ment el az ablak előtt. A kö

szönésre kalapjához nyúlt, markáns, pápaszemes arcát a 
fiúk felé fordította, aztán barátságosan mondta: Szer
vusz, fiam!

— Látod, most is gyászol még — súgta Jancsi Fred- 
riknek —. Pedig idestova tíz éve már, hogy . . .

— Ki volt ez az úr? — érdeklődött a norvég.
— Az egyetemen a professzorom volt: Vámossy Zol

tán . . . Fiával együtt jártam a gimnáziumba, aztán el
váltunk egy kis időre, mert ő technikusnak ment, én or
vosnak. De Nyugatmagyarországon megint találkoztunk...

— Szóval: felkelő volt — bólintott a norvég, mint aki 
már hallott egyet-mást.

— Áldozat volt! A magyar fiú mintaképe! — kiáltotta 
szinte szenvedélyesen Kardcrs Jancsi, amint barátjáért való 
fájdalma elragadta. — ó, hogy is magyarázzam meg ne
ked . . . Tibor . . . Vámossy Tibor . . . Igen . . . hiszen 
sokan voltunk, akik tanultunk, amikor tanulni kellett és 
fegyvert fogtunk, amikor fegyverrel kellett a hazát szol
gálni . . .  De nála ez más volt, nem impulzív tett, hanem 
életcél, akár a japánoknál . . .

— Értem, értem — helyeselt a norvég —. Minden munka 
céltudatosan a nemzetet szolgálja egészen az önfelál
dozásig.

— És nála ez már gimnázistakorában megmutatkozott. 
A negyedikbe jártunk, amikor a háború kiütött. Együtt 
böngésztük a harctéri jelentéseket és a térképeket. Ha 
vissza tudnék emlékezni a szavaira! Ahogy a győzelmeket, 
a csatavesztéseket fogadta, az nem gyereklelkesedés, vagy 
gyerekcsüggedés volt. Valahogy az érzett meg rajta, amit 
csak később értettem meg, hogy nála az élet föláldozása 
is természetes, magátólértetődő volt . . . Szép, erős fiú 
volt s már a hatodikban arról beszélt, hogy beáll önkén
tesen katonának. Szülei csak azzal tudták szándékától 
eltéríteni, hogy a nyári vakációban Bécsbe engedték, ahol 
az A. E. G. Union gyárában hadiszolgálatra jelentkezett
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és nóniusszal méregette a különböző gyárak srapnell- 
alkatrészeit . . . Később is, minden évben ezt csinálta és 
végül a gyárból kikerülő motorok kipróbálásában segéd
kezett . . . Amikor mások futballoztak, vakációztak, ő a 
bécsi műhely hálóval elkerített és a magas feszültség 
miatt életveszélyes helyén dolgozott . .

— Látod, milyen jól odatapintottál az előbb a japá
nokra!

Jancsi oda se figyelt. Lázasan hadarta emlékeit.
— Tizenkilencben, amikor itt minden kivörösödött, őt 

is behívták katonának. Persze: vörösnek. Ebből azonban 
nem kért. Apjával Sopronba szökött s onnan ismét Bécsbe 
akart jutni. Nem sikerült. A határon rálőttek . . . Súlyo
san megsebesült a térdén és elfogták. Eleinte kutyául 
bántak vele, de amikor bécsi bizonyítványai előkerültek és 
megtudták, hogy egyetemi tanár fia, megváltozott a hely
zete s a parancsnok arra kérte: ne kísérelje meg még egy
szer a határ átlépését, mert ha rajtaveszt, agyonlövik . . . 
Ez az ijesztő fenyegetés végzetszerűen beteljesedett rajta.

Csend támadt, a norvég cigarettára gyújtott.
— Végzet? — kérdezte halkan. — Sok minden múlik 

az akaratunkon!
Kardos Jancsi legyintett: Ne firtassuk ezt most! Aztán 

világot gyújtott, és föl-alá járkálva folytatta:
— A technikán vegyészmérnöknek iratkozott és csakha

mar jelentős szerepre jutott, mert mindenki szerette. 
1921-ben Németországba és Hollandiába készülődött. Nyá
ron, amikor a technikusok felkelőcsapatát megszervezték, 
hirtelen elhallgatott útiterveivel. Később tudtuk meg, hogy 
ő volt az első, aki a kötelezvényt aláírta. Visszamaradt 
följegyzései tanúskodnak arról, hogy nem kalandvágyból, 
hanem komoly elhatározással vállalta ezt az önfeláldo
zást . . .  A behívót nem titkolhatta szülei előtt és nehezen 
búcsúzott tőlük. De két nap múlva már visszatért . . . 
próbamozgósítás volt csak . . . Azon a nyáron két em
bert: egy 14 esztendős fiút és egy felnőtt férfit mentett 
ki a Dunából . . .

— Szeptember közepe felé, valamelyik napon azzal 
ment el, hogy az egyetemen van dolga. Többé nem jött 
vissza . . .  Én Szárazvámon találkoztam vele. Sose vol
tunk katonák, nagyon foglalkoztatott ez az új mesterség 
is, meg a határvidéki incidensek is. Egy darabig együtt 
voltunk, de az ő csapata később Kismartonba került. Ok
tóber elején megint összekerültünk Szárazvámon. A bren- 
bergi bányákkal szemben láttuk el a cserkésző határőri 
szolgálatot . . . Jókora szakasz volt, majd harminc kilo
méter. Sokat éjszakáztunk s kimerültünk . . . ötödikén 
volt, emlékszem, amikor vele egy csapatban mentünk kém
szemlére. Az egyik útkeresztezésnél a parancsnok Tibort 
meg Losonczy Antalt hagyta hátra őrszemül. Az volt a

feladatuk, hogy minden arramenőt igazoltassanak, de ne 
gátolják a lakosságot munkája végzésében . . .

Nagyot lendített a kezével.
— Hogy miért történt így? . . .  És miért épp vele? Ki 

tudná megmondani . . .  Én már csak halálos vergődésében 
láttam viszont . . . Valahogy így rekonstruáltuk a végze
tes eseményt: A két fiú ott áll a keresztúton. Mögöttük kis 
fölemelkedés. Arra halad biciklin egy brenbergi bányász 
is. Igazoltatják. Az ipsének alighanem bögyiben voltak a 
magyarok, tán kommunista is volt; ahogy a bányához 
ért: jelentette az ott tanyázó osztrák őrségnek, hogy az 
útkereszteződésnél csak két fiú áll, el lehetne csípni 
őket . . .  A Landwehrek nyomban biciklire ültetnek öt ka
tonát, azok a kis dombot megkerülve, a fiúk háta mögötti 
erdőbe mennek, és óvatosan odalopóznak a két őr hátába. 
Nem lehettek távolabb 10— 15 lépésnél, amikor minden 
felszólítás nélkül rájuk tüzelnek. Kilenc lövést adtak le 
rájuk. A Losonczy-fiú koponyáját verte át az egyik 
golyó: holtan terült el, Vámossy Tibor haslövést kapott. 
Észre se vette voltaképp, a revolveréhez kapott s akkor 
látja, hogy a hasába fúródó golyó azt is szétroncsolta. 
Nyúl a kézigránát után, de akkor az osztrákok már rajta 
voltak s az egyik úgy vágta fejbe a puskatussal, hogy 
tizenöt centiméteres repedés mutatkozott rajta . . . Egy 
autós hozta hírül a katasztrófát. Mire kirohantunk, az 
osztrákoknak hült helyét találtuk . . . Amit tudtunk, meg
tettük. Egy arra haladó köves szekéren vittük be Száraz
vámra s onnan tehervonattal Sopronba. Nyomban meg
operálták. Nem használt: másnap délutánra meghalt. 
Apja már csak holtan láthatta viszont . . .

Fredrik Holtén fölkelt s Jancsi vállára tette a kezét.
— Érdemes élet volt. Ha anyagias szemüvegen át néz

zük, azt mondhatnók: Kár volt érte, az életévei talán töb
bet használt volna . . .  De ha az etikai értéket nézzük . . .

— Különös. Mintha vigasztalni akarnál — vetette sze
mét Jancsi Frederikre.

— No igen, hiszen elszomorodtál, pajtás . . .  De én kö
szönöm, hogy ezt elmondtad. Egy helyütt elvittél a csonka 
ország határához, most p&dig egy csonka életet mutattál 
meg. És mégis azt hiszem: ez egész élet volt. Mert aki 
gyerekkora óta az önfeláldozásnak ennyi lehetőségét ra
gadta meg, aki ilyen halálos elszántsággal tett bizony
ságot nemzete mellett, az teljes életet élt . . . És olyan 
eszméket hordott a lelkében, amelyek csak naggyá tehet
nek egy nemzetét . . . Hát azért sok-sok ilyen hősi lelket 
kívánok nektek s akkor csakugyan együtt járhatjuk be 
egyszer Erdélyt s a Kárpátokat: a magyar földet . . .

Kopogtattak. Vacsorához hívták a két barátot. Jancsi 
nagyot sóhajtott:

— Bár már indulhatnánk! Majthényi György.

A  C S E R K É S Z , A H O L  T U D , SE G ÍT  . . .
STÖiivPcrpk lerakása hány kárpitosszeget. Innen azután kiindulva, feszítsük a szőnye-
azonyeg . get a másik sarkáig, amíg a szőnyeg teljesen szabályos formát

lyesen es helytelenül végezni. . arra is, hogy ne álljanak ki valahol régi szögek. Ha ilyet talál-
Először is a szőnyeget körülbelül abban a helyzetben terítsük nánk, kalapácsoljuk azt egészen laposra, 

szét, melyben azt végleg fektetni kívánjuk. Ha a szőnyeg mar
használt, úgy a kopott részek elhelyezésére ki kell választani a Lépcsőszönyeg-rudak.
legalkalmasabb helyet. K J &

Talán lehetséges lesz a kopott részeket bútor alá rejteni, vi- Az évek folyamán sok ember sérül meg olyan balesetek foly- 
szont a jó részeket nyugodtan tehetjük olyan helyre, ahol na- tán, melyek laza vagy elszabadult lépcsőrudaktól származnak, 
gyobb használatnak vannak kitéve. Ennélfogva ezekre gondosan kell ügyelni. Ha a lépcsőn felfelé

Miután a szőnyeget így elhelyeztük, feszítsük meg erősen és haladunk, mindég figyeljük meg, hogy a szőnyegrudak helyükön
azután szegezzük le néhány kárpitosszeggel a közepén. Majd vannak-e. Ha valamelyik rúd helyéről elszabadult volna, úgy
pedig feszítsük meg az egyik sarkon, úgyhogy az a rögzített helyezzük azt azonnal a tartókarikába, nehogy valakivel szeren-
helyre derékszögben álljon és itt is használjunk rögzítőnek né- csétlenség történjék.



Elindultak.
A kis házikó ajtajából hossžan nézett utánuk a könnyes 

szemű öregasszony. Amikor a kocsi nyomában szálló por- 
felleg is eloszlott már, köténye csücskével a szemét töröl- 
getve, beballagott a házba és a szája csendes fohászkodást 
mormolt: — Uram Isten, segítsd meg a mi jó úrfinkat! . . .

így indult meg Lurkó első komoly útjára az emberek 
kőből rakott nagy ösvényén . . .

XII.
Lurkó találkozik a csillagos dákkal.

Három óra hosszat tartott a kocsiút és ezalatt hétszer 
állították meg őket portyázó dák őrjáratok. Elő kellett 
venni mindig az igazolványt, azt figyelmesen megnézték, 
őket is vizsgálgatták hosszú, gyanakvó pillantásokkal és 
úgy adták meg mindig az engedélyt: — Mehet! — Lurkó 
az ajkát rágta dühében és csak Kund imponáló nyugalma 
tartotta vissza attól, hogy valami bolondot tegyen.

A vadász látta a fiú izgatottságát és növekvő dühét. 
Amikor a hatodik őrjárat kezéből kikerültek — (előttük 
már látszott a vasúti állomás) — a gyerek a foga között 
mormogta: — Ezt merné valaki az erdőben megpróbálni 
velem!

Kund hozzáhajolt:
— Kis pajtás, el ne feledd, hogy most nem a magadé 

vagy. Egy nagy terv szolgálatába álltái és most nincs 
maga-ura Lurkó, aki a maga kedvét keresheti, hanem 
Lurkó, a terv rabszolgája utazik, aki mindent eltűr és min
dent lenyel, csakhogy a nagy terv sikerüljön. Büszkesé
günket otthon hagytuk a Hideg-forrásnál; most üthetnek, 
haraphatnak, gyalázhatnak, egy a fontos: hogy kihozzuk a 
csapdából a fogoly magyart.

Igazad van — hajtotta le fejét a fiú -—•. Olyan vol
tam, mint a fejbekólintott őzbak: csak forogtam egy hely
ben és nem gondoltam semmire. Most majd vigyázok; le
szek Lurkó, a terv rabszolgája.

Megérkeztek az állomáshoz. Amikor leszállva a kocsi
ról, kezet fogtak az öreg magyarral, az csendesen a foga 
között odamorgott Kundnak: •— Nagyuram, az Úristen 
áldásával járjanak!

Kund megütközve, csodálkozva nézett a szeme közé. 
Mit tud ez az ember az ő terveikről? . . .  De az akkor már 
közé csapott a két csikónak és elporzott a kocsijával 
vissza a falu irányában. Hátra sem fordult többé.

Bementek az állomás perronjára és Kund magyarázga- 
tott Lurkónak: — Látod, ez itt a vasparipa ösvénye. Ilye
nen fut végig egész Magyarországon és még azon is túl. 
Sokfelé ágazó acél-ösvények ráfekszenek a földre és ezer 
meg ezer vasparipa száguld rajtuk mindenfelé; a vas
kocsikban embertestvéreid. A vasparipa tüzet eszik és füs
töt fúj; rajta kék ruhás ember, a gép kocsisa. Senki más
nak nem engedelmeskedik, mint annak a kormos kezű em
bernek, aki minden kerekét és fogantyúját ismeri . . .

E pillanatban egy úrforma ember lépett hozájuk. Meg
kérdezte Kundot-, mikor indul a vonat és hogy milyen 
irányból kell az állomásra beérkeznie. S míg néhány ud
varias szót váltottak, egyszerre élesen a szemébe nézve, 
halk hangon azt mondta:

— Csíki hegyek . . .  — Látszott rajta, hogy valami vá
laszt vár.

— Kis embere — felelt a vadász éppen olyan halkan 
a Mózes bácsitól kapott utasítás szerint.

—- Kund, a vadász? — kérdezte a férfi.
— Az — volt a válasz.
Az idegen most a kezét nyújtotta.
— Bocsásson meg, hogy ilyen körülményesen ismerke

dem. Vigyáznunk kell, mert mindenütt titkos szemek 
figyelnek. Dobay mérnök vagyok. Egy a célunk, együtt 
fogjuk tölteni ezt a pár napot.

Lurkó figyelmesen nézte a Kunddal halkan beszélgető 
férfit. Tetszett neki; önkéntelenül vonzódott hozzá. Nyú
lánk, magas ember, napbarnította, férfias szép arccal, olyan 
szelíd kék szemekkel, mint -egy kis gyermeké. — Ez jó 
ember lehet — gondolta a fiú.

Az idegen most hozzálépett.
— Kis öcsém, legyünk jó barátok. Tudom, ki vagy és 

te is tudod, hogy én Gábor Mózes nevében jövök. A nagy 
tervet együtt fogjuk megcsinálni, vagy pedig együtt pusz
tulunk el mind a hárman.

— Nem fogunk elpusztulni — felelt a fiú —. A te sze
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medből jóság beszél és elég erősnek is látszol. Mi hár
man leszünk a nagy terv rabszolgái és elhozzuk a vezert.

Eles füttyszó, a letékező mozuony sistergése es kerekek 
dübörgése szakította teibe a tiú szavait, megjött a vonat.

Amint az állomásra befutott, Lurkó remegni érezte a 
földet a lába alatt és valami kellemetlen, borzongó izgalom 
futott végig rajta. De szeme azon a szalmakaiapos kis 
fiún akaut meg, aki édesanyjával közvetlen a vagányok 
mellett állt és meg se rezüuit, amikor a gép elfutott mel
lette.

— Ha ilyen apró emberkölyök nem fél tőle, én sem ije
dek meg! — gondolta es nyugodtan ment Kunddal az előre 
siető Dobay után.

Felszálltak. Sípszó. Vékony, trillázó, meg vastagabb. 
Aztán kürtszó. Megmozdult a vaskocsi . . . Elindultak . . .

Lurkó soha nem iog tudni számot adni maganak arról, 
mi minden történt ezalatt az utazasa alatt: hányszor áll
tak meg, kikkel utazott együtt, mit beszélgettek az utitár- 
sak. Csak ült az ablaknál mozdulatlanul es egész lelke a 
szemében élt, amint a gyorsan tovatűnő vidékét figyelte.

Ilyen gyors futásról meg n'em is álmodott soha! Arcának 
kipirulása és a szemei csillogása mutatta, hogy egész ideg- 
rendszerét megmarkolta az a gyors rohanás. . . Egy-egy 
állomásnál bosszúság felhőzte a homlokát s amikor újra 
megindultak, Kund látta, hogy feszül neki a kezeivel, 
mintha ő is tolni akarná előre a kocsit: siessünk! siessünk!

Tusnádnál átrohantak az Olt hídján. Innen kezdve Mál
náson túl majdnem egészen Sepsiszentgyörgyig párhuza
mosan fut az országút a vasúti sínpárral. Kevessel azután, 
hogy a fürdőt elhagyták, egy autó érte utói a vonatot és 
izgató versenyfutás indult meg a két gép között. Az autó 
érezhető fölényben volt: el-elhagyta őket; de aztán jött 
az országút egy erős kanyarodója, vagy kocsik torlódtak 
előtte és míg az autó az akadályokon átvergődött, a sza
badpályán rohanó vonat mindig újból előnyt szerzett. Lurkó 
az ablaknál remegett az izgalomtól. Szemei villogtak; szája 
félig nyitva volt és oly gyorsan szíttá be a levegőt, mintha 
ő rohanna az acélösvényen és az elete függne attól, hogy 
megelőzze a kocsit. Egy-egy nyílegyenes szakaszon, ahol 
az autó eléjük került, ökölbe szorult.a keze és a fülkében 
hallani lehetett a foga csikorgását, ha meg ők jutottak 
előbbre, vad öröm égett a szemében. És. amikor az or
szágút keresztezte a vágányt és a sorompónál az autónak 
le kellett állnia, Lurkó arcán olyan diadal ragyogott, mint 
amikor első zsákmányát lőtte meg gyors nyilával. Kund 
és Dobay csendes gyönyörűséggel figyelték a fiút; Dobay 
az egész utazás alatt le nem vette szemét a kipirult gye
rekarcról.

A vadász közben éles füllel figyelt arra, amit az úti— 
társak beszélgettek. Terebélyes hölgy és inci-finci, kikent- 
kifent, illatszeres dák tisztecske szálltak be a tusnádi állo
máson. A tiszt egész úton szellemeskedésekkel meg újsá
gokkal, bizalmas hírekkel szórakoztatta a hölgyét. A mel
lette lehúnyt szemmel ülő, látszólag békésen szundikáló 
kövér vidéki bácsira ügyet sem vetett.

Kund félig lehúnyt szemekkel, az ülésbe beleroskadva 
ült; azt hitte volna mindenki, hogy alszik. Pedig lehúnyt 
pillái mögül élesen figyelt mindenre és a dák tisztnek egy 
szavát sem mulasztotta el.

Apró kaszárnya-esetek elmondása után a tiszt egy
szerre csak a csíki hegyek kis emberéről kezdett beszélni. 
Fölényesen mesélte a babonás csendőrök félelmét és gú
nyolódott a tudatlan köznépen, amely még ma is hisz 
szellemekben. No, de nemsokára vége lesz ennek a komé
diának. Brassóba érkezett már Severiu tábornok, a ke
gyetlen, hidegvéréről és mindent legázoló energiájáról híres 
kemény dák katona, akit a havasok kormánybiztosának 
nevezett ki a kormány azzal az utasítással, hogy tüzzel-

vassal teremtsen rendet és fojtsa el a magyarok minden 
lázongási kísérletét. Majd ő elintézi hamarosan a fehér 
kutyás meztelen fiút! A bőrét fogja lenyúzni neki, hah- 
hahaha! . . .

A kövér hölgy is göcögve nevetett. Érdekesnek találta 
nagyon, hogy egy kis fiút megnyúznak majd a csíki ha
vasok között.

A tiszt aztán tovább mesélt. Solty ezredes. Igen, ez ért
hetetlen módon kisiklott a dákok kezéből. Túlerőben levő 
lázadó osztag tám adhatta meg a kísérő csendőrséget; az 
a gyanú, hogy egy szabadcsapat garázdálkodik a hegyek
ben: olyan rabló-félék és az ezredes ezeknek volt a ve
zére. No, majd Severiu kideríti ezt a titkot is! Egy nagy 
ellenségtől már megszabadult a dák állam: két nap múlva 
kivégzik azt a nagyszájú magyar képviselőt, akitől a ma
gyar álmodozók annyit vártak. Hogy biztos-e a kivégzés? 
Egészen biztos! Megvan a jogerős halálos ítélet . . .  Tes
sék? Hogyan? Hogy a magyarok kiszabadíthatják még a 
börtönéből? Ó kérem, az lehetetlen! Tessék csak közelebb 
hajolni . . . Hát először is mindenki azt hiszi, hogy a nagy 
állami fegyházban őrzik a képviselőt, és valóban nagy ka
tonai erő szállta meg az egész fegyházat, hogy ezt a hitet 
még jobban alátámasszák. A foglyot azonban titokban el
szállították a prefektura épületébe, ahol a vallató kamrák 
mögötti pincebörtönben zárták el. A folyósót egy szakasz 
mindenre kész vasgárdista őrzi, bent pedig a fogoly cellá
jában vele lakik Györgye törzsőrmester, aki a legutóbbi 
ökölvívó versenyeken Dákország bajnoka volt. Innen 
ugyan ki nem hozzák a magyarok az ő képviselőjüket! . . . 
Hahhahahaü . . .

Nagyon jóízüeket nevetgéltek ők ketten. Hiszen lehet is 
nevetni az ostoba magyarokon, akik még mindig álmokban 
és mesékben hisznek és akiket a brassói prefektus olyan 
gyönyörűen az orruknál fogva vezet! Ki gondolna közben 
arra, hogy az az ablakon csendesen kibámuló fiú a hegyek 
kis embere, akit Severiu tábornok úr elevenen fog meg
nyúzni a kutyájával együtt? És kinek jutna eszébe, hogy 
az a csendesen szunyókáló nagy testű bácsi az erdő em
bere, aki lehúnyt szemmel is lát és a vonat dübörgésén át 
is meghallja a csendesen folyó beszélgetés minden egyes 
szavát? . . .  És hogy Kund, a Thurzó grófok vadásza, kis 
gyerek korától tökéletesen beszéli a dákok nyelvét? . . . 
Ugyan kérem, ilyen véletlenség talán nem is lehetséges!

Az a nagytestű ember pedig csendesen felfohászkodik 
magában: — Lám, fogott a mi kocsisunk jó kívánsága! 
Uram Isten, áldásoddal járunk! Vezess minket! . . .

A vonat kábító dübörgéssel befutott a brassói pálya
udvarra . . .

Míg az utasok tömege kifelé hömpölygött, Lurkót a ba
rátai alig tudták elvonszolni a mozdony mellől. Nézte, 
nézte a csodálatos vasparipát . . . Hej, ha ő egy ilyennek 
mestere lehetne!

*

A város szívében fekvő csendes, lezárt utcába vezette 
Dobay az ő vendégeit. Többszázados, régi ház előtt áll
tak meg; bent is minden olyan hűvös és komor volt: koc
kaköves kapualj, lépésektől kongó széles, homályos fo
lyosók, megroppanó, szuette lépcsők . . . Ilyen hangulatot 
csak nagyon régi házakban találni.

Felmentek az emeletre. Sehol egy lélek. Csendes, kihalt 
minden. Tágas szobába lépnek; a zsalugáteres ablakok 
zárva; olyan hűvös, sötét itt is minden! Lurkó megborzong 
és az erdőre gondol, ahol a napfény átkacag a lombokon.

— Itt lesz a tanyánk két napig. Senki sincsen az egész 
házban rajtunk kívül. Ez lesz itt a szobájuk; mosdóvíz, 
ágy, vacsora, minden el van készítve. Én egy negyedóra 
múlva visszajövök és akkor megbeszéljük majd a ter
veinket.
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Megfordult és menni készült. S majd hanyatt esett, ami
kor Kund melléje lépett és a világ legtermészetesebb hang
ján azt mondta: — Kedves mérnök úr, legyen szíves, sze
rezze meg a prefektura épületének a tervrajzát. A vallató 
kamrák mögötti pincebörtönben őrzi a dák Kádár képvi
selőt. Ki kell sütnünk, hogyan juthatunk be hozzá.

*

Este volt már, mire Dobay visszatért. Fáradtnak látszott, 
de a szeme örömtől csillogott. Végignézte gyorsan az ab
lakokat, jól zárnak-e a zsaluk mindenütt s aztán meggyuj- 
totta a petróleumlámpát. Barátságos, tompa fény ömlött 
szét a szobában. És most Dobay az asztalhoz lépett és zse
bébe nyúlva, egy papírlapot húzott ki belőle.

— Itt a prefektura épületének tervrajza. Most hát lás
sunk munkához.

Leültek az asztal mellé és ráhajoltak a papírra. És a 
petróleumlámpa barátságos, meleg fénye mellett tervek 
születtek, majd aka
dályok jöttek, ame
lyektől szétfoszlott a 
terv, hogy újnak en
gedje át a helyét . . .
Sokáig tartott ez a 
tanácskozás. Végre 
Dobay felállt és azt 
mondta: — Igen, így 
jó lesz. Így fogjuk 
csinálni. — Kund pe
dig nagyot ásított és 
kinyújtóztatta hatal
mas testét, hogy csak 
úgy ropogtak a csont
jai. — Kíváncsi va
gyok Györgye bará
tom bajnoki erejére — 
mondta nyugodtan.

Azután eloltották a 
lámpát és sétálni in
dultak, hogy esti vilá
gítás mellett megmu
tassák Lurkónak az 
emberek tányáját.

Éjfél lett, mire ágy
ba kerültek.

Lurkó ez éjjel keveset aludt. A zárt szoba levegője 
nyomott volt és fojtogatta a tüdejét. A párnás, puha ágy a 
nehéz takaróval kellemetlen újság volt számára: sehogyan 
sem találta a helyét benne. Forgolódott, fel-felült és sze
meit a sötétbe meresztette, aztán megint megpróbált lefe
küdni, de álom nem jött a szemére. Legjobban szeretett 
volna leszállni az ágyról és végigfeküdni a szőnyegen; de 
Kundnak megígérte, hogy mindent végig fog próbálni úgy, 
ahogyan az emberek csinálják.

Ostobák az emberek! — gondolta elkeseredetten. — 
Kőbarlangba bújnak és kizárják belőle a levegőt meg a 
szelet és toll-ágyba feküsznek, nyáron is nehéz takarót 
terítenek magukra és füstös lámpát égetnek, hogy a le
vegő még rosszabb legyen a barlangban. Nem adnám az 
én erdőihet ezer ilyen ember-barlangért sem!

Emellett még valami nagyon furcsát tapasztalt a fiú. Aki 
először utazik életében vonaton, az szokott ilyet érezni. 
Egyre úgy hitte, hogy most is a vaskocsin van, a vaspa
ripa ott liheg és dübörög előtte és mintha a sötétség úgy 
száguldana el mellette folyton, mint ahogyan a vidéket 
látta délelőtt elmaradozni. Beleszédült a rohanás érzésébe. 
Behunyta a szemét és átadta magát ennek a szédülésnek. 
És így lassan-lassan álomba szenderedett.

Másnap aludt még a város, csend ült a házak fölött, 
amikor Dobay bekopogtatott az ajtajukon. Kundot és Lur
kót már készen találta. A mérnök bőséges reggelit hozott 
magával. Ettek, azután újból az asztalhoz ültek, hogy rész
letesen megtanácskozzák a tennivalókat.

Dobay a tegnapi kis papírlap helyett most már részle
tesen, aprólékos pontossággal kidolgozott rajzokat hozott 
magával. Majdnem egész éjjel ezeken dolgozott És most 
apróra elmagyarázott a vadásznak és a fiúnak mindent, 
amit a mai nap folyamán végezniük kellett.

— Nézzék a rajzot. Itt a prefektura. Emeletes, vastag
falu, régi ház. Alatta emeletnyi mélységben a vallató kam
rák: ez a négy helyiség itt. Ezek mögött, lefelé lejtő fo
lyosó végén itt van a pincebörtön. Ez a földalatti folyosó 
az épület hossztengelyében húzódik, úgyhogy a börtön az 
északi szárny alatt van, tizenkét méter mélységben, az ut
cára néző faltól három és fél méter távolságban. Föld
alatti alagút ásására tehát nem is gondolhatunk; több napi

nehéz munkával tud- 
nók csak megközelí
teni a pincebörtönt, s 
közben át kellene tör
nünk az épület alap- 
falait is. Erre nekünk 
nincsen időnk, mert 
ma éjjel eldől a vezér 
sorsa.

Kund felnézett. — 
Eszerint a tegnap esti 
megbeszélésünk egé
szen téves volt és 
most új tervek után 
kell kutatnunk?

— Nem egészen. 
Nézze csak a rajzot; 
ezt, a 11. számút itt. Ez 
a négyes számmal jel
zett vallató kamra; itt 
kínoztak engem tavaly 
két napon át a dákok. 
Ebből a helyiségből 
boltozott földalatti fo
lyosó vezet mélyen az 
alapok alatt abba a 
régi patakmederbe, 

amelyet a városi magisztrátus vagy negyven évvel ezelőtt 
boroztatott be s amely itt, ez alatt az utca alatt fut végig. 
Sok gazságot láthatott ez a szűk folyosó, mert a dákok a 
halálra kínzott áldozatok testét ezen szállították át és dob
ták be a patak medrébe, hogy a lassan csordogáló víz idő
vel szétbontsa és magával cipelje őket. Én egyszer voltam 
abban a patakmederben s emberi'csontok roppantak mind- 
egyre a lábam alatt. Borzasztó hely! De a mi számunkra 
most ez lesz a szabadulás útja.

— Értem. Mi estefelé megkeressük azt a helyet, ahol a 
pátak előbujik a földalatti boltozásból és végigmegyünk 
a csatornán egészen a dákok folyosójáig. Azon át elju
tunk a négyes kamrába.

— Igen — vette át a szót újból a mérnök —. És ha 
egyszer ott vagyunk, akkor csellel vagy ököllel módját ta
láljuk, hogy a vasgárdától őrzött folyósón át a pincebör
tönig eljussunk. A patak kapujához közel egy barátom 
majorjában kitűnő versenyautó áll minden pillanatban in
dulásra készen. Ha oda egyszer eljutottunk, akkor szeret
ném látni azt a dákot, aki minket utolér.

— Jól van. No, kis pajtás, ez egyszer vakondokokká le
szünk és a föld alatt, embercsontokon fogunk a dákokra 
vadászni. Ott harc lesz, amelyben az öklünk és talán a
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késünk is beszélni fog. Te nem támadsz és nem ölsz, csak, 
ha az életedet kell védened. És ha sikerül kihoznunk a 
vezért, akkor olyan száguldozást fogsz látni az éjszakán 
át, amelyhez képest a vonat sebessége csak kis bárány 
ügetése a megriasztott szarvas futása mellett. No, mit szól 
a szíved?

— Veled megyek, Kund. Régóta éhes a késem és a szí
vemben sok beszéd szól a dákok ellen. Kívánom, hogy vé
denem kelljen az életemet, hogy az én késem is szólhasson 
hozzájuk.

A mérnök rápillantott a fiúra. — Kis öcsém ,'ha nem 
szükséges, ne ölj embert akkor sem, ha ellenséged. Az 
embernek lelke van és a megölt ember lelke ráfekszik a te 
lelkedre és letörli a nevetést az arcodról örökre. Pihenjen 
a késed, csak ököllel dolgozzál, ha kell.

A mérnök közben összeszedte papírjait, aztán a lámpát 
eloltották, lezárták a házat és kimentek az utcára.

*

Dél felé fáradtan bandukoftak a régi Széchenyi-tér irá
nyában. Lurkó testileg-lelkileg halálosan fáradt volt. Teg
nap óta egy imeretlen új világba csöppent és a rengeteg 
új benyomás olyan tömegben zúdult a lelkére, hogy bele
kábult. A kövön és aszfalton való járkálás is szokatlan 
volt a lábának; a ruha is kényelmetlen volt és feszélyezte 
minden mzodulatát. Unta a várost és az embereket s csak 
egy nagy vágy élt a szívében: újra otthon lenni a csendes 
őserdőben, ahol ő a mester.

Dobay azonban érdekes hírt hallott egy ismerősétől. 
A régi Széchenyi-téren, amelynek a dákok valami egészen 
nyakatekert új nevet adtak, ma délben fog az új kormány- 
biztos, Severiu tábornok úr, szemlét tartani a csíki had
járatra kiszemelt katonák és csendőrök fölött, és ugyan
akkor önkénteseket is soroz hü dák alattvalókból, akik nem
zeti lelkesedéstől fütve hajlandók segíteni a kutya lázongó 
hegyvidékiek letörésében. Dobay egyszerre úgy érezte, 
hogy ő majd szétrobban a nagy nemzeti lelkesedéstől.

— Katona voltam már, a dákok nyelvét is úgy beszélem, 
mint egy bennszülött — magyarázta Kundnak — és önök
nek igazán nagy hasznukra lesz, ha a támadók közt egy 
megbízható jóbarátjuk bujkál dák álarcban, akitől időn
ként híreket kaphatnak. Kíváncsi vagyok a Severiu tábor
nok úr önkéntes csapatára!

A téren már nagy embertömeg -várt kíváncsian a kor
mánybiztosra. A rendőrök a járdára szorították fel a né

pet; előttük, a ledöntött Széchenyi-szobor talapzata két 
oldalán egy század csendőr és egy század mogorva né
zésű katona sorakozott teljes hadi felszereléssel. Érdekes 
volt itt állni a tömegben és békés nyugalommal nézni eze
ket a harcra készült embereket, akik talán pár nap múlva 
már órájuk fognak hajtóvadászatot rendezni a hazai er
dőkben. A nagyképűen ide-oda sétálgató, elegáns mundé
rokban feszengő tisztek sem képzelték, hogy akjk ellen ez 
az egész nagy készülődés történik, azok ott állnak alig tíz 
lépésnyire tőlük!

Trombita harsant. Vezényszavak röpködtek és vi- 
gyázzba vágódott a hadsereg. A jobboldali széles utcából 
patkócsattogás hallatszott és 6—8 fényes egyenruhás dák 
tisztből álló kis csoport lovagolt be a tér közepére. Élü
kön szürke fejű, kaján arcú, hatalmas ember: a kormány- 
biztos úr.

A tisztek hozzá siettek és feszes tisztelgéssel jelentése
ket adtak le. Azután a kormánybiztos végiglovagolt a fel
állított két század arcéle előtt. Amint feléjük közeledett, 
jól láthatták az arcát is. Mellén több kis érem között fel
tűnő szép, csillagos rendjel fityegett.

Ebben a pillanatban Lurkó a karján érezte Kund nehéz 
kezét. A vadász lehajolt hozzá és kissé rekedten, egészen 
halkan azt súgta a fülébe:

— Kis pajtás, ne mozdulj. Gondold, hogy lesen vagy. 
Nézd meg jól ezt a csillagos dákot, a kormánybiztost. Mel
lén a dák király csillagja. Kezén az édesanyád vére. Ő az 
egyetlen ember, akinek az életére fogsz vadászni . . .

A következő félórában Lurkó minden energiája a szemé
ben élt. Nem látta a tömeget, a katonákat; nem hallott 
semmit abból a dák nyelven mondott szép buzdító beszéd
ből, amelyet a kormánybiztos úr intézett a katonáihoz. 
Ő csak édesanyja gyilkosának az arcát látta. És ezután, 
ha találkoznak, az éjszaka sötétjében is mindig rá fog 
ismerni.

Ha a kormánybiztos úr sejtette volna, hogy kinek a 
szeme tapad rá az esküdött vérbosszú vad szomjúságával, 
még abban a félórában elhagyta volna Brassót, el Erdélyt, 
és menekült volna messze valami ismeretlen helyre, hogy 
a leégett kastély fia reá ne találjon. De ő semmit sem sej
tett mindabból, ami a Lurkó lelkén átviharzott; jól sike
rült szemle után fogadta a toborzásra ott maradó tisztek 
üdvözlését, s a két század tisztelgését és kísérete élén el
vágtatott.

(Folyt, köv.)

Az újonc-csirkász: Igen könnyű esztergályosmunka. Ha ma
gatok nem tudnátok megcsinálni, készíttessétek el esztergá

lyossal, aki olcsón megcsinálja, különösen, ha minden darab
ból egyszerre tíz vagy tizenöt példányt csináltattok.

A rajzokról minden adat
leolvasható. Az össze
állítást és festést pon
tosan csináljátok. Az alsó 
lábszárakat legjobb ru
góból csinálni (lakatos 
ád!), mert érdekesebb a 
figura, ha mozog. Az
egészet ráerősíthetjük egy 
négykerekű talpra (a jövő 
számban ilyen elkészíté
sét is le fogom írni egy 
másik mintával kapcso
latban). A kis gyerekek
nek igen tetszik, ha húzás 
közben az alak „lötyög".
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M A D Á R V É D E L E M .
A cserkész jó az állatokhoz.

A madárvédelem három fő pontban foglalható össze: a) a ma
darak táplálása; b) fészkelőhelyről való gondoskodás; c) ellen
ségeik irtása.

Ha elhatározzátok, hogy csatlakoztok a munkához, jól gon
doljátok meg, mert a legfontosabb a kitartó, egyenletes munka. 
Felületes munka többet árt, mint használ.

Tapasztalatom szerint legjobb a madárvédelmet csapaton be
lül egy őrsre bízni.

Sok csapatnak az a kifogása, hogy nincs hely a madárvéde
lemhez. Ez (megsúgom) nagyon gyenge mentegetőzés, mert egy
részt sok csapat kapott a városától kisebb-nagyobb erdős, bok
ros területet, melynek benépesítése egyenesen kötelező, másrészt 
pedig azt hiszem egy város sem fog megharagudni, ha terüle
tén madárvédelmi telepet létesíttek.

Különben magatok is végezhettek otthon kisebb-nagyobb 
mértékben madárvédelmet (Pl. ablaketetők alkalmazása). Nor
végiában ősi szokás, hogy karácsonykor egy kéve gabonát tűz
nek ki cölöpre a madaraknak. Szép volna, ha ehhez hasonlóan 
minden cserkész karácsonyra egy fészekodut (is) kérne szü
leitől.

A cserkésznek a madárvédelemben hivatása van. Sajnos még 
annyi a rosszindulatú, tudatlan és babonás ember, aki szándé
kosan irtja a szegény kis madarakat. Itt kell nektek fiúk fel- 
világosító munkát végezni! A nyári nagytábor egyik programmja 
lenne ez.

*
Kezdjük meg azonnal munkánkat. A legcélszerűbb, ha még 

a hó leesése előtt helyezzük ki az odúkat és etetőket.
Először is az a kérdés, hogy milyen odúkat helyezzünk ki (az 

etetőkről majd legközelebb szólunk).
Az egész madárvédelemnek talán egyik legfontosabb pontja 

éppen a madarak fészkelési lehetőségének előmozdítása. 
Azonban ha már nyújtunk valamit a madarakna, meg 
kell jól választanunk az anyagot. Azért azt ajánlom, 
hogy inkább vegyetek előírás szerint készült odút és mellőzétek 
a saját készítményűeket. Megmondon, hogy miért ajánlom ezt. 
Nem akarom lebecsülni képességeiteket, de állítom, hogy nem 
tudjátok az odút jól elkészíteni. A rosszul készített odú pedig 
becsapása a madaraknak és csak csökkentjük vele a már úgyis 
nagyon megcsappant számukat. A rossz odú ugyanis vagy a 
meg nem felelő fa anyaga, vagy a hibás elkészítés miatt gyak
ran beázik és így tönkre megy az egész fészekalja költés. Még 
akkor se ajánlom a saját készítményűt, ha e hibákat is kikü
szöbölitek, mert az odú jósága megkíván egy bizonyos öblössé- 
get és ezt csak bizonyos fúrókkal lehet elérni, amilyennel a 
csapatok nem rendelkeznek. Ha az odú nem kapja meg ezt az 
öblösítést, úgy a népes családú énekesek fiai a szűk hely miatt 

agyonnyomják egymást. A röplyuk, 
fedél készítése is nehézségekbe ütkö
zik. Ezért ne sajnáljatok néhány fillért 
a gyárilag készített odúra. Úgyszólván 
minden városban lehet odút kapni, de 
lehet egyenesen a gyárból is hozatni 
(Baranyakárász).

Az odúkat már most a lehető leg
nyugalmasabb területre kell kihelyez
netek. Amennyire lehet, meg kell védeni 
az időjárás, a macska és a Verébbel 
szemben. Az odút az időjárás viszon
tagságaival számolva délkeleti vagy 
keleti irányba helyezzétek el, vagy 
függőlegesen vagy előre dűlve. Házi 
veréb ellen való védekezésül az odút 
alacsonyra helyezzétek el, de vigyáz
zatok, mert a nagyon alacsony kihe
lyezéssel a macskák pusztító munkájá
nak lesztek előmozdítói. A macskák 
ellen szeges dróttal körülvett odúval 
lehet némileg védekezni, de még bizto
sabb, ha az odút olyan fára teszitek, 
mely más fáról nem közelíthető meg 
és az illető fát a macska ugrásmagas
ságán felül pléhgyűrűvel veszítek körül.

Az odút nem kötjük közvetlenül a fá
hoz, hanem kis faékeket teszünk a fa 
és a drót közé, hogy így a növekedé
sében védjük a fát. Ugyancsak most 
ősszel kell elvégezni a lakott odúk ki
tisztítását, de erről majd legközelebb.

ifj. Manninger Adolf.

A Z A M E R IK A I C S E R K É S Z E K  
É S  A  B IZ T O S ÍT Á S .

Amerikában minden egyes cserkésznek felvétele alkalmával 
zsebében van már a balesetbiztosítási kötvénye: az ottani elő
írások alapján a biztosítás igénybevétele kötelező. A többi nyu
gati államokban is a biztosítások igénybevétele a parancsnokok 
részéről történik és különböző megoldási módozatok alapján 
intéződik el a biztosítás díjának kiegyenlítése. Nálunk Magyar- 
országon a cserkész baleset-biztosítás fejlődésével kapcsolatban 
áll elő a biztosítás szükségessége is és elérkezett az ideje annak, 
hogy a mi cserkészcsapataink baleset-biztosításáról is gondos
kodás történjék.

Ajánljuk ennélfogva a cserkészparancsnokok figyelmébe 
hogy e kérdéssel behatóan foglalkozzanak, mert éppen a mai 
időben gyakran előforduló balesetek száma szükségként írja elő 
a biztosítást.

A Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézet a cserkészek ré
szére rendkívül előnyös csoportos biztosítást dolgozott ki és ez 
kívánatra mindenkor a cserkészparancsnokok rendelkezésére áll.

Felvilágosítással a Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézet 
igazgatósága: Budapest, VI., Andrássy-út 8. mindenkor készsé
gesen szolgál.

Minden cserkész külön kötvényt kap, melyben igazolja az 
igazgatóság a cserkész jogait baleset bekövetkezténél.

* Eldobta a szerencséjét. Az előző sorsjátékok egyikén egy 
bankház egy vidéki úriasszonynak postán küldött egy jótékony
célú államsorsjegyet, aki azonban nem küldte be a sorsjegy 
árát. Mily nagy volt azonban a kétségbeesése, mikor tudtára 
adták, hogy a sorsjegyét főnyereménnyel húzták ki és ő, bár 
kezében volt a szerencséje, mégsem vehette fel a főnyereményt. 
Siessen és fizesse még ma be, mert az egyetlen húzás már de
cember 10-én lesz. Főnyeremény 30.000 pengő, egész sorsjegy 
ára 3 pengő, fél sorsjegy ára 1.50 pengő.
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Kapható minden könyvkereskedésben 
és a Cserkészbollban.
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I. KERÜLET.

A 223. sz. P. L. Sz.-cs.-cs. november 
lfi-án tartja őszi ünnepélyét a Deák-téri 
iskola dísztermében.

Tanfolyamok. A kerület a tél folyamán
három tanfolyamot rendez, úgymint segéd
tisztit, vízit és őrsvezetőit. A vízi-tanfo
lyam nov. 11-én kezdődött, a segédtiszti 
pedig nov. 14-én.

A 15. sz. Bethlen Gábor-cserkészcsapat
Ravasz László dr. püspök és Soltész Ele
mér tábori püspök fővédnöksége alatt no
vember 9-én tartotta ezidei csapatünnepé- 
lyet. A műsorból kiemelkedő szám volt a 
„Háry Jánosból” egy jelenet.

A 38. sz. Honvéd-cserkészcsapat nov. 
22-én és 23-án tartja tábori beszámolóval 
kapcsolatos műsoros estjét.

A 148. sz. Bercsényi-cserkészcsapat 
november 9-én tartotta műsoros beszá
moló ünnepélyét.

A 272. sz. Kolping-öregcserkészcsapat
november 9-én tartotta műsoros beszá
moló ünnepélyét a környebányi táborról.

Parancsnokváltozás. A 4. sz. Bik-cs. 
parancsnokságát Horváth Nándor vette át. 
A 27Ö. sz. Hajnal-cs. parancsnoka Máté 
Tamás lett.

II. KERÜLET.
Táborozások. A II. kerülethez tartozó 

vidéken a nyár folyamán 14 más kerületi 
csapat táborozott, mintegy 450 létszám
mal. Nem csoda, hiszen gyönyörű a Bükk 
vidéke.

III. KERÜLET.
A soproni evang. theológia 384. sz. 

Kiss János-öregcserkészcsapata a tiszti 
próba anyagára való készülés mellett 
négyfelé is végez speciális munkát. Az 
egyik Örs a helybeli szegényházat és ár
vaházat látogatja rendszeresen, a másik 
a kőhidai fegyházba jár ki s ott végez 
missziót, a harmadik a tanítóképzősöknél 
tart Biblia órát, a negyedik pedig az 
„Emmaus Felé” c. theológiai folyóirat kö
rüli munkát végzi. Szép program, jó 
munkabeosztással!

IV. KERÜLET.
A Magyar Cserkészszövetség méltá

nyolva azt a körülményt,hogy Győr terü
letén immár 10 cserkészcsapat működik 
mintegy 1000 cserkésszel, s ennek foly
tán szükséges volt, hogy az itteni csapa
tok elgondolásának megfelelően közvetle
nül nyerjék egészséges irányításukat és 
vezetésüket, a Győrvármegyei Főtitkársá
got e tekintetben önállósággal ruházta fel.

V. KERÜLET.
A makói 92. sz. „Csanád”-cserkészcsa-

pat ezévi nagytáborát aug. 8—25-ig tar
totta meg a szokolyai Királyréten. 35 tag
gal résztvettek a kerület hadijátékán is. 
Szept. 21-én búcsúztak Sebes Gyula igaz
gatótól, szervezötestületük elnökétől, aki
nek helyét most Buday Géza, a kiváló if
júsági és cserkészíró tölti be. A csapat 
alakuló apródraja 30 tagot számlál.

VI—VII. KERÜLET. 
Cserkésztemetés volt okt. 21-én Sziget

váron. A 168. sz. Zrinyi-csapat egyik leg
derekabb cserkészét, ifj. Szőke Gyulát ki-

Morzsányi
BUDAPEST, IV., T I s i í e l e t d í J a k  
ESKÜ-ÚT 5, SZ. CseAéŝ zel«iek̂ tizszázalék

sérte ki utolsó útjára, az egész város nagy 
részvéte mellett.

Uj cserkészcsapat Kaposváron. A M.
Cs. Sz. 687-es szám alatt igazolta az im
már 11-ik kaposvári cserkészcsapatot, 
amely a róm. kát. egyházközség kebelé
ben alakult, Boldizsár Zoltán vezetése 
alatt.

VIII. KERÜLET.
Tiszti próba lesz dec. hó 21-én.
Tiszti vizsgát tettek: Fodor János 110, 

Simon Lajos 863, Novotny István 868. — 
Segédtiszti vizsgát: Fajszi Károly 856.

Parancsnokváltozások: 152. sz. csapa
tot Mihálkó Bélától átvette Scheitz Ala
jos, a 298. sz. csapatot Siemeister János
tól átvette Galló Pál, 251. sz. csapatot 
pedig Mendelényi Sándortól átvette Fecske 
István.

Csapatalakulás. Kiskunmajsán rk. polg. 
iskolában cserkészcsapat alakult.

A 835. sz. cserkészcsapat okt. 26-án d. 
u. avatta fel 14 újoncát. A fogadalom 
után Sztankay Lajos csapatszervezőtestü
leti elnök intézett meleghangú szavakat a 
fiúkhoz.

A 110. sz. csapat sok vándorlás után 
végre állandó otthonhoz jutott, melyet a 
szervezőtestület ingyen bocsátott rendel
kezésére. A kicsiny, de barátságos otthont 
a fiúk maguk festették ki. A csapat részt- 
vesz a KIÉ. Duna—tiszaközi konferenciá
ján mint rendező.

A Kecskeméti Közlőn  ̂ évkönyvében a 
most jubiláló kecskeméti csapatokról egy- 
egy beszámoló fog megjelenni.

IX. KERÜLET.
Személyi változások. A nyíregyházai r. 

kát. gimn. 285. sz. Szt. László-csapat pa

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

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

rancsnokságát Szathmáry Lászlótól 
Schernhardt Kornél; a kisvárdai áll. gimn. 
287. sz. Réti sas-csapat parancsnokságát 
Szilvássy Jánostól Béres Benő, a sarkadi 
559. sz. Fadrusz-csapat vezetését Paksy 
Sándortól Papp Imre vette át.

A kerületi házalapra a 172. sz. Erő-cs. 
a fiúk összegyűjtött filléreiből a múlt hó
napban 25 P-őt juttatott el a kerület ve
zetőségéhez.

A 182 sz. Uhu-cserkészcsapat augusz
tus 1—21-ig a Balaton partján, Szigliget 
romjai alatt táborozott 40 fővel. A tábo
rozást a csapat számára a Tihanyba és a 
badacsonyi hegyekbe rendezett kirándulá
sok tették felejthetetlenné.

A nyíregyházai 88. sz. Szabolcs-cser- 
készcsapat júi. 3—18-ig a Tisza mellett, 
Érhát tanyánál táborozott 35-ös létszám
mal. A fiúk a részvételi díj 50%-át fizet
ték. A táborozási költségből megmaradt 
egy örsi sátorra való. A táborozás után 
egy hetes mozgótábor volt Sárospatak 
környékén.

A karcagi 176. sz. Nagykun-csapat júl. 
2—21-ig tartotta nyári táborát Szentendre 
közelében a 263. sz. mezőtúri Szegedi Kiss 
István-csapattal együtt. Kirándult a csapat 
Visegrádra, Esztergomba, Dobogókőre. 
Megtekintette Budapestet is.

A 231. sz. Méliusz-cs.-cs. nov. 9-én tá
borzáró ünnepélyt rendezett. A táborozás
ról Basiszta Albert cs.-tiszt számolt be ve
tített képekkel. Előadták: Radványinak: 
Az ideális tábori konyha c. darabját is.

Az angliai jamboreen táborozó amerikai 
cserkészek között egy amerikai magyar 
cserkész fiú szorosabb barátságot kötött 
a debreceni 172. sz. Erő-cserkészcsapat 
egyik tagjával. Most a baráti és testvéri 
kapcsolat továbbfejlesztése végett csapata 
egy szép amerikai zászlót küldött a 172-es 
Erő-cserkészeknek.

L E I T N E R  M. L. É S  F I A
papírkereskedés, iskolai rajz- és írószerek raktára 
B U D A P E S T ,  V., V ILM OS C S Á S Z Á R - Ó T  18. 

Cserkészeknek 10% kedvezmény.
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A 182. sz. Uhu-csapatnak gyásza van:
meghalt a pénztárosa, Pápay Lajos. De
rék, jó cserkész volt, példásan teljesítette 
kötelességét. 18 éves korában ragadta el 
őt a tüdővész.

A nyíregyházai áll. tanítóképző 971. sz. 
Tisza-cs.-csapata okt. 26-án tartotta tá
bori beszámoló ünnepségét szép és gaz
dag műsorral, melyről a helyi sajtó is 
nagy elismeréssel nyilatkozott.

X. KERÜLET.
A 907. sz. Károli Gáspár-cs.-csapat nov. 

16-án tartja nagytábori beszámoló ünne
pélyét, melyen többek között szerepeim 
fog Koszter atya: „Diákszerelem” c. víg
játéka és dr. Borka Géza két színdarabja.

A soroksárpéteri 938. sz. „Szemere”-cs. 
nov. 16-án tartja zászlószentelési ünnepé
lyét, ugyanaznap este műsoros cserkész
előadását.

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T
.................................................................imiunnnimiin'..........

B. K. A. Győr. Nagyon köszönöm, hogy 
ilyen formában is gondoltál reánk. De 
mégsem teljesíthetem kérésedet. Még arra 
sincs elég helyem, hogy a magyar cikke
ket elhelyezzem, éppen ezért idegen nyel
ven nem hozhatok több szöveget, mint 
amennyi a „levelezzünk” rovatban van. 
Ezt az éneket azonban elteszem. Az esz
perantó tábor idején szükség lesz reá. — 
W. J. Szeged. Igaz gyönyörűséggel olvas
tam verseidet. Ezekben új biztatást látok. 
De nekem nem abban a sorrendben tet
szenek, ahogyan neked. Közlöm. Kár, 
hogy az öregcserkészettel a legtöbben így 
vagytok. Teljesen igazad van. Csak az 
aktivitás lehet jogosult. Addig, míg cse
lekvő tartalmat nem visztek bele a csa
patéletbe, nem is lehet igazán öregcser
készet. A lap küldésének utánanézek. —

55-ik közhasznú és iótékonpélú 

M a g y a r  § | | |  k i r á ly i  

Állami Sorsjáték.
17.000 n y e re m é n y t

sorsolnak ki.

Főnyeremény
30.000 pengő.

Nyeremények:
20.000 P, 15.000 P, 10.000 P, 
2-szer 5.000 P, 4-szer 2.500 P, 
5-ször 2.000 P, 10-szer 1.000 P 
stb., melyek mind készpénzben

fizettetnek ki.

Húzás december 10-én.
A sorsjegy ára:

E gész 3 .-  P. Fél 1.50 P.

B. F. 10. P. Á. R. Jól esik látnom azt a ne
mes buzgalmat, amely a te leveledből is 
kisugárzik. Csak így lehet célt érni. A régi 
kedvezmények természetesen fennállanak. 
Igyekezzetek úgy vezetni az előfizetési ak
ciót, hogy a pályázaton részt vehessetek. 
Érdemes a rengeteg értékes ajándékért 
pályázni. Megjegyzésedet nagyon mél- 
tánylom. Eleget kérem munkatársaimat, 
hogy humorizáljanak, örülök, hogy tetszik 
a lap. — V. M. 92. Csanád. Elhiszem, hogy 
sokan kérik tőled ezt a „vegyesfelvágot
tat”, de azért én mégsem közlöm. Nem 
komoly dolog ez. Sokhelyt meg egyenesen 
bántó, hogy nagyon szép, komoly verse
ket szinte nevetségessé tesz az ilyen ösz- 
szeállítás. Tudom én, hogy a fiúk jól mu
latnak ezen, nem is botránkozom meg 
rajta ha „szűk családi körben” történik 
ez a versficamitás, de a világért sem sze
retném látni az ilyen költeményeket nyű- 
vános jellegű ünnepek műsorában. Mar 
pedig, ha a M. Cs. közölné, akkor joggal 
vehetnék fel műsorra azok, akik kényelme
sek ahhoz, hogy irodalmi értékű számo
kat válogassanak össze. Az pedig nem

lehet indok, hogy a gyerekek szeretik. El
végre a „slágereket” is szeretik (sajnos!), 
mégsem volna cserkészes azoknak propa
gandát csinálni. — K. A. 809. Sashalom. 
Köszönöm a buzgóságot. Ha mindenki 
legalább ennyit tesz, akkor nyert ügyünk 
van. — „Lőrinci öregcserkésznek.” Szere
tettel köszöntlek itthon. Nem lesz semmi 
akadálya annak, hogy belépj. Bizony nagy 
öröm az a tudat, hogy a határokon túlra 
is jut egy kis meleg abból, amit lapunkban 
mintegy gyűjtőedényben felhalmoznak 
meleglelkű magyarok. Ez a mi legszebb 
szolgálatunk. Hálás vagyok, hogy te is 
erősítesz bennünket. Hanem a versedet 
nem tudom használni. Bizony az csak kí
sérletezés. Ilyesmivel minden valamire 
való diák megpróbálkozik. Nem költe
mény, csak afféle versfaragás eredménye: 
gyenge eredmény. — P. J. 16. E. G. Na
gyon jót mulattam leveleden. Dehogy is 
haragszom, örülök, hogy ilyen szemes fiú 
vagy. Jó cserkészre mutat! Lásd, mi jó 
nehányan láttuk a képet s nem vettük 
észre a hibát. Leveledet megmutatom az 
alkotónak. — Ifj. L. I. Tótkomlós. Kérése
det közvetítettem a kiadóhivatalhoz. Bi
zonyosan teljesítik azt. Sok sikert kívá
nok! — B. A. 5. KEG. Már lehet kapni sí- 
léceket. Fordulj a Cserkészbolthoz biza
lommal. -----  M. L. 475. Veszprém. Lel
kes, izzó, magyar. Jól esik olvasnom az 
ilyen lélek megnyilatkozását. De művészi 
szempontból alatta marad a kívánt mér
téknek. Nem közölhető. — Sz. I. 172. sz. 
Mostani pályázatodat nem vehettük figye

lembe, mert csak a teljesen kiírt nevek 
vehetnek részt a sorsolásban. Legközelebb 
már remélhetőleg nem maradsz inkognitó
ban. — M. S. 88. sz. Két megfejtést is 
küldhetsz egy borítékban. A cserkész ta
karékos! — Bajai liliomos. A beküldött 
versből látom, hogy nem ez az első mű
ved. Határozottan van gyakorlatod (de 
ez még nem költői vér!), ebben a vers
ben azonban az is meglátszik, hogy a kel
leténél jobban „rágtad a tollszárat” és 
bizony nem mindig sikerül kiszedni abból 
a legjobban megfelelő rímet. Versedben 
rengeteg sok a banális kifejezés, szókép 
s ez egészen tönkreteszi írásodat. Én azt 
hiszem, hogy ilyen verset az idei Szent 
Imre-évben legalább pár százat írtak olya
nok, akikben tiszteletreméltó szent tűz 
lángol, de nincs bennük költői készség. 
Neked is megszorítom a kezedet a nemes 
lélekért, amely versedet diktálta, de a 
„költőnek” stilisztikából és poétikából igen 
gyenge jegyet adnék.

llllllililllllilHIIIIHIIIiTilllhlllllllllllllllljlllHllllllllllllimillll
K I M IR E  K IV Á N C S I?
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A beküldött cikkek bizony sokszor so
káig várnak, míg reájuk kerül a sor, mert 
sok az anyag s kevés a hely. így még a 
legjobb cikkeket sem tudom mindig kö
zölni, kiváltképpen,ha nem általános ér- 
dekűek. (Beszámolók, kirándulás, hadijá
ték-leírások stb.) Ha a mostani előfizetés- 
gyűjtésben kivenné a részét becsülettel 
minden cserkész s valóban megtennék, 
ami tőlük telik, akkor néhány ezerrel meg
növekedhetne az előfizetők száma s akkor 
a szerkesztő mindjárt könyörületesebb 
lenne a beküldött Írásokkal szemben, ame
lyek közül sokat valóban fájó szívvel tesz 
félre. — Virághagymák ültetésének az 
ideje, amint azt kivehetted cikkünkből, 
már bizony elmúlt, de. azért még most is 
lehet ültetni, csakhogy az már valószínű
leg nem lesz olyan tökéletes, mintha ok
tóber óta gyökeredzne. Annyi örömöd bi
zonyosan lesz bennük, amennyi fárad
ságba kerül. — A Márton-féle címlapok 
forgalomba hozatala olyan formában, hogy 
azokról művészi kiállítású műlapokat ké
szítenénk, azért késik, mert nincs ele
gendő megrendelő. Sokan nagyon szeret
nék ezeket a mülapokat megszerezni, ál
doznának is reá, de a kedves terv meg: 
valósítása lehetetlen legalább 300 előfizető 
néikül. — Az előfizetésnél a régi kedvez- 
mények fennállanak azokra, akiknél a fel
tételek megvannak. Egyébként minden 
előfizetésre, reklamációra vonatkozó ügy 
a kiadóhivatalhoz tartozik.

Felelős szerkesztő : VIDOVSZKY KÁLMÁN 
Felelős kiadó : KOSCH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

B pest, V., Nagy Sándor-u  6. sz. (C serkészház-I 
Megielenik minden hó 1-én és 15-én.

C s e r k é s z - z á s z l ó k ,  C l m e r e k .  R é b á c t l á l  
É r e m -  é s  z á s z l ó s z a l l a g o k .  «  "  s  1 
B u d a p e s t ,  II., Z s i g m o n d - u .  9 .  szerezzük be 
Tel. 515-46. Egyesületeknek kedvezmény I

Kérje most megjelent 5. számú 
Á R J E G Y Z É K Ü N K E T !  
BUDAPESTI BÉLYEGTÖZSDE
B U D A P E S T ,  IV.. K O S S U T H  L A J O S -U .  7.

„Élet” Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, L, Horthy Miklós-út 15. -  Igazgató: Lalszkv lenfi



-----Csuda módra------
c s ú s z i k  a z  ú; „C SCRKÉSZBO LT“ l é c e  m !

A „CSERKÉSZBOLT“ 20 pengős síkészletet— sík, teljes kötés és 
botok — minőségben és árban a magyar ipar legújabb csodája.

Sífelszerelések árjegyzéke:
Kőrisfa-sí, gerinces forma, csomómentes fából, erősített véggel, olajjal itatva és vízhatlan lakkal fedve páronkint 
12.—. Ónozott sípofa, Sixt-forma, páronkint 1.90, harántbordás Huitfeld-pofa páronkint 1.50. Alumínium talplemez 
páronkint 1.—. Huitfeld-síkötés orrszíjjal, három rétegben varrott zsíros szürke Krómbőrből párja 5.—. Síbot mogyo
rófából, 16 cm-es dupla spanyolnád hótányérral és zsíros krómbör marokszíjjal, páronkint 4.50. Marokszíj páronkint 
—.80. Síbot, szeretetlen, párja 1.50. Hótányér, 16 cm-es nád 2.40, 16 cm-es alumínium 3.—. Síjavító szerszámkészlet 
3.20, reperator 2.—. Síorr alumíniumból 4.50, csuklókaros 5.—. Sikaparó alumíniumból —.40, u. az viaszdörzsölő 
parafával tokban 1.50. Síprés, 5 részes készlet 2.—, u. az szállításhoz acélból 1.60. Kötések, a legmodernebb felcsa
varható típusokban. Síviaszok:-mindenfajta hóra: Pupili —.76, Sohn Universal 1.20. Friss hóra: Ostbye Médium 1.40. 
Porhóra: Ostbye Mix 1.40. Vizes “hóra: Ostbye Klister 2.50. Sísarkantyú rézből, normális cipősaroknak Hutfieldt- 
kötéshez alakításához, párja —.40. Cipőtalpvédő rézlemezek párja —.30. Sícipő orosz bagriabőrből 56.—, vörös 
Waterproof anglocalf bőrből 52.—, legújabb modell, teljesen bőrrel bélelve, tehénbörből, erős duplatalppal, filc-szegély- 
Iyel 29.50. Norvég Ragg-zokni, vastag, szürke 3.60, 3.80,4.—, 4.20. Pyexas, norvég bokakötő, szép élénk színek
ben, párja 2—, gyapjúból 3.30. Sínadrág, norvég szabás, gombolható zsebekkel, sötétkék lódenból 18.—, u. az leg
finomabb sötétkék posztóból 29.—. Síing khaki flanelból 10.—, sötétkék „Jamboree” gyapjú 16.—. Lumberjack 
hosszúszárú Hubertus-lódenból 26.—, nehezebb 32.—. Síkesztyü, norvég Ragg-ökölkesztyű 360, 3.80, 4.—, 4.20, 
vízhatlan, vastag, szürke gyapjú ökölkesztyü 3.—, 3.20. Sísapka, norvég szabás, khaki lódenból 4.80 u. az sötétkék 
gyapjúszövetből, bélelve 3.—, vastag kötött gyapjúsapka4.50, u. az legombolható fülvédővel 4.80. Fülvédő 1.20, 1.40. 

Cipővízhatlanító-olaj bádogkannában, „Uuttra Seehund üummitran" 1.50, u. az kenőcsalakban 1.—.

CSERKÉSZBOLT
csak a Cserkészházban

Budapest, V. kér., Nagy Sándor-(Hajnal)-utca 6. sz.
a V i l m o s  c s á s z á r - ú t  48. sz. h á z t ó l  a h a r m a d i k  é pül et .

TELEFO N: AUT. » 1 1 2 - 3 4 .

Kiadja az ,,Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 1 5 .— Igazgató: Lalszky Jenó.



A legelső

G yárija  és  fo r g a lo m b a  h o z z a :

W E ISS  MANFRÉD
neél- és fémművei részvénytárs. Budapest.

■ ■ ■ "..................  I
0

Az Idei 
r á d i ó p i a c  

s z e n z á c i  ó ja ,

a 3 + 1  csöves, 
váltóáramú, hálózati,

„STANDARD 3 a"
13*— pengő havi rész

letre, mindenütt 
kapható.

<s>


