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ELSÓ MAGYAR HANGSZERGYÁR

sT()§/AssE,R,
klr udv" szállító, a Rákóczi-tárogató fe}találóia.

Brrdapesí, (Budán) Ir-, Lánclríd::u- 5-

Leglinomabb hangszerek gyártása katonai, szin-
fonikus, házi, szólisták és művészek részére"

cserkészzerreIsarolr
íels 2er elé§€ jutányosgyáriáron
cserké.zeknek legmesszebbmenő kedvezmény.
Eldie több mint 240 &erkész- és leventezenekart szerát

fel a gyár.
Pákóc,zi-íárogaíó §aiát talátmány ! Óvakod|unh
au útánzatoktót! - Ariegyzéket kivánatra díitalanul!
§334g!!íFhangban P l+.-, 91191]1j!1!A hangban P l3,-.
Iladsereg§zál'lllő; az összes m kir. honvéd zene_

karokat kizarólag gyárunk szere|te fel !

Fíg yel{ern t *á;íJ§í,iT [i[í "ffí,n ".í","31

INGYEI{ xür-nrrETl MINDEN CsApAT A r<önr,pvELEIT.
mecielöljük a példányszámot é§ 3 nap mulva postán megkapirrk a
kész példanytrkat.

A so"szorozás ára:
féliv 40 pld _". _". -_- __. -__ -'80 P egész ív 40 pld, _"_ .__ .__ 1,20 P

.' l00 " 1,40 " " " l00 .. !- -
minden tuvábbi 10 pld. ___ -,l5 " mirtden további l0 pld. ___ _,20 

"Megjegyezzük, hogylev"-lap he|yett felivelr hüldhetjúk a rneghívót,
mert ha melléklet nincs, a boriték felesleges.

.A Szövetsé_g. Gazdasági Hivatala a csapatoknak ak"r seeíte,ri,
amikor mindenféle level sokszoro/-ását elvállalia.
_ Ed4!s a csapattagoknák aZ_ összejijvetelre szóló meghívásokat
kü|ön-külön meg kellett írni. A borrrék, levélDapír drb.-lrini l fillérbe
kerül, a lev.-lap portóia helyben G filtér, vidéxre l0 fillér.
. ., Ha a szövetseg sokszorozza. akkor nyomtatványként 2 filléres
belyeggel mehet.

Eliárás ! a kiváni szöveget a Gazd ,sági Hivatal címére elküldiÜk,

A })Itlggar Cserkésasaöaeüség ö.ssBes köeponűó hó.ucltala,inala hiua,talos órdi :

naponkint d. e. 9-1-ig és d. u. q-l-iE.
Pénztár-órák: naponkint l1-1-ig, d. Ú.,t-6-ig, kivéve a s)ombat délutáű

^ 
Az otszágos elnök és az országos fö-

tisztviselök fogadó ideje:
Witz tséla országos elnök fogad: hétfőn

d. u. 6-7z8-ig, pónteken 5-7--ig.
vitéz Faragö Ede országos Úézetőtiszt

szerdán és csűtórtökön d. e. 9-1-ig és d.
lr. 4-6-ig.

''lIajor Dezső dr. országos tigyvezető lő-,_titkár mindenrrap 16-1/r2-iE ós hétfii,
szerda és szombat kivételével d. u. 5-7-ig.

Dr. Zstmbery ayula ügyész, orsz. tár§-
elnök fogad szerdán es péntekcn 6-8-iq.

Kosclt Béla országos gazdasági iőtit-
kár mirrdennap l0-1-ig, §zerda és szonr-
bat kivételével d. u, 4-6-ig.

Molnór Frigycs dr. külróldi üg5,ek ló-
titl<ára szerdán d. u. 4-6-ig.

Vitlot,szky Kdmán orsz. társelnök, az
elnök helvettese, a Magyar Cselkész
Szcrkesztole kedd, csütörtök, péntek d, e.
11-1-ig, szerda d, u, 5-7-ig.

Éri Emil országos vezetőtiszt helyettes
szerda, csütörtök, szombat 5-7-ig.

Sztrilich Pdl országos vezetötiszt-hs-
lyettes hétf ő, csütörtök, péntek %4--
]!7-ig (Cserkészház), szombat, vasárnap
Cserkószpark.

Telefon,: Cserkésallúa: 772-31*; Cserkésepark: 64,3-73; VóBitel,ep: 928-8O,

a kitünö szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukr ozva üdítő és egészséges ital,

mely különösen hosszab b túráknál
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

§

Kizárólagosan honi nyersanyagok-
ból gyártja

a FPANCIí. IilENR, II( FIAI R,T-
naglyl§arrlzsar és llr(D§(Dtl§zerríránosl lrazal g'lrárallran.
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N{ltA Gillylw lRR C s ilt llRR llK ilÉ S 7L
A MAGYAR CSEn,KftSZSZÖVEISPC HIVATALOS LAPJA
pr.órrzprÉsr Ána ecÉsz Évnp rz enNcó - FÉLÉvn,E 6 pENGó - NpcypnÉvnp s epNcó
szEriraEszlösÉc És xrAoÓrrIvATAL r BLrDAPEsr, v. r(pnÜLET, NAGY sÁrvoon-urca, o. szÁnt. cspnxÉszrrÁz

I{edves fiúk!
Ma mindenki úgy olvassa
Kis lapunk,
(Melytől annyi szépet, bölcset,
Jót kapunk),
Hogy gondoljon JézuskáraÉs . akkor
sok-sok ezer cserkész szíve
(Jézuskának igaz híve)
Egybeiorr! ,, FehérKdlmdn

cserkész.

összprörört I{oNTINENsEK.
Vasrit. a Gitrraltári-szoros alatt.

A modern világ életét iemmi sem jellemzi jobban, mint a
technika, kőzgazdaság és a politika szoros összeíorrása és egy-
másra gyakorolt hatása. Ezt az egymásra utaltságot leginkább
a világkereskedelem és forgalom kiemelkedő gócpontjain vehet-
jük szemügyre. Miért húzódozik Anglia még ma is a La-Manche-
csatorna alatti alagút tervétől, mikor ez a mai kor fölényes tech-
ni,kai lelkészültsége mellett igazán nem jelent megoldhatatlan
feladatot, sőt Anglia gazdasági helyzete is a kontinenssel való
együttműködést követeli? A választ természetesen a politikusok
tudnák megadni. Viszont kérdezzik: nlecépült volna-e a

szrtezi-csatorna ha

ivben szeli át a tengerszorost és az első útiránynál mintegy
8 km-rel keletebbre éri el Afrikát. Igaz, hogy ennek hossza ösz-
szesen 75 km,.melyből 53 vezet a tenger alatt, de viszont Úgy
kikerülhetnék általa a mélységeket, hogy az egész alagút kb.
l00 m,éterrel rnagasabban, 3l0 m mélységben haladhatna. Ez
pedig 

- min,t már em,lítettük, - alagút építésénél igen jelentős
költségmegtakarítást j elent.

Maga a munka úgy indul majd meg, hogy először egy 3 m
átmérőjű mell,ékalagutat fúrrnak s mikor ez elkészül, indul csak
meg kétoldalt az egyenként 5 m átmérőjű igazi alagút építése,
ahova a kettős sinpárakat fektetik. A mellékalagút óriási segít-
séget jelent, mert a íúrásnál összegyűlő rengeteg földet és kö-
vet ezen az úton könnyűszerrel eltávolitha ják. Az alagút két
szárát megfelelő távolságokban keresztfolyosók kötik össze,
melyek szellőztetésre és veszéty esetén kijáiatra szolgáInak,

Az épitkezést 5-6 évre tervezik, teljes költsége körülbelül
340 millió pengőre rúg. A vonat - természetesen elektrothos-
v,asutról van szó - az első terv szerint íél, a másik szerint
háromnegyed óra alatt halad át egyik világrészből a másikba.
A napi íorgalom l20 vonatra emelhető oda és vissza, 120,000
tonn.a összterhel,éssel.

Francia- és Spanyolország minden gazdasági és politikai ér-

Angliát nem érdekel-
né igen is közelről
Kelet-India földjének
kiapadhatatlan kincs-
íoriása? Az ilyen
esetekben a technika
rendesen évtizedekkel
előbb jár, de a ter-
veit mégis csak akkor
tudja megvalósítani,
ha a politikusok és a
közgazdászok elég
érettnek tartják már

A G i b ra l tá r i -szo r o s a l a tt é p í t e n d ő 
" 

l 

" 
gú t' ii?ri |§' il'o'r|';*; o. n -

tlős multra tekinthet már vi§sza, de megépítéséről mégis csák
most kezdenek komolyan beszélni. Az al,agút révén Aírika rnel-
lett belekapcsolódna az így létesitendő forgalomba Délamerika
is. Ha a már elkészült Kairó-Fokföldi vasútvonalba belekap-
csolódna a gibralíári alagút vonala, - melyet azután a Szaha-
rán keresztül meghosszabbítanának egészen a nyugatafrikai
írancia kikötőkig, - ezzel az Európa-Délamerika közötti
távolság lényegesen megrövidülne.

Az alagút terve nem követi - mint gondolhatnánk a
lehető le§rövidebb utat. Bár Gibraltárnál ,a két part távolsága
mindösszé 14 km, a tenger mélysége azonban az l00O métert
is túlhaladja, úgyhogy itt alagút íúrása igen nagy nehézségbe
ütköznék. Minél mélyebben fekszik az alagút, annál erősebben
kell természetesen a- lalakat is megépiteni, azonkívül a vonta-
tásnál is igen sok elektromos energia veszne kárba

Oceánogiaphiai mérésekkel azután sikerült megállapitani,
hogy Gibraltártól nyugatra a tenger mélysége lényegesen csök-
ken. Két útirány tervezetet is készítettek; az egyik a spanyol
Tarila várostól nyugatra indulna el és Tangernél érné el Aíri-
kát. Az egésznek hossza 48.2 km, ebből a ten,ger a,latt halad
32 km. A 1enger legnagyobb mélysége itt csupán 396 m, tehát
az alagútnak sem kellene 44O m-nél mé,|yebben hatadnia.

Ennek a tervnek azonban veszedelmes verseny,társa akadt
egy másikban, amelyiknél legérdekesebb az, hogy nem egyenes
vonalban, hanem a Trafalgár-szigetektől kiindulva hatalmas

pírÍn
tablctiák

c§ök oz €rcdctl cro.
magolótban o zÖld
3zalaggal valódíök
Mindcnféle póls^zcrt uto.

lz atagrrt keresztmetszete, hózépen a mellatalaguttai.

A Oibraltári-szoros alagútjának hosszmctszete, az elektromos vasúttall
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Egyesületi és C§ER z Ií,AT művészies kivitelben vásároliatok
ÉccLÉsIA R--T--nél,Brrda,pe§í, IY., Vácí-rr- 59.

deke e vasútlonal megépítése mellett szól. Kérdés azonban. mit
szól mindehhez Anglia, n Gibraltári sziklacsúcs büszke ura és
őrzője, valamint Olaszország, ameIynek érdekei e teív meg-
valósulásának__éppen az ellenkezőjét-kivánnák. A nagy alkotá§-
nak sorsa pedig rendesen nem a mérnöki asztalokon'i hanem a
politikusok és diplomaták gondosan őrzött tanácsk-ozótermei-
ben dől el! K. L.

Hoztam fiúk, újabb rejtvényt,
Fejtsétek meg gyorsan!
V ersikémb en elbújtatua
Egy jól ismert sor van.
!

Rejti el magdba.
Munkára f eI! Nosza rajta!
Induljunk tsatdba!

Hogy némely szaka,szban
A kérdéses verssorbóI csak
Egy ,,a" lagy egy ,,az" van,

Azért tehdt ne- szaladjon
Senki fejjel talnak,

RDJ,IVÉNYEK.
Hanem óvatosan menjen
A nogy viadalnak.

Aki aztdn kihamozta
Amít ide rejték:

Minden cserkészszajon.

S amíg róla zeng az ének,
Ez a nóta jdrja:
A gyors cserkészleleménynek
Nincsaföldönparja!

lt4ikroszkó p

Fejére nem ejték.

Nagy lesz hire, diadalma
Az egész uiltigon,

Még csak azt kell megjegyeznem,Nevét hirharsona zengi

Minden szakasz egy-egy szavdt Arról ltitszik, hogy a daikak

A ,,titkos levél" megfejtése.

A ,,titkos levél" - miként a megfejtések sokaságából k,ide-
rült - nem is volt olyan nagyon titkos. Sőt egészen jól el lehet
olvasni, mihelyt a lapot a szemsíkhoz közel emelve, kis szögben
lehajtjuk. Ilyenkor u. is a betűk rövideknek látszanak éq.a hosszú,
egyenletes vonalak helyett kónnyen elolvasható mondat van
előttünk, amely szól a következőképpen:

Kedves Polcsi! Maskor irj olvashatobban Samu bacsi s. k.
(lgy, ékezet nélkül.)
A megfejtés könnyű volta miatt természetesen tömegesen

kaptuk a megfejtőJeve|eket; összesen 265 helyes megfejtés ér-
kezett be, melyek közül sorshúzás útján a következők részesülnek
jutalomban:

L díjat nyert (6 P) Titze Tibor 40, sz. Szekszárd.

lL díjat nyert (4 P) Krdlik Arisztld, 22, sz. ózd.
lII. díjat nyert (2 P) Faragó Sándor,550 sz. Szeged.A megfejtési határidő január hó 5. Díjak: 4, 3, 1 pengő.

KöNNyEN AKAR JÁRNI KELNI?

sARKoT KELL VlsELNl.

vILLAMossÁGI, GEP-, wAGGoN- ps HAJÓGYÁR RT.
I(özpont: BUDAPEST, x. I{ERÜr_,pt KŐBÁNYAI-UT 31. szÁM.

Az ország legrégibb és
legnagyobb gépgyára.
Vitlarno§§ágí §yár: Ir., r.ÖvŐfr AZ-I]TC/- gg..

Waggon- és gépgyár: X., IíŐBÁNY.q,I-ÚT 31.
frajógyár: V., MEDER,-UTCA 9.

Yezérképviselet:
HAZ,AI GEPKEIiESKEDELMI RT.

BUDAPEST, v., vILMos CsÁszÁn-Úr zo.
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.A cserkészpróbák egyik pontja a földrajzi ismeretekről szól.
Azonban hiába állod ki a próbát kitűnően az elméleti kérdések
alk4lmával, ha nem tudod annak gyakorlati hasznát venni. Be
kelt járni táborozások alkatmával lehetőleg az..egész ország ,íe- ,
rületét, ha pedig ez nem lehetséges, meg kell ragadni minden
alkalmat arra, hogy előadások, képek, leirások által minél töb-
bet, minél jobban megismerjünk hazánk területéből.

Möst n.élrány nagyobb magyar városba és jellegzetes magyar
vidékre vezetünk el benneteket, s bemutatjuk árnyképekben
azoknak a helyeknek jellegzetességeit: egy-egy középület, vagy
közismert építmény képében.

A feladat: I. kitaldlni, melyik kép milyen helység, vagy vidék
mely épületét mutatja be,

2. Hogyan tudndd ezeket a dolgokat egy külföIdi barátodnak
leghamarabb bemutatni, azaz: hogyan kezdenéI neki az orsza-
gos körutazásnak, ha Bécsböl ind,ulndtok e/. (Utvonal-Ieírást
kérünk.)

Beküldési határidő: január 5.

Jutalmazás: 6, 4 és 2 P.

rrrifit.rox.r.,

Egészség€s fogak,
üde lehelet titka

Ha finom gyapjú§zövetekre yagy bélésárúra van szüksége, forduljon bizalommal

LEFI{OVITS nS VÁNDOR CÉG.'EZ
BUDAPEST, v. KER., DEÁIí FERENC-IJTCA 16-1a. sz. (ADn,IA-pALoTA.)

Angol, magyar és más gyártmányri finom férfi-gyapiúszövetek és béIésáruk nagy ralitára.
Szabómestefek legolcsóbb bevásárlá§i íorrása t

A CserkésaspÖaetség jel,emlegC ruhdaa.ti, a,kcöója, a,tka,lmdaa,t meggyőződ,ést saereBhet úruinle kútűttő minőségérőt.
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löng Ezr;R pENGő
pnrpxŰ a.rÁxopxol oszT KI A MAGYAR CSERKESZ
Minden buzgó elölizető-gyüitö számíthat aiándékra. - Nemcsak cserkészek közt kell gyüiteni elófizetóket.

A Magyar Cserkész előfizető-gyü!tő pályázatá méltán keltett feltűnést cserkészkörökben, hiszen az egészen példátlan,
hogy egy lap az barátai közt ilyen nagy értékű ajándéktömeget osszon szét. Csak az ajándéktárgyak jegyzékét kell
átfutni, vagy az ide mellékelt képre kell pillantani s mindjárt szembetünő, hogy nemcsak baráti cselekedetnek nemes,

hanem még gazdaságilag is előnyös egy kis fáradságot fordítani előfizető-gyüjtésre.
Rajta tehát fiúkl Vegyetek részt mindnyájan a ver§enyen. De ne csak a cserkészek közt buzgólkodjatok, hanem keres-

sétek fel a szülőket s nekik is ajánljatok a mi kedves lapunkat. . ,1 ,-

A következőkben köiöljük a pályázaton való részvétél nródját s a kiosztandó ajándékok jegyzékét s fényképét:

l l. Sik, teljesen felszerelve; botokkal. A Cserkészbolt (Bp.,
'V, Nagy Sándor-u. 6.) ajándéka. l0 pont.

12. Tóbb tucat,,Nem, nem, soha!" iron, A Schuller Rt. (Bp.,
X., Gyömrői-út 6l.) ajándéka. 4--4 pont.

13. Több doboz Pischinger krémes keverék.-Pischinger Oszkár
(Bp., VI., Eötvös-u. 5l.) ajándéka. 6-6.pont.

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

15. Kalodont fogkrémek. Hutter Józsel Rt. (Bp., Erzsébet krt.
3.) ajándéka. 2-2 pont.

16.- 1 kg-os konzeivek (gyümöIcs, lekvár) Oceán Konzervgyár
(Bp., Vl., Vágány-u. 12.) aiándéka. 4-4 pont.

l7. Vegyes konzervek /2 kg-os dobozokban, Weiss Manfréd
Konzervgyár (Bp., IX., Máriássi-u. l,) ajándéka, 2-2 pont.

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

A pályázaton való reszvétel:

l. Aki a pá|yázaton résit kíván venni, az tudassa egy leve-
lezőlapon ezen szándékát a kiadóhivatallal (Bp., V., Nagy Sán-
dor-u. 6. sz.) A levelezőlapon feltüntetendő: l. név,2. cím, 3. a
csapat.

2. Uj előtizetök előfizetési díjának beküldése a 31.428, sz,
postatakarékpénztári csekklapon történik, a csekklap középsö
részén fenn, mindenkor ielezzik a pályázónak nevét és a csapat
számát is. (Pl. Koüács 7l.)

3. A pályázat elbírálásánál csak azok az előfizetők számitanak
újaknali, át<n< eaary még nem voltak a ,,Magyar Cserkész" elö-
fizetői.

4. A befizetőlapon feladóként az tt1 előfizetőnek a neve tünte-
tendő fel, akinek címére a lapot megrendeljük, tehát pontos cim
is szükséges.

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

6, Az előíizetési díjaknak legkésőbb december 20-ig kell be-
érkezni, ez ugyanis a-pályázati határidő. - A pályadíját a nyer-
teseknek karácsonyra küldjük széjjel. , )

Eddig a következő pályadiiak állanak rendelkezésre:

l.,,Csepel" védjegyű túrakerékpárok, teljes íelszereIéssel,
BoschJámpával stb. Weiss Manfréd-gyár ajándéka. (Ezt a dijat
valószinűleg az a pályázó fogja elnyerni az előjelek szerint, áki
legalább l00 pontot cyüjt.)2 Nagy rádióhangszóró, az Orión-gyár (Bp., IV., lrányi-u.
13. sz.) ajándéka, legalább 30 pont

3. Kis rádióhangszóró. Az Orián-gyáí (tsp., lV,, Irányi-u. 13.
sz.) ajándéka, legalább 20-2O pont.

4. Ze|ss lcon 3X4, 6X9, 6Y2X9 méretű fényképezőgép. A
Hatsek és Farkas cég (Bp., VI., Andrássy-út 31.) ajándéka,
legalább 2G20 pont.

5. 6 mm-es céllövő karabély, A Zuber Bertalan ég (Bp., IV.,
Múzeum-körút 29,) aiándéka, legalább 50 pont.

6. Aluminium thermos és aluminium íőzőedények. Zubek Ber-
talan és társa (Bp,, IV., Múzeum-körút 29.) ajáildéka. Legalább
10-10 pont.

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

9. Ezüst karkötőóra. A Svájci órabehozatali Rt, (Bp., V., Le-
hel-u. 6.) ajándéka, 20 pont.
. l0. Nikkel karkötöóra. A Sváici órabehozatali Rt. (Bp., V.,
Lehe!-rr. 1.) 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.

2l. 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 vizíesték-kazetták, Müller Testvérek (Bp., Vl., Le-
hel-u. 2719) ajándéka, legalább 16-16 pont.

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

25. ,,Dunlop" sporttenniszrákettek. Kertési és Wesz,elv Rt.
(Bp., IV,, Váci-utca 9.) ajándéka, legalább 20-20 poní.

26. Tanuló vaskorcsolyák. Geitner és Rausch (Bp., ,VI., And-
rássy-út l8.) ajándéka, legalább l0-10 pont.

27.Thermos palackok. Geitner és Rausch (Bp., VI., Andrássy-
út l8.) ajándéka, legalább 10-10 pont.

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

_29. !.,5X_6-o9 Einsigno Cupido fényképezögép. Wanaus Józseí(Bp., IV., Sütö-u. 2.) ajándéka, 10--10 pont. 
,

30. KüJönböző nagyságú csomagolt és préselt kitűnö minő-
ségű magyar sajtok. Legalább Z-2, 6-6, l4-14 pont.

3l. Dobozos tea-kekszek, Yáncza 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 j<ivitelíi cserkészkürt. Mogyoróssi Gyula (Bp.,
VIl., Rákóczi-út 7l.) ajándéka, legalább l0-bont.

34. Teljes Iombiűrész-készletek frlróval, Úassatuval stb. Kiss
Elnő cég (Bp., VlI,, Erzsébet-körút 13.) ajándéka, legalább

i]t0 pont.
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A lamboree-fllmünk Bécsben. Folvó hó 7-én került elöadásra a bécsi
virosi-közmüvclődési egyesület heliiségében, főként cserkészközönség
előtt. Zimmeímann cserkísztiszt, az 

- 
,,U'nser Weg" szerkesztője német-

nvelvü elöszót mondott és .a leliratok német szövegét hangosan olvasta
ai előadás alatt. É,ítesitése szerint a lilmnek óíiási sikere volt.

o. ward Píice, a Daily Mail íőszerkesztője, akire a tavalyi Jam-
boreeisták bizonyára még' élénken emlékeznek a Szent István-napi va-
csora alkalmávai tartott ÓaRvarnyelvű lelköszöntőiével kapcsolatosan, a
Rákosi szobor leleplezesel<or-Budapesten iárt. November 29-én clélután
meglátogatta a Cstjrkészházat éS utána résztvett a l3--as eZerm_Fster csa-
patirak -a X. kerületi giilnáziunlmal közösen rendezett ünnepélyén. _El-
Ltazása előtt a követk"ező levélben köszönte meg az élvezetes vendég-
barátságot:,.Kedves Doktoí Molnár! Legl,cn szatlad újból a leghálásab-
l)an megköszönnöm azt a nagy megtiSZteltetést és élVezetet, ameIyben a
nagyar - cserkészek főhadiszá'liáSári töítént meghivásom tolytán részc-
sültem. Rendkívül élveztem ezt az a|kalmat, amely módot nyujtott igen
éidekes és lüktető szervezetük életét láthatni. Nagyon kedves volt az is,
hocy alkalmat adott a kir,áló cserkészünnepély élvezésére, valamlnt a
csáÖatotthon meglátogatására később, A Úagyar cserkésiszervezetnek,
améIy iránt főnóköm Lord Rothermere oly élénken érdeklődik, legjobb
kiváriságaimat tolnácsolva, vagyok kiváló tisztelettel: G. Ward Price
s. k.

spencer Heníyt, kedves angol barátunkat súlyos csapá§ érte, ameny-
nyiben Bernard fiának, aki szintén járt nálunk, valamilyen csontbeteg-
ség loIytán amputálni kellett az egyik lábát.

A béc§i 4. §z. csefké§Zcsapat beielentette, llogy hlisvéti táborát ez-
úttat Balatoníüred közelében §zándékozik megtartani. Az idén húsvétkor
Esztergomban táboíoztak. Egyébként a magyar cserkészeket ez úton is
úiból meehiviák nyári karinthiai táboíukba, amely Drobolachban lesz,
válamint "ezt'követő olaszországi táborukbá, a Misurina tó paítjáfa és
ennek kiegészítéseképen mozgó-táboíozásokba, amelynek útvonala Garda
tó-Rapallo-Carrará-Livorno-Sardinia-Rop2-VgIgngg.

Mozgótábor Franciaofszágban. Dr. Temesi Oyőző, a szövetség elnöki
tanácsát-ól telhatalntazást kapott, hogy a .iövő év nyarán mintegy 6 hé-
tis taító mozgótáborozást szeíezzen Franciaországban. Az előrelátható
úi-vonal; Feisö-Olaszország-Riviera-Maíseille-Rhóne völgye-Loire
völgyc-Párizs-Chamarandé-Bretagne és visszatelé Svájcon keíesztül
hazn. Az előrelátható költSégek 300 P körül fognak mozogni. JeIentke-
zésnél íranciául tudók nemcsák előnyben íészesülnek, hanem valamelyes
1íancia tudás nélkül jelentkezők nem fogadhatók el. Bővebb részleteket
lebruár hó 1-e körúl nyújthatunk.

Az eszperantó a magyar nemzeti eszme szolgálatában. _ Csak. nemrég
mutatták 6e a Magyar Nemzeti Szövetség budapesti kiállításán, hogy az
eszpeíantó nyelv milyen hatásoS eSZköz a magyar igazság kültöldi ter-
3es2tésére. A' Nemzeii Szövetség eszperantó szakosztálya minden lilág-
iés?ben teriesztette aZ esZperantónyelvű röpiíatokat és sok helyen ismer-
tették idegén nemzetck lapiaiban Magyarország mai helyzetét, Most a
magyar irodalorn, a magyár kultúra terjesztése érdekében indul meg
cgy tolyóirat Buüapesten,,Litqratuía Mondo" cím alatt, melynek nem
kisebb célja, hogy az eszperantó nyelv által irodalmi központ legyen
BudapeSt -a világ eszperantistái számáía. A szerkesztők: Kalocsai Kál-
ntán 

-dr. egyetemi magántanár és Baghy Gyula garanciát nyújtanak,
lrogy a tap magyar széllemben és magas nivón íog megjelenni. A semle-
ge§ eszperantó lehetővé teszi, hogy a nagy nemzetek világvárosai helyett
t3trdapesten jeIenien nleg az új irodalmi világlap.
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iitéz Faragó Ede: ősök öröksége: Már megemlékeztünk eííőt.a könyv-
röt. Közöltú4[ is abból egy fejezitet. Tudjuk, hogy sok cserkésztestvé-
rünk már maga meggyőzódött róla, hogy a Magyar csefkészszövetség
oísz. VeZetőtiSrtiének, a cseíkészek Köíülraiongott Ede bátyjának ez az
ír{sa hézagot pótot a magyar irodalomt,an. Mégis szükségesnek taftjuk,
h_ogy karáósony köZeledtekor íelhiviuk nlinden olvasni szerető cserkész-
téslvértint íigyótmét erre a műre. Hiizen olyan nagyon sok idegen tárgyú,
iclesen szelleinű irás iut ilycnkoí a.I(önyves polcára! A. közismeít mesék
nagyrésze nen: a magyar 1élek kisugárzása, iiiúSági irodalmunkban is
ren'§eteg az idegen, l!1é"g- a cserkészek-is nagyon' sokszor idegen világba
mennek meséért, mulatfató meg gyakoílati ügyességet tanító könyvért.
(Ez egyébként egészen érthető, hisz a cseíkészct cíedcte §em magyar.)

Ezt éíezte a magyaí cSerkéSZmozgaIom l(özszeretetben álló egyik le§-
lángolóbb al)ostola, vitéz I'aragó Ede is, amikor süígette a magyaí ro-
nlaritikánal{ minél intenzivebb bevitelét a:ni ntozgalmunkba. ő hangsú-
1,yozta már nagyon régen s hiIdeti szüntelen, hogy az előkészitő munká-
nak iS teljesen nlagyaí alapol1 kell elindulnia,.Az ő munI(ája a megiZmo-
sodott apródmozgalon].

] kiváItképen ennek az előkészitő munkitnak trélI{iilözhetetlen könyve az
,,ősök irlöksége". EZ a könyv aZ ősmagyarok világába ViSzi vissza a
gycrmel<et s ott tár a szeme elé nagyszérű kis magyarokat, elsősorban
á gl.ermtk Árpádot, hogy tőlük tanuljon a ma magyaí gyeímeke igazi,
szép, tiSZta, nemes, báto,r gyermekéletet élni. Faragó Edének.a képze-
Iete szines, nresé'ie éppen czéít cSupa romantika, csupa élet, csupa ragyo-
gá's., Minden soíából |alami nagyszcrű magyar iz, magyaí Zamat, magyar
iIiat árad felénk. olyall ez a.könyV, mint egy gyönyörű magyar szőttes,
ragy mágyar varíottas. I(issé talán túl tömött is, túl színes is, mintha
mindent eL]akarna mondani néhány mesében. De ebben is csak a magyar
lélek ragyog, öntudatlan is, az a magyar lélek, amely olyan pazaíu7-
dúsan jelenik meg a matyó-kendőn, az alföldi subán, a székely faía-
golt ládán.

Aztán benne van ebben a könyvben a cseíkészet lelke iS egészen. Az a
gyerrneI aki ezeken a meséken nevelődik, köZel jut a cserkészethez. Az
belencvelődik a tiz törvénybc anélkül, hogy tétetek szerint tanulgatná
aZokat. Amelyik vezető szép mesével akar magyar 1elket nevelni apró
gyermekeibe, az nem nélkülözheti ezt a könyvet.

De élvezetes olvasmány ez nagyoknak is. A vezetök nem a mesét
élvez!k,csupán, hanem azt a finom pedagógiát, amely ott van minden
elbcszélésben.

Szülők .és ve,zetők nem tehetnek alkalmasabb aiándékot a kicsi gyer-
rnekek (?-12 év) karácsonyl ája alá, mint vitéz Faragó Edének kűves
könyvét: az,,ösök örök§égé"-t.

Temesi Oyőző: ,,Győznl|" Temesi Győző neve jól ismert mindenki
előtt, aki ezt a lapot olvassa. Nemcsak mint a magyar cserkészmozga_lom
egyik legelső, legtevékenyebb munkását, nemcsak mint a dicsőséges
iiIirUoreel nagyszirü parancsnokát ismeri őt a cserkészvilág, hanem úgy
is. mint rendkivül teríirékenv cserkészirót.' Alig néhány lrónapja rnegjelent cserkészregénye (melyböl a Magyar
Cserkész hozott egy érltekes részt) úiabb sikert jelent irói pályáiátt,
A,,Gyözni!" rendkivül izgalmas, érdekfeszítő leirása öt magyar liú meg-
píóbáitatásának, szenvedéaének, maid komoly célkitüzésének, veíejtékeS
küzdelmének s nagyszerű diadalának. Ebben a regényben megleljük a
hiVatása tudatára ébredt nagyar cserkészliúk életútját. Pompásan jut
ki{eiezésre iíl az a cserkészgondolat, hogy mindenki tehet sokat a leg-
rragyobb cél szolgálatában is, ha komolyan veszi azt a {eladatot, atnely
el§á mai sivár magyar élet állítia a iobb jövőhen bízó, jobb jövőt akaró
ifj út.

E regény öt höse a maga színcs, izgalmas, diadalmaS é,letével azt hir-
deti, hogy mindenkinek céltudatosan kell élnie, minden tanulmányát egy
cél telé ]ordulva, komolyan kell végeznie, önmagával, a maga teh€tSégé-
vel szánrot kell vetnie s tigy kell elindulnia az élet útján, amelynek igy
netncsal( jelszava, hanem tártalma és eredmélye is ez a szó lesz: győzni!

E regény nemcsal< xzért éítékes, melt pompásan mulattat, hanem azért
is, mert []enne a magyar cserkésznek, a niagyar liúnak életpíogrammja

- 
szolgálni minden erővel egy magasabb célt, az árva nagyar úgyet! 

-nagyszerűen jut kifejezésre.
Tenresi Győző rij regénye ott kell legyen minden cserkész könyves

polcán, kell, hog_v nlegbészélés tárgyát alkossa minden öís összejövetelé-
nek, a közelgő kaíácsonyi szent-estén pedig diszitse minden seIdülő
cserkészliú karácsonyfája alját.

Temesi Győző,,Győzni!" c. regényét igazolt cseíkészek jelentős ked-
lezm{nltyel kaphatják |neq a szövetségnél.

.Fusslri Ferkó kónyvtáfa. Az eszteígontábori liúne.,elő nagyon érdekes
S bennünket, cserkészeket .különösen éídeklő vállalkozást inditott meg.
,,Fusski Feíkó könyvtára" címen könyvecske-soíoZatot ad ki, amelynek
célja, hogy könnyű, népszeíű formában komoly, nag,y igazságokat iuttas-
son el §zéles rétegekhez, A sorozat első lüzetének címe; ,,Krisztussal
vagy KrisZtus nélkül". Apró, kedves töíténeteket, anekdótákat tartalmaz.
Felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt al|(almas a hit mélyítéséíe, amelyíe
ma olyan nagy szúkség van. Nagyon jó szolgálatot tehet eZ a könyyecske
öfsYzetőknek. jótékony olvasntány lehet az öísi összejöveteleken. A könyv
ára 50 fillér, tömeges megrendelésnél 40 fillér. .Uegrendelhető Fusski Feíkó
könyvtára szerkesztösógénél, Esztergomtábor (Szaléziánus atyák), u. p.
Kenyérmező.

Tábort Pál: A nemzetközl öís. Az idei karácsonyi könyvpiac különösen
gazdag eredeti magyar ifjúsági könl,r,újdonságokban. Ezek közt a nagy-
részt értékes művek közt a legelsö sorban áll Táboíi Pálnak íenti regé-
nye. Tábori Pál még egészen iljú iró, de neve már jót ismert széles kö-
rökben. Mi cserkészek, a 11agtar Cserkész hasábjain találkozunk vele
sokszor s mindig van számunkra új, érdekes mondanivaló.ia.

A legtöbb örömet lnégis a ,,\emzetközi örs"-sel szerzi most cserkész-
testvéreinek. EZ a kön!,v éppen tizedik regénye Tábori Pálnak. Méltó a
jubileumi számhoz. Már maga az elgondolása is nagyon kedves: kilenc,
a jamboreen összetaIálkozott s testvéri közösséggé íorrt cserkész a
hőse a történetnek. Kilenc nagyszerű íiú, akik élilr á !ó cserkész életét.
Szeretik egymást és segitnek mindenkit, akit segíthetnek, ügyesek, talpra-
esettek, bátrak, hűségesek, ridámal<, tegyelíneZettek. egyszór,aI cser-

Megíeleníl

Baeillnsuailásu 0h
Paul de Ifuuif világszenzációs könyve.
Bevezetéssel elláttaiEntz Béla egyet, tanár
Számos képpel és műmelléklettel.
Érdekesebb minden regénynél, izgal,
masabb minden detektivtörténetnél.

Ára tüzve 9,-,
íélbörkötésben
l2,- pengö.

Kapható a

könyvkereske-
désekben és a

kiadónál
GUTENBERC
KöírJr\.kladó,
\.áualaí Rí.

Bpest, IV., Eskü-tlt 3.

két részletben is
lizethetó !

Tessék kivágni és beküldeni !

Grrtenberg Könyvkladóvállalat Rt. Bídape9t, lv., Etkii,út 3.
Megreldelem a BaclllüsvadáBzok c, köayvet, fúzve - félbórkötésben.

Név: _,._ ____.
Átlas és foglalkozás:__ _ ______ - --T_§:.
Pontoscím: _-__-

(Nem kívánt rész törlendó !)
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készek. Táboíi Pál gazdag lantáziája annyi és olyan izgalmas kalandon
vezeti keresztül ezt a nemzetközi örsöt, hogy az embef Szinte szédi| az
olvasásán, de nem bírja letenni a könyvet. Rohan a kilenc nagy'szerű
liúval: autón, hajón, repülőgépen, expreSszvonaton, tutajon . , . Hol
Angliában van, lro1 meg Svájcban, Németoíszágban, elhagyott Vagy fel
sem íedezet1 szigeten, azután a szegedi Tiszapaíton is. Remeg a liúk-
ért,,amikor azok veszedelmeS halcot viv_nak a kalózokkal, szervezett be-
töíöbandával, óceáni sziget íélvad ernbereive|, aztán boldogan látia min-
dig a cSerkéSzlélek diadalát, akkor is, amikór bátorságía, akkoí is, ami-
koí 1eleményeSSégre, higgadtságía van sZiikSég, És sokat mulat a ked-
ves, pajkos, fecsegő, mégis egészen cserkész kis Cinke kalandjain. Rövi-
den: elejétő1 végig pompásan szőíakoztat. ez a könyv kicsinyt, nagyot
egyaránt. Nagyon íog örúlni minden gyernrek, aki eLt a könyvet kapja,,
mcg karácSonyra.

Tábori Pá1 könyvének nem mintlennapi érdekessége, hogy előszavát
a világ lőcserkésze, Lord Baden Powe1l irta, akinek irását íacsimlléban
is Iáthatjuk a regény elején. Jó1 esik olvasnunk, ezekben a sorokban is a
íőcserItésznek elisnrerő nyilatkozatát a magyar cserkészekrő1.
. Táboíi Pá1 könyvét meIegcn ajánljuk minden cserkésZtestvérünknek,
a jubiláíis írónak; kedves munkatársunknak pedig sok ilyen jó munkát
kir,ánunk.

, T. B. Ray: Repülők. Az tmber azt sem tudja, hogy minek vegye.
íZgalmaS fegénynek-e; vagy színes nagyszerű töíténetnek? Mert o1yan
érdekes, mint a 1egizgalmasabb regétry és o1yan igaZ, mint a hiteleS ok-
mányok alapján, gondosan megift töíténelem.

A xx. száZád rragy diarJalárrak, a levegö meghódítáSának hőskölte-
ménye ez a könyv, mely a karácSonyi könyvpiac egyik,szenzációja. lfjú-
sági iratnak kéSzült, de bizonyára értlckes és kedves olvasmánya lesz
mindenkinek, hiszen alig van ma valami inkább az érdeklődés középpont-
jában, mint a íepüléS úgye. Kivált a cSerkészek íognak örülni ennek á
kónyvnek, akik minClen iíánt éídeklődnek, ami a diadalmas technika
körcbe ta íto? ik.

E könlv sorra vtszi minLlazUkal a hösöket. akik rengeteg küzdclem,
sokszor még iöbb akadály köZött is kitartóan ,küZdöttek - 

nem egyszer
a vértanuságig 

- 
azo|<ért a sikerekért, amelyek végle is szárnyat adtak

a íöld ernberének. Nemcsak a repiilés k.rónikáját,találjuk meg ebben a
műben, hanem §Zines 1eííá§át azoknak a belső küzdelmeknek, amelyeket
azok a 1ángelmék vívtak magukka1 i§, akik hő§ei lettek á XX. század
legnagyobb diadalának, a íepülésnek.

Sorra lelvonLtlnak e könyvben: wright, Andrée, Bleíiot, Fafman,
Raszala,, a kitünő magyar rekorder, l-indbergh, Coli, Amudsen, Nobile,
cha§rbeílain, Byrd, Zeppelin, Eckener, Kinksford, Smith stb. Stb. Mind-
egyit<ről egy_egy éídek{eszítő cikk. A könyv érdekességét íokozza az az
50 iotograíiá is, amely a legérdekesebb eseményeket rögzitette meg s
bemutatja a 1eghíreSebb gépeket.

A,,Repúlők"-et Tábori Pá1 cserkésztestvérünk és munkatársuirk dol-
gozla át, Stílusa világos, pompásan göfdülő, a szöveghez ínérten száí-
nyaló. A kiállitásban is nagyszerű könyv, komoly éftéke a magyar
ilyenirányú irodalomtrak, Kaplrató minrlenütt.

§zájharmonika-zeflekatok tanítása. Jó ideje megirtuk, hogy egy, nagy
gyár irra,vállalkozott, hogy szakértő mestert küld ki, akinek az lesz a
Éivatása, hog.v ingyen'es kurzusokat táítson azok számára, akik a szái-
harmonikán való.iátékot tökéletesen el akaíják salátitani. A cserkészek-
nek is felajánlották, hogy akár egyeseket, akár egész zenekafokat, akáí
pedig veZeiőket betanitanak ingyen ennek a né,pSZeíű, könnyű zeíteszeí-
izáűnak jó kezelésére. Volt is jelentkező bőVen, de a sZolgálatait fel-
aiánlott gl,ár elhallgatott. Most aZután újía nregszólalt, Hosszú hallgatá-
sát azza[ menti, hogy olyan nagy volt az érdeklődés a szájharmonika
itánt Bécsben (ahol szintén tartottak kuízusokat), hogx- az eredetileg
egy hónapra SZámított tanfolyantol< három hónapig tartottak. lanuár hó
elseién azonban 1eltétlenúl itt leSZnek a meSteíek s a cserkészek rendel-
kezésére állanak. Aki tehát íészt akaí venni a cserkészházban taí-
tandó tanlolyamokon, az lehetőleg még újév előtt jelentkeZZék iirásban
a szerkesztőségnél.

vidov§zky Kálmán ,,|ínádkozó íiűk" cimű, protestáns cserké§zek és
sefdülő ftúk számára írt lmakönyve a leg§zebb kafác§onyi ajándék. Kap-
ható a csefké§zbo|tba§, vagy a szerzőlél (Budapest, vlll., üllőt-út 24.),

A cseíkész takarékost Az új postai díjszabás szerint minden csekk-
befizetés költségbe kelil. Ezzel szemben a befizetési lap hátIlpjára írt
köZlemények nem kefúlnek külön poftókóltségbe, Igaz, hogy csak íillé-
rekrő1 van szó, de a kilencedik cserkésztörvény helyes éítelmezésének itt
tág teIe nyílik. ESetlegeS rendeléseket lehet kényelmeSen erle a hátlapía
írni és nem ke1l melléje külön lapot, vágy levelet irni. A Cserkészbolt is,
a Gazdasági Hivatal is berendezkedett aíía, hogy ezeket a közleménye-
ket ugyanolyan, sőt íokoZott tigyelemben részeSitSe. Tehát használjátok
íel az alkalmat és takarékoskodjatok.

óvás! Tudomásunkía jutott, hogy Dabasi Halász Kálmán utazó, aki
átmenetileg í. évi novembef hó t6-ig bezáíólág tőlúnk megbíZáSt kapott,
hogy általunk előiít és megblzólevelében teltüntetett íeltételek mellett
leventefuházati cikkekre féSzünkre íendeléseket vegyen íel, ezektől el-
téíő Iendeléseket velt tel, bár negbizólevelében, melyet köteles volt íel-
mutatni, kiieiezetten iel van tüntetve, hogy eríe nem jogosult. Miután
vállalatunk hirneve érdekében a noVembeI hó t6-a előtt felvett rendelé-
sekéIt a lelelőSSéget vállalni óhajtjuk, eZennel felhivunk mindenkit,
aki rendelőlevélmásolatnak biftokában van, hogy azt címünkre legkésőbb
1931. évi január hó l5-ig bekűldeni szír,eskedjék. Egyben közöliük,

hogy ezen időpont után beérkező, avagy i, évi november hó 16-ika után
teladott rendelésekéIt a {elelősséget nem vállalhatjuk. Cserké§zbolt Szö-
vetkezet, Budapest, V,, Nagy Sándor-utca 6.

Együnk mézet! A méz konzervált növényi nedv, mely azon növények
sajátságával és illatáva1 bír, amelyről azt a méhek gyüitötték. 75%
szénhidráton kívü1 becses ásványi sókat taítalmaz olyan alakban, mely
áz embeíi szeívezet által legkönnyebben felvehetö. Tartalmaz toszfor-
savat, az embeíi csontVáz nélkülözhetetlen alkátíészét, íoszíorsavas
meszet, mely az angolkórban szenvedő gyermek csontjait eíősíti meg,
Legíontosabb alkatrésze azonban a vas, amely a véíszegény emberek
szerVezetébe méz útján úihető be legkönnyebben. Az összes cukoranye-
gok közül egyedül a mé-z tarta\maz vasat. Lábbadazó betegek ápolásá-
nál és hízókúráknál rendkívúl eredményt értek már el, kúlönösen a vaj-
ial kevert mézze[. Táperejének szemléltetésére megemlítjük, hogy míg
a marhahús 1003, a tojás 1613, addig a méz 3075 kalória meleget s"ct.
gáltat kg-kint. Ha mézet íogyasztunk, ezzel 50.000 magyar méhész rE€8-
elhetését tesszük 1ehetövé!

,lvlilyen erős az embeíl hang? A normális köíülmények k6aött be-
szélő émber hangjának eneígiája 0,0000l watt csupán. A büdape§tt
rádlóállomáS 20 kilowatnyi energiája tehát 2 milliáíd ember hangener.
giájával egyenlő. A beszéd, mint tudiuk, hullámrezgések útján történth,
amely a leVegő atmoszIerikus nyomását változtatia meg és így lesz
hallhatóvá. Az emberi lül érzékenységére jellemzö, hogy egy tőlünk 25
centiméteí távolságban beszélő ember hangja dobhártyánkon csak mint
0.000.001 atmoszíerikus nyomáskülönbség jelentkezik és azt iülünk mégis
erős hangként éíezteti.

A magyar ifjrlság §portmtrltjából.
Hazánk régi Spoítmultjával kapcsotatban a budapesti múzeumban

böngé§zgettem. Két érdekes adatra akadtam, melyek a ,,Magyar cser-
kész" ilj,i olvasóit is valószlnűleg érdekelni logják. Első adat egy öíál-
lóan keletkeZett iíjúsági Spoítegyesületről, a másik pedig a }egelsö mun-
kástoínaegyletről beszél.

Ime a szószerinti szövegek.
Herkules címü sportlap írja I884 július hó 8-iki számában a ,,Sport-

kedvelők Köfé"-vel kapcsolatban. A cikk cime;,,KiS atléták a Dunapar-
ton." ,,Mozgalmas élet Van a hétnek minden második napján a Duna-
paíton (t. i. Budapesten)." Egy kis atlétatáísaság taítia itt nagy közönr
ieg előtt versenyeit. É:s oly ügyesen rendeznek 8-12 éves atléták min-
dent, !rogy gyönyöfűség nézni. A pál]rát pontosan íelmérve lépésekkel,
kis zászlókkal jelölik ki, az inditás' számlálásra töíténik. Még diszkvali-
likáliák is a rendctlenkedőket. Diiak: kokárda, cserkoszorú és néha
pénz- is. Az Életrevaló táísaság étén egy iővárosi tekintélyes oívos áll.
Ezekből a firlkból biztosan derekabb ember válik, mint sok, gombozó és
haszontalan játékot üző társaikból.

A ,,Tornaügy" cimű sportlap irja t895 Szeptember 15. számában:
ErzSébetfalVán (ma a BudapeSt melletti Pesterzsébet), tornaegyesület
Van alakulóban, melynek tagjai nagyobbára a Fegyvergyár intelligens
munkásaiból kerülnek ki. Az egyesület cime Titán Testedzö Egyesület
lesz; a mozgalom.élén Fischer lstván a NTE. (Nemzeti Torna Egylet)
buzgó tagia áll. Ez lesz Magyarországon az első munkásokból alakult
tornaegyésület, minő Németország minden városkájában van.
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Ezentúl másként legyen! Aki szégyenli a ielvényt, az
tegye le végképpen. Aki viseli, az keresse a mását má-
sokon. S ha megleli, köszöntse testvérét melegen, mo-
solygósan, Ne éreztessük a kort, a rangot. Nevetséges az
testvérek között! Legyek a köszöntésben mindig én az
első. Hordjuk szerte a világba a cserkésztestvériség me-
legítő, példát adő parazsát|

Magyar testvériség! Minden magyar testvér! Jaj, de
messze vagyunk ettől! Pedig szőszátyár haz4íi az, aki
nem tettel szereti a íaitáját. Ezt az ezeréves, másokért
való verekedésben kissé megkérgesedett, kissé bizal-
matlan, magábazárkózott fajt. Ezt a népet, amely lehet
kicsiny, lehet megalázott, lehet hibákkal terhes, de amely
nekünk, - akiknek itt élnünk s halnun.k kell - minclen-
képpen a legdrágább, a legkedvesebb minden nemzetek
előtt.

Szeressük a magyart! Ugy, ahogy van. Hibáit, sebeit ta-
kargassuk féltő szeretettel idegen szem előtt. Befelé se
íeszegessük, Inkább orvosoljuk, Javítsunk raita azzal,
hogy magunkat megjavítjuk.

Hordozzunk magunkkal mindig egy-egy zsarátnokot a
magyaí testvériség fizéből! Táborba, regősútra, kül-
földre vigyük magunkkal, Hátha más szívek is lángra-
lobbanak tőle?

Embertestvériség! Minden ember testvér! A betlehemi
jászolban didergő Kisded tüzet hozott a Földre, az em-
bertestvériség tüzét s azt akaria, hogy égjen. Talán se-
gítenénk Neki?

Ne mondd, hogy nem lehet! Ne hidd, hogy nern teheted,
Mert hogy magyar vagy. A gyű|öletet, harcot nem a nem-
zetek szítiák Hanem azok, akiknek hasznot hoz a pusz-
titás, a könny, a vér: - a Mammon-bálvány szolgái.
A rombolás vámszedői . . .

Az embertestvériség a jók összeíogása a rrépek érdeké-
ben. A Krisztust-hívőké mindazok ellen, akik az ököl-
jog evangéliumár a esküsznek.

Lehetséges az enrbertestvériség! Hiszen Krisztus Urunk
parancsoIja. Lehetséges és mi, cserkészek ebben a hit-
ben mondjuk, hogy ,,Jöjjön el a Te országod!"

NIltAGilly,NlR C SllElIRRlIKllE S 7L

TÖBB MELEGSEGET !

Tél van. Hideg van, Erdőszerte közös vacokban búvik
össze, ami nyáron még egymásra vadászott.

Tél van. Alant jár á vörösfényű, hideg Nap. Aki szegény,
az most nagyon szegény. De a határban egyforma,
puhafehér tákarő borít mindent: kunyhót és pa.lo.tát.

Gyémántosan csillog márványszobor és vakondtúrás
egyaránt.

Tél van. Karácsony van, Egyszerű pásztorok és gazdag,
bölcs királyok közös jaratb,an, egyakarattal.

Karácsony este van., Rajta, fiúk! Hossz ú magyar t:]li1{
iagyos éjszakáján gyulladjanak karácsonyi tüzek. Hadd
lá§§ék, hbgy it't a téli Nap-fordulat. Hogy ezután már
csak jobb jöhet. Hogy mégis győz a világosság.

És símuljon össze szoros kézfogásban minden testvérte-
len ököl.

Cserkészek! Mi a nragyar Nap-fordulat lovagjai va-
gyünk..-§yujtsunk hát a betlehemi istálló-mécs lángjá-
iól vett tűzzel hatalntas, újjongó, égiglángoló öröm-
tüzeket . , .

A cserkésztestvériség, a magyat testvériség s az ember-
testvériség tüzét.

Cserkészek! Karácsonyestén háromszoros, dörgő Huj!
huj! hajrá! reszkettesse meg a csillagokaí l negyedik
törvény ar any szívű alkotój ára,

Mert a szeretet erősebb az erőszaknál. Testvérkezek
összefogása a széthúzásná|. S a mosolygó szem a gyű-
löletnél. Ez kell a magyarnak: az erősebb erő. Mert baj-
ban vagyunk. Mert győzni akarunk. Mert nem végzünk
félmunkát. 

i<

Cserkésztestvériség! Minden cserkész testvér! Magyar
cserkészeknek ezen a téren még sok a tennivalójuk. Még
ott tartunk, hogy kevesen viseljük a testvéri jelvényt, az
aranyos liliomot. .S azt a keveset még kevesebben veszik
észre. S ha észre is veszik, rá se heclerítenek. Nem kö-
szöntik egymást. Pedig testvérekI
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Ernbertestvériség! Hiszünk benne, bár lehet, hogy neg
nem érjük. Embertestvériség! Dolgozunk érte, jambo-
reen és levelezéssel annak a magvát hintjük, bár lehet,
hogy a gyümölcsöket csak késő utóclok élvezik. Hordjuk
a tég|át és nem kérclezzük, ki teszi tö| majclan a kupolát?

Tél van. De Karácsony van.
Hideg van. De Napfordulat
Hej, fiúk! Rakjátok meg jól
Iladd engedjenek fel végre

Van,
a tüzeket!

az önzésbefagyott szívek!
Velősy Elck.

Csakhogy; itt vagy végre ,

tíldott szép kardcsony,
elérkeztél hozzdnk
aran),ozott szrínon
minl cgy csoda-álont.

Hetek, ótg vdrtunk
kicsi ujjainkon

,f oly to n s zdmol gattunk
lefekszünk . . . felkctünk .

ltdny nap van még hatra?
Sóvdrgó kis szívün,k
de nehezen vtirta
mégis csak kivarta!

Ezen a szent estén
elszall gondolatunk
túl a hatdrokra.
A lézusk,tit vdró
tölünk clszakítolt
kicsi magyarokra,

Túl a h,aldrokon
csak éppen így vdrjak
piciny kis magyarok

I{ARÁC S oNy.
(Ií'is fiamnuk.)

a Jézusko, f tijtit
S z c, nl - K ardc s o ny e st é n.

ók is szrjmolgatjalt
kicsi ujjaikon
hany nap van még hdtra
és búso,tt gortdolnak
a mogyar hatrirra

, de ott - csöndben varjak
csöppnyi kis eszükkel
ne m tuditik f elf ogni:
mért nem szabgd nekik
hangosan örülni
N eked ! Szent-Karticsony,
túl a hatdrokon,

- csak tigy lopva, titkon.

Edes kis lézuska
nagy kérésünk volna:
terjeszd tildó kezed
túl g hatdrokon
bús kis magyarokr.a,
akikne,k, nem szabad
hangosan örüln:i,

vígadva megülni
oiingiaua'löítü . . .

Küld j raménl,t hozzaju k
hogy karacsony|djuk
rninden kis gyertydja
fdklyafénnyel égjen . ,

ott túl o hattí.ron
rabsagban szenvedő
magyarok, szíuében.

Édes kis lézuska

leborúlva kérünk:
elszo.kitott vérünk
hozzld visszo- nékünk
keletről, nyugatróI, északról és délről.

Akkor tudunk majd csak

kis testvéreink,et
lteblünkre ,ölelv e
víg kardcsonyt'ülni.
A vildgon sem lesz
boldogabb minrilunk,
ha együtt lesz újra
a régi orszagunk. (Cserkészmama)

ooES, NEMFS GESZTENYÉT TE§SEK rÉnpprt
I(arácsonyi történet. (Egy tanár' jeg'yzeteiből.)

Karácsony! . . .

Győri Sándor egész délután azzal íoglakozott, hogy a
cserkészruháiát tisztogatta, csinosítgatta. A ruha nrindeir
porcikáját gondosan átnézte. A szövetet szappan-vizes
l<efével átdörzsölte, a bőrből való részeket viasszal bedör-
zsölte, a fém,hotmikat ragyogóra tisztogatta, a kalaphoz
friss árvalányhajat tűzött, a cipőjét egyenletes feketére
subickolta. Amikor a ruháját rendbehozta, nagy gonddal
felöltözött, édes anyját megcsókolta és elsietett.

Hová készül Győri Sanyi ilyen parádés ruhában?
Délután öt órakor tartják meg a cserkészotthonban a

karácscinyfa-ünnepséget. Erre az iinnepségre öltözött ki
Sanyi és oda siet a decemberi szürkiiletben.

Amikor Sanyi a főtérre ért, megeredt a hó. Apró ra-
gyogó kristályszemek pilinkéltek a szürke felhőkből. A
járda néhány perc alatt r-rlyan lett, mintha finom gyémánt-
pc-rrral hintették volna be. A főtéren kellemes illat csapta
nreg Sanyi orrát, amely megállította útjában.

- edes, nemes gesztenyét tessék!!
Sanyi arra pillantcltt, ahonnan ez a íé|énk remegő kí-

nálás hangzott.
Egy alacsony termetű, töpörődött nénike kínálgatta a por-

tékáját. A néni a járda szélén egy gesztenyesütő üst mö-
gött állott, föléje hatalmas viaszosvászon ernyő borult,
amelyet má,r-már belepett a hó. Az üst mellett rragy, szög-
letes petróleumlámpa vöröslött, amelyen rajta á|lott, hogy:
,,hazai édes, nemes gesztenyesütőde". - A nénike kék há-

rász nagykendőbe volt bebugyolálva, a fején fekete bár-
sonykendő, amelybő| csak kis piros orra virított ki, meg
apró szeme ragyogott Sanyira. A sütő rostélyán felha-
sadt héjú gesztenyék sorakoztak, amelyeket a rrénike nagy
szeretettel söpörgetett ide-oda, hogy valahogy el ne égjc-
nek és ki ne hüljenek. A katlanban izzó faszén pattogott,
amely kellemes meleget árasztott maga l<örül . . ,

A gesztenysütő nénike igen kedves látványt nyujtott a
téren

Sanyi megállott, úgy érezte, hogy igen megkívánta az
édes, nemes gesZtenyét. Hamarosan a gesztenyés nénikó-
hez lépett.

- Kérek húsz fillér ára gesztenyét!
A nénike csupa szívesség lett, amikor vásárlója akaclt,

különösen pedig akkor,,amikor látta, hogy cserkész áll
előtte. Papiros-zacskót tépett le a gesztenyés láda olda-
lába vert szögről és válogatni kezdte az illatos gesztenyét.

Számolgatva potyogtatta a papíros-zacskóba, egyil<
gesztenyét a másik után.

- Egy, kettő, három majd megállott a szemel-
getésben. -Hová készül cserkész uram ebben a dísz-
ruhában?

- A cserkészotthonba sietek karácsonyfa-ünnepélyre! -mondta Sanyi boldog mosollyal , . .

A nénike ránézett a cserkészre és szomorúan mondta.

- Jó dolga van a fiatal úrnak! Nem irígylem, de ne-
kem, meg az unokámnak nem lesz karácsonyfája. Hozzánk
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nem jön el a kis Jézus. ..Eztbizony igen fájlalom! ...
- Miért ne jönne? 

- kérdezte meglepetten Sanyi. -Karácsony este mindenkihez ellátogat a kis Jézus! Miért
kerülné el a nénike hajlékát?!

- Hozzánk ugyan nem jöhet el! Nekem este hét óráig
itt kell állanom a téren a gesztenyesütő katlanom mellett,
csak akkor mehetnék el karácsonyfát, meg néhány szegé-
nyes holmit vásárolni, akkor meg már nem kapok semmit,
mert a boltokat bezáriák. Az unokám sötétben ülve vára-
kozik rám; amikor haza iutok, csak éppen arra lesz időm,
hogy egy kis káposztalevest melegitsek vacsorára, azután
sietve lefeküdjünk, amíg a meleg tart a tűzhelyben.

Sanyi megsajnálta a jó öreget.

- Ejnye no? Hát nincs senkije az unokáján kívül, aki
segítségére lenne?

- Nincs bizony - lelkem iíiír uram! A kis Dani az
egyet|en, aki öregségemben vigasztal. Csak öt esztendős
szegényke, teljesen árva. En
keresek rája. tsizony nehéz a
mi sorunk. Talán nem is szép,
hogy azért panaszkodom,
mert nem tudok karácsonyfát
vásárolni . . . örülnöm kell,
hogy valahogy megélünk! ! !

-- Az ismerősei ,<,özi-',!t

senki sem akad, aki a néni
helyett megszerezze a kará-
csonyfát és hazavigye az
unokájának? Szegényke bizo-
nyára igen várja a kis Jézust!

- Ismerős csak akad. Szi-
vesek is. De most mindenki
a maga karácsonyára gondol,
nem is tehetném meg, hogy
valakit a magam dolgával há-
borgassak Meg nem eÍég az,
hogy valaki megvásárolja a
karácsonyfát. Azt még fel is
kell dísziteni apró himi-hul-
mival. Ha én elhagyhatnám a
gesztenyesütő katlanomat és
rövid egy órára elmehetnék,
mindent szépen el tudnék in-
tézni,, . . De ki maradna itt
helyettem',' hogy tovább süsse
a gesztenyét és el is adja?

A kis öregasszony ráncos arcán halavány reménykedő
mosoly látszott.

- Mire gondol, fiatal úr?
Sanyi szívéből meleg hullám szökött fel,

- Arra gondoltam, hogy itt maradok a nénike helyett
is, vigyázok a holmijára. Maga pedig siessen el, vásá-
rolja meg az unokáiának a fenyőfácskát meg a kará-
csonyi ajándékát. Bízzék meg bennem! Hűségesen őrkö-
döm majd a gesztenyesütő katlan mellett és annyi sült
gesztenyét adok el, amennyit csak lehet! . . .

A nénike boldogan csapta össze a kezét.

- A cserkész úr megtenné azt, hogy itt áll őrt addig,
amíg én visszatérek? Itt állana ebben a hidegben?

- örködtem már én rosszabb időben is, amikor tábo-
rozíunk. Csak menjen el nyugodtan, nem esik semmi hiba
a portékájában! Elhiheti, ha mondom!

- Elhiszem! Hogyne hinném el, drága aranyvirágom!
Már megyek is és magára
bizom a katlant. A jó Isten
áldja meg, okos nagy jót cse-
lekszik velem!

A nénike hamarosan eltünt
a téren a sokaságban, amely
fel és alá hullámzott, Sanyi
pedig elfoglalta különös őr-
helyét a gesztenyesütőkatlan
mögött.

Alig állott Sanyi néhány
percig a nagy ernyő alatt, a
járókelők egy-kettőre felfe-
dezték és mosolyogva néze-
geiték. Ez a figyelem kezdet-
ben nem volt kellemes, de a
cserkészfiú hamarosan meg-
sz<:kta,hogy az emberek meg-
állanak előtte és megcsodál-
1ak őt.

Hogyisne! Nem volt az
mindennapi látvány, amelyet
az. asztalíjárda mellett, a kat-
lanra őrködő cserkész nyuj-
tott. Ritka dolog ilyesmit
látni! Sanyi teljes cserkész-
díszben, árvalányhajjal a ka-
lzrpja mellett, komoly arccal
nézte a piruló gesztenyéket.
t\mikor valamelyik gesztenye

megsült, kis falapáttal elkotorta a rostély tüzesebb helyé-
ről és szépen sorba rakta.

A gesztenyesütő cserkész körül csakhamar egész csopor-
tosulás támadt. Komoly urak állottak meg sietésükben egy
pillanatra, jóakaratú, derűs szemmel pillantottak Sanyira,
a hölgyek kedves megjegyzést tettek egymás között, ami-
kor elhaladtak a katlan melleti.

Sanyi nekibátorodott és hangosan kínálgatni kezdte a
rábízott portékát.

- Gesztenyét tessék! Édes, nemes gesztenye! Geszte-
nyét tessék kérem! Gesztenyét|!!

Sanyi hangja csodát művelt Alig hangzott el a
kiáltása, máris egymásután megállottak az emberek, hogy
gesztenyét vásároljanak. Ugy tetszett Sanyinak, mintha a
téren mindenki egvszerre gesztenyére éhezett voln,a és a sok
éhes ember csakis az ő gesztenyéjével tudna jóllakni.
Szinte percek alatt fogrvott el minden, amely a rostélyon
fekiidt. Sanyi gyorsan nagy csomó gesz.tenyét markolt.ki a
katlan mellett álló zsákból, cserkészkés,ével egyenként meg-
hasogatta, a rostélyra rakta, ügyesen forgatta, mikor a ros-
tély hiilni kezdett, friss faszenet rakott a parázsra. Gyor-

hozzánk nem jön el a kis Jézus , . .

Ma jó vásáría van kilátásom.
Nem hagyhatom el a helyemet. . Minden fillérre szüksé-
günk van, hogy sovány l<eresetemből valahogy meg-
éljünk.

Sanyi eszében különös gondolat villant meg, Mi lenne
akkor, ha a nénike helyett ő állana a gesztenyesütő katlan
mellé és helyettesítené addig, amíg megvásárolja az uno-
kájának a karácsonyfát, meg az apróbb holmikat? Itt ál-
lana a nagy koiaernyő alatt, sütné a gesztenyét, kiszol-
gálná azokat, akik megkívánják az édes, nemes gesztenyét.
Bizonyosan elkésne a csapat karácsonyi ünnepségéről, ami
az első mulasztása lenne, amióta cserkészfogadalmat tett.
Ez kissé elkedvetlenítette. A cserkészek karácsonyi ünne-
péről nem szívesen maradna el. Ezen az estén hiányzaná-
nak a fiúk tréfái, énekei, szavalatai. A parancsnok, mint
minden esztendőben, bizonyosan ma este is beszédet mond.
Kedves, okos beszédet, amelyet gyönyörüség hallgatni és
sokat lehet belőle tanulni. Ha itt marad, sok szép dolog-
ról mond le, csak azért, hogy egy teljesen ismeretlen kis
fiúnak örömet szerezuen . . . erdemes lenne itt maradni, a
hidegben ácsorogni és cserkész-karácsonyról lemondani
azért, hogy ennek a nénikének szívességet tegyen?
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san, ügyesen dolgozott, mégis alig győzte a munkát, mert
egyre többen és többen állottak meg, hogy a kedves cser-
készfiírtól gesztenyét vásároljanak. Most már nem kellett a
portékáját kinálgatni, jöttek az emberek maguktól is, majd
amikor sokan gyűltek össze, sorban állottak és türelmesen
v ár akoztak, alni g gesztenyét kaphattak.

Sanyi elfáradt, de ezzel nem sokat törődött, hanem vídám
szívvel sütötte és árusította tovább a gesztenyét, amig az a
zsákban tartott. - Cserkészmunkát végzekt - gondolta
magában és erre a gondolatra nem érezte úgy a hideget
és iagjaiban a fáradságot,

Jó óra hosszat tartott, amig a nénike odajárt. Sanyi vi-
dáman fogadta.

- Jó, hogy megérkezett, mert a gesztenye mind elfo-
gyott a zsákból. Megsütöttem és eladtam az utolsó szemig.

- Tréfál a fiatal úr! Azt akarja, hogy egy kissé jó
kedvre derítsen. De nini! Csakugyan, látom, hogy a zsák
1aposan fekszik a földön,Hogy
tudta ezt megcsinálni édes
galambom? Hiszen a zsákban
féi mázsa gesztenyét hoztarr,
ki a piacra és ennyi elfogyott
volna? Én egy teljes hétig
nem árulok íélmázsa geszte-
nyét, a cserkész úr pedig egy
óra alatt túladott rajta. Hogy
|ehet az?

- Sohase töprengjen ezen
a néni! A gesztenyéjét meg-
vásárolták és kerek húsz pen-
gőt árultam ki belőle. Tessék,
itt a pénz, amit kaptam érte!

- Oh, oh! - lelkendezett
a jó öreg. - Ha nem látnám
a tenyeremen a sok fehér ha-
tost, meg pengőst, azt hin-
ném, hogy csak szépet álmo-
dom. .. De igaz! El kell hin-
nem mindent és én nem tu-
dom, hogy mivel szolgáltam
rá ilyen nagy jótéteményre?
Hogy adjak hálát a jó Isten-
nek, hogy magácskát a szent
estén hozzám küldte? Milyen
boldoggá tette az én kis uno-
kámat.

Az ám! Mi is lesz a kis gyerek karácsonyával?
A nénike takaros fenyőfácskát vásárolt, a hóna alatt

barna papirosba csomagolt apróságokat szorongatott.
Sanyi látta, hogy a nénike bizony igen gyámoltalan.

Nem tud ezzel a karácsonyi holmivel mihez kezdeni.

- Ki díszíti fel a karácsonyfát, hogy az unokája meg
ne lássa és meglepetést szerezzen neki?

A nénike megzavarodott

- Hát bízony ezt nrég magam sem tudom, hogy csiná-
lom? Misi még most is úgy tudja, hogy a karácsonyíát az
angya| bozza az ablakon át. Nekünk csak egy szoba-kony-
hás lakásunk ván, itt bizony bajosan lehet valamit csinálni.

- Tudja mit, nénike?! en már úgyis elmaradtam a
cserkészek karácsonyáról, hát most már nrirrdegy . azt
gotrdoltaln, hogy magával tartok és íetdíszítem a fenyőfát
a szobában, amig a"nénike a konyhában Misire vigyáz . . .

_ Jaj íelkem fiatal úr, igazán magam sem tudom, hogy
mit szóljak? Már úgyis annyi jót tett velem,, hogy ezt a
nagy szivességet is csak elfogadom magától. Hiába no, az
ilyen öreg as§zony, annyira szereti kis unokáját, aki még
árva is szegény, hogy bármilyen nagy áld,ozatot is elfogad,
ha azt valaki jó szívvel ajánlja fel. Hát csak tisztelje meg

szerény hajlékomat és tegye boldoggá az én öreg szívemet,
ha mát a jó Isten így rendelte . , .

A nénike hamarosan összerakta minden holmiját egy kis
négykerekű §zekerecskén, azután sietVe megindult, maga
után hűzva a rozoga alkalmatosságot .,

A belvárosból kiérve, a nénike a Perint-folyó mellett .a

munkásnegyed felé vezette Sanyit. Alacsony ház előtt ál-
lottak meg. Amolyan szegényház volt ez, sok kicsiny egy-
szobás lakással. A gesztenyesütő asszony a kis szekeret
egy félfödeles szín alá tolta, azután egy udvari lakás abla-
kához vezette Sanyit.

- Itt lakom én az unokámmal. Talán illik, hogy a neve-
met is megmondjam. - Holdosi Zsuzsánna vagyok, ké-
rem tisztelettel, iparigazolványos gyümölcsárus, kicsiny-
ben. Tessék benézni az ablakon, az asztal mellett ül az
unokám.. Sanyi belesett az ablakon. Mivel már decemberben hat

óra felé sűrű sötétség van, a
tiszta abrosszal letakart asz-
talon már égett a petróleum-
lámpa. Bizonyosan valame-
lyik jólelkű szomsz.édasszony
gyujtotta meg a 'Misi szá-
mára, aki az asztalra könyö-
kölve valami képeskönyvet
nézegetett. Sanyi egy pilla-
natra tetszéssel szemlélte a
kis gyereket. Misi pufók arcú,
nagy barna szemű legényke
volt, aki valószínűleg nem
adott soha panaszfa okot,
mert tiszen most is magában
üldögélt a lakásban és türel-
mesen várakozott nagyany-
jára.

Holdosiné bement a la-
kásba. Amikor Misi meghal-
lotta a konyhaajtó nyikorgá-
sát, felugrott az asztal mellől,
nagyanyja elé futott, a nya-
kába ugrott és össze-vissza
csókolta. Az öreg megölel-
gette unokáját, azután az ab-
lak felé mutogatva, nagyko-
molyan magy ar ázott valamit,

megörvendeztethette, ,".t .3# oá, ?I;'r"!1,, Toli§]
mialatt nagyanyja szavait hallgatta. 

:

- Ahá! Holdosi néni bizonyosan azt magy,atázza az
unokájának, hogy jön be az angyal karácsonyestéjén az
ablakon keresztül, hogy a fenyőfát az asztalra tegye! -mosolygott magában Sanyi,

A kofa a konyhába vitte az unokáját, visszajött a szo-
bába és kinyitotta az ab|akot.

- Most adja be cserkész úr a karácsonyfát meg a cso-
magot. Ne haragudjék lelkem, de ha csakugyan segíteni
akar abban, hogy Misinek meglepetést szerezzek, akkor
arra kell kérnem, hogy az ablakon keresztül másszék be a
szobába, nehogy az unokám meglássa . Nem lehet a
szobába máskép bej utni.

- Szivesen megteszem, kedves néni!
Sanyi felkapaszkodott az ablakpárkányra és ügyesen

bemáSzott a szobába. Amikor lelépett az ablakdeszkáról,
nem állotta meg jóizű nevetés nélkül.

- Ime most már tudom, hogy a karácsonyi angyal hogy
röpül be az ablakon át. a karácsonylával? . . .

Holdosi néni kiment az unokájáhciz, magára hagyta Sa-
nyit a fenyőfácskával, hogy azl feldíszítse.,

ügyesen dolgozott, rnégis alig győite a munkát.



24. szám MAGYAR CSERKÉSZ l,;--*
A cserkész azonnal munkához látott. A kis fát hatalmas

virágcserépbe állította, azután feldíszítette azokka| a hol-
mikkal, amelyek a batna csomagban voltak. Sanyi meg-
hatottan akasztgatta a szegényes diszeket. Az ő karácscny-
fáján évről-évre gondosan megőrzött, drága csillpgó dí-
szek ragyogtak, a világítást költségesen felsze'relt villamos
körték szolgáltatták és a fa alatt rengeteg ajándék áIlott,
alnelyeket a család tagjai egymásnak szereztek meg úgy,
hogy már hónapokkal előbb tanulmányozták, hogy kinek
milyen ajándék szerezné a legnagyobb örömet? Holdosi
néni karácsonyfadíszei kivétel nélkül mézeskalácsból ké-
szültek, anrelyeket még hetek mulva is meg lehet rágni.
Apró, kerek, száraz süteményből hatalmas olvasó, tükrös
sztvecskek, merectt huszarok, clíra polyás bábucsxák, kar-
dok, nyulak, madarak. Csupa olcsó, nehány filléres holmi.
Aranylonál helyett szines papirosból ra§asztott |ánc há-
lózta be a kis fát; az ágakon a havat vatta-csomók képviseI-
ték, a világosságot pedig néhány szá| vékony szines gyer-
tyácska szolgáltatta. A csomag legaljából végre elót<erült
nagyanyó karacsonyi ajándeka is, egy kerekes talpra állí-
tott szürke falovacska, amelyen még erósen érzett a friss
iesték szaga

Sanyi etkészült a munkájával. Meggyújtotta a szines
gyertyácskákat, azután kissé hátralepve megszemlétte a
karácsonyfát. Meghatott örömmel állapította meg, hogy ez
a szegenyes karacsonyfa, btzony igen szep a maga egy-
szerüsegeben is. Hiába no! Volt az egész dologban vatami
különös kedvesség, amit hiába keresnenk a dragan diszí-
tet karácsonyíakon . . . Szep . . szep. Sanyt azonban
úgy erezte, hogy valami még hrányzik a tácskaról. Mi lehet
az? Mit íelejtett el a íáról? Amint nézelődik, töprenkedik,
csak ralón, nogy nlnc§en cslllag a ta teteJeben, pedlg anel-
kül nem is karácsonyfa a karacsonyfa, hanem c§ak egy-
szerű fenyő! Persze, hogy a csillag hiányzik! Dehát erról
szegény Holdosi néni teljesen megfeledkezett, mert nem
volt a csomagban..^

Sanyi most nem tudta, mit csináljon? Honn,an szerezzen
hirtelenében csillagot?

Hát a cserkészJelvény? Az aranyos liliom? Sanyi fiaml
Ez nem jut az eszedbe?l Déhogy is nem jutll! Sanyi már
le is veszi a kebléról az atanyos jelvényt és feltűzi a kará-
csonyfa tetejére. tsizony milyen szépen odaillik! Senki sem
kivánhatna karácsonyfa tetejébe szebb csillagot!

Sanyi megelégedetten nézett körül. Az almariumról levett
egy'nagy poharat, elővette a cserkészkését és azzal haran-
gozott a pohár oldalán.

Amikor Misi a konyhában meghallotta a csengetyűszót,
gyor§an leugrott a nagyanyja öléből, hirielen kinyitotta az
ajtót, majd megállott a küszöbön a meglepetéstől. A szoba
közepén az asztalon szines gyertyák fényében ragyogott a

karácsonyfa. A fa mögött különös alak állott a félhoma,ly-
ban, amilyet Misi eddig még so,ha nem látott. Szép, fiatal

fiú, zöldes ruhában, a fején kerek karimájú kalappal, amely
mellett árvalányhaj lengedezett. A gyertyák fénye ara-
nyosra festette az arcát. Ez a jelenség kedvesen mosoly-
gott Misire és látszoti rajta, hogy mennyire örül a kis gye-
rek boldogságának. Misi kopogó szíwel nézte meg az ide-
gen alakot, majd azután a karácsonyfa ragyogása vonta
magára a figyelmét és azután csak azza| törődött. Hama-
rosan felfedezte a karácsonyfa alatt álló szürke lovacskát
is, odarohant hozzá, boldogan felkiáltott, a keblére szorí-
totta a kedves állatot és egy pillanat alatt megfeledkezett
az egész világról.

Holdosi Zsuzsánna asszony, iparigazolványos gyüm§cs-
árús, könnytől fátyolos szemmel gyönyörködött kis unokája
boldog elragadtatásában. A száia mozgásán 1átszott, hogy
imádkozik, magában fohászkodik . . . Annyira elmerült
egyszerű szivének áhitatában, hogy nem is vette észre,
amikor egy szürke, nyulánk, alak kisttrrant a szobából és
eitünt a decemberi est homályában ,

Lám, milyen különös a gyerek! Némelyiknek igen furcsa
fogalmai vannak bizonyos dolgokról. Igy például a kis
Holdosi Misi egészen másképen képzeli el az angyalt, mint
a többi gyerek. Misi szerint az angyal szürke köpenyegben
jár, széles karimájú árvalányhajas kalapot visel. Misi
annál is bizonyosabb a maga igazában, mert tudja, hogy
milyen a csillag? Hiszen az ő karácsonyfáján is ragyogott
egy ilyen szépséges holmi. Szakasztott ilyen csillag ragyog
az angyal kalapja mellett, már erről is meg lehet ismerni.
Különben Misi a pajtásainak eleven és részletes személy-
leírást tud adni az angyalról. Hiszen csak ne félne attól,
lrogy kinevetik, még azt is elmondaná, hogy a karácsonyfa
mögött látott ő egy olyan alakot, amilyet leírt, ez pedig
nem lehetett más, min,t aki a karácsonyfát hozta. Mivel
mindig azt mondják, hogy a karácsonyíát .az angya| hozza,
hát nem gondolhat mást, minthogy angyalt látott kará-
csonykor az ő szegényes hailékukban

Különös, igen különös a Misi hite, de ne romboljuk szét
a kis gyerek hitét, mert mi más értékesebbet tudnánk adni
helyette? . . . Fabidn ayuh,

TARÁZSLAT.
Olykor ,én vagyok az Ezeregyéj varazslója,
Olykor lelkembe tündérpalotdt yarázsolok.

Teteje ezüst, mint a villogó hó,
Fala fehér, mint egy angyal szarny,a
r,s szent vdgy tégldibóI emelem magasra.
Kapujdt nehéz színarany tömbből |aragom ki,
Melyet bimbódzó erők kincsesbdnydjdban Iejtek.
Ablakdra súlyosan leomló tüggönyöket feszitek
Napbanéző hitnek piros barsonydból,
És köröskörül az iíjú magambiztis |tiit ültetem el.

És gyönyörködöm a szivem épitette palotdban.
Vendégeket hívok pompds lakomdra

É,s kincsttiramból aranypénzt és drdgakövet szórok
Az éhezőknek.
De hirtelen előviharzik a valósag
Zúzmards, ziu aűaros f er getege
És cudar kézzel elsöpri palotámat.
Nyögve omlik össze a nyargaló iíjústis csodakastéIya,
Mint jdtékhaz a csintalan gyermekek kezén,

Nem marad mds utána,
Csak egy pici seb
A lelkem legtitkosabb zugában.
É,s a kis sebben
Mdkszemnyi tüske:
Most szúrta belém hideg kezével az ÉLET.

Bethlen Ivtin.
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NAGY EMBER'EK
Ezzel a címmel új rovat indul meg a Magyar Cser-

készben. Nem fogjátok megtalálni talán minden szám-
ban, de ha látjátok ezt a címet, feltétlenül. olvassátok el
az alatta levő szöveget, mert mindegyik nagyon érdekes
és tanulságos.

Bizonyosan §okszor fordul meg a ti gondolatotokbanaz
a kérdés, hogy hogyan lehet valaki híres, nagy emberré?
Alighanem lesznek sokan közületek, akik azt gondolják,
hogy-az életben csak annak lehet igazán előrejutni, aki.
ne|@z útját befolyásos szülők, va1y jóakarók egyenge-
tik] Talán az is megesik egyik-másikkal, hogy a maga
szűkös viszonyai, nyomorúsága közepette irígykedve
nézi mindennel e|látott testvérét s keserűen érzi, hogy
neki azért kell az életben lemaradnia, mert minden ener-
giáját kimeríti a nehézségekkel való küzdelem. Ezek-
nek a jövőjük miatt aggodalmaskodóknak, azután álta-
lában a nagy emberek sorsa iránt érdeklődőknek írjuk
ezeket a cikkeket.

Nagy emberek ifjúkoráról lesz itt szó. Airról, hogy ho-
gyan élt gyermekkorában egy-egy olyan férfiú, akire
meglett korában büszkeségge|, bámulatta|, vagy rette-
géssel nézett egy egész nemzet, sőt olykor az egész vi-
lág is.

Hisszük, hogy ezek a cikkek nemcsak sok gyönyö-
rűséget szereznek majd nektek, hanem rengeteg tanulsá-
got is nyujtanak. MegíanLtanak benneteket .arra, hogjy a
nagyság feltétele, az Isten-adta tehetség mellett a bátor
küzdelem, a komoly célkitűzés, a nehézségek előtt való
meg nem hátrálás. Megtanuljátok, hogy aki győzni akar,
annak már gyermekkorában meg kell szoknia, sőt sze-
retnie kell a harcot s hinni kell a maga igazában és dia-
dalában,

Melegen kívánjuk, hogy ezek az írások minél több
cserkésztestvérünk ifjú életére gyakoroljanak termékeny,
jó hatást!

1. Mtchelangelo. (1475-1564).

A halhatatlan, firenzei szobrász, festő- és épitöművész, Michel-
angelo Buonarroti 1475 március 6-án született ltáliának egyik
mesésszépségű vidékén, az,arezzoi Capreseben. Aty$a Lodovico
di Lionardo Buonarroti Simone, ekkor Caprese és Chiusi város-
kák polgármestere volt, szigorú erkölcsű, vallásos, de a művésze-
tekkel mitsem törődő férfiú. Büszke ősi családjára, mely hagyrr-
mányosan ragaszkodott a híres Canossa gróíokhoz való. rokon-
ságához, meltyel császári vért hlitt ereiben. Anyja, a szelídlctkű
Fráncesca di Neri di Miniato del Sera, nemsokáig élhetett csa-
ládjának, az ötödik fiúnak életet adva, árván hagyta a szép-
számú családot.

Nem sokkal Michelangelo szüIetése után, atyja.polgármestersé-
gének ideje lejárt, a család visszaköltözött Firenzébe, a fiúcskát
pedig dajkaságba,adták a várostól három mérföldnyire eső Set-
tignanoban levő, kicsiny családi -b,irtokukon. Dajkája kőfaragó
lánya volt s ő is kőfaragóhoz ment férjhez, nem hiába mondo-
gatta később a nagy szobrász:,,A vésőt és kalapácsot, amikkel
áz alakokat faragom, a dajkám tejéből szivtam." Itt e kis major-
ságon kapta a §yermek e|ső benyomásait, itt élte le szomorú,
elsó gyermekkorát szülői s íőképpen anyai szeretet nélkül s itt,
idegenek kózött fejlődhetett ki az az öná||óságra tö,rekvő aka-
ratá mely tűzön-vi2en keresztül érvényesülni akart, érezve, hogy
lelkében isodás álmokat hord, amelyek testet öltve, a világ örök,
művészi kincsei lesznek. Már ekkor rajzolgatott a szúrke házta,
lakra, gyakran nem kis bosszúságára a házbelieknek. Atyja, ki
ekkor gázdálkodással foglalkozott és csak nehezen tudta eltar-
tani öt-fiát, látva, hogy Michelangelo nem alkalmas a kereske-
döi pályára, mely ezidöben a jobb, olasz családok szokott mes-
tersége- volt, elhátározta, hogy ha keservesen is; de ezt az egy
fiát táníttatja. Éppen ezért Flrenzében beadta Francesco da Ur-
bino iskolájába.

A tiz-tizénkét éves gyermek azónban, aki az arezzoi magány-
ban kénye-kedve szerint rajzolgatott eddig, nem jól érezte ma-
gát az iskolai zsámolyon (mert ékkor még zsámolyon ülték körül
á mestert), elhanyagolta iskolai feladatait, s ha kartont, kré.tát
kerített, alakokka] Íajzolta azt tele. Egyszer valahogy kezébc
került Martin Schongauer német festő egyik kópe, amely Szent

GYERMEKKOBA.
Antal élettörténetéből azt a jelenetet ábrázolta, midőn az ördögök
megverték_a csodatévő szentet. Felette megkapta az érde-kes
kép a gye-rmek képzeletét. Elment a halpiacra, jól megnézte,
milyen alakú és színű a halak úszóhártyáia, milyen színű a sze-
mik, az egész fejük, aztán elbujt valami csendes kis zugba s
szabadon utánaraizolta a régi képet, de olyan szépen és e}ede-
tien, hogy az iskolában társai csodájára !ártak, pedig rajzolni
senkitől sem tanult eddig. A jó Francesco da Urbino azonban
annál-kevésbbé örült tanítványa e művészi hajlamainak s pa-
nasszal íordult az atyához. Hiába hajtogatta Michelangelo, hogy
ő nem akar tanulni, hanem müvész szeretne lenni, mert érzi
magában az isteni szikrát, szigorú atyja bizony jól elverte s et-

, től kezdve, valahányszor raizolni látta, mindig ütötte-verte, mert
a művészetet nem szerette, nem értette.

Michela_ngelo sokat,szenvedett. Valami bensö erő mégis haj-
totta, hogy ő nagyra van hivatva, alkotnia kell s gyermeki ma-
gányában minden más fö.lé került hivatásának érzése. Kivere-
kedte mégis kereskedőlelkületű atyjától, hogy művész lehessen.
Lodovico Buonarroti, mivel mást nem tehetett, rászánta magát,
hogy a gyermek tehetségét gyümölcsözteti s barátai tanácsára
Firéhze ákkori első festöjéhez, Domenico Ghirlandajohoz adta,
tanulja meg hát a festészetet, ha már másra nem alkalmas. Bár-
mennyire íáit az érzékenylelkű Michelangelonak atyja fanyarsága,
szíve-tele volt boldogsággal, Mindent egyszerre magába akart
szívni, tanulnivágyása egyre újabb feladato\ért za.klatta mes-
terét. Nagy mohóságában kapóra jött néhány évüel idősebb
barátia, Fiancesco Granacöi, ki szintén Ghirlandajo tanítványa
volt. Együtt nézték a képeskönyveket, amelyekben pásztor,.bá-
rány, kútya, fa|u, ház, rom és más mindeníéle volt lefestve.
Eeúiitt kószáltak a templomokban, csodálva a művészi reme-
kÖliet s egy alkalommal' a Santá Maria Novella nevű temp-
lomban, a'hol a mester néhány idősebb tanítványa dolgozott,
Michelangelo lerajzolta az állványt, meg néhány deszkát a szeí-
számokkál együtt és még egy-két növendéket éppen munka
kbzben. Granacci megmutatta a mesternek a raizot, aki elra-
gadtatva mondta: ,,Ez többet tud, mint én!"

Firenze ura ekkor Lorenzo de Mediói helceg volt, akit ,,nagy-
szerű"-nek neveztek, mert bölcs volt, mint államférfiú, csodált,
mint költő, raiongott a művészetekért, Firenzét hatalmassá tette
és nemesen érző, emberi szíve volt. Lorenzo herceg a Mediciek
San Marco-kertjeiben helyezte el mesébe illő, régi szoborgyüj-
teményét. Hő vágya az volt, hogy nagy, testői mellett jeles szob-
rászoli is vegyék körül. Ezért e kertekben szobrásziskolát alapi-
tott s feiévá- a már éltes. de útmutatásaiban kiváló Bertoldot
tette. Ide" küldte Ghirlandájo nagyreményű tanitványát, a még
ekkor mindössze tizenöt éves Michelangelot:

Az astik szobrok árnyékában töltötte eztán a még mindig
gyermek a nap minden percét, remélve, hogy mesteremberek-
[61 egy-egy dárab márványt s vésőt kap. Lelkében valamilyen
alak -képe bukkant fel. Ezt kereste a holt anyagban s ezt vájta
ki, tépté ki egyre fejlődő erejében. Külónösen megtetszett neki
ai edyik Faui]fei é§ néhány-nap alatt olyan tökéTetes másola-
tát liészítette el és a maga képzelete szerint e§észitette ki a
hiányző részleteit, ltogy az arra járó Lorenzo herceg valósággal
elámult a még szinte-lyermekszámba menő ifjú tehetségén. -Szóba átlt vefu, érdeklődéssel halIgatta félénk szavát s elmenet
még tréfásan Ínegjegyezte a Faun-fejre: ,,öregnek ábrázoltad
a Fáunt és mégis meghagytad neki minden fogát. Hát nem tu-
dod, hogy az i|yen örégeknek mindig hiányzlk egynéhány?" -Nosza, Michelarigelo, mihe§lt a herceg továbbment, nekiesett a
szoboinak, kiütö]te az örég egyik fogát, felhasítva a,z inyt,
mintha svökerestől hullott volna ki és másnap égö türelmetlen-
séssel váta a feiedelem iövetelét. Most látta csak Lorenzo her-
..Éit i ez atiú, áti meg á tréfás évődésböl is tanulni óhajt. Ma-
sáÍbz hivatta tehát aty-ját, ki családja ősiségére hivatkozott és
§zésvenkezett a bölcs herceg előtt, hogy'e nemes család egyik
taglá köfaragő akar lenni, ném tudván megérteni, mi a,különb-
sés a szobrász és a kőfaragó között. A ,,nagyszerű" Lorenzo
azÖnban megmagyarázta nelii és arra kérte, engedje át neki a
fiát, mert öiökbé- kívánja, íogadni. Lodovico Buonar|eti most
mái nem tudott .ellenállni és a-iázatos szavakkal mondta: ,,Nem-
csak Michelangelo, de mindnyájan életünkkel és tehetségünkkel
Fenséged szol§álatár a állunk".

Iqv került a tizenöt éves Michelangelo a Med,ici-palotába,
Szű"kös, nyomorúságos gyermekkorát most fényes élet.váltotta
fel. Dís2es szobát kápott]-a herceg maga mellé ültette, úgy bánt
vele, mint édes fiaiva1, gyakran mágához hivatta, hogy ékszereit,
cam'eáit. érmeit és hasónló értéke§ holmiját megmutassa, mint
olvannak. aki érthozzá és tudia értéküket. Ez a boldogság azon-
bán nem'sokáig tartott, mert á nagy fejedelem l492-ben örökre
lehunvta szemÖt s Miihetangelo v'iószaiért atyia házába, hogy
újrakézdje szomorú életét.
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Most is csak a célt látta. Nem szerette a hamis kérkedést a
csalfa hízelgést s amikor egyszer az üreslelkű Torrig,iano Toiri-
gianinak hízelgését et nem fogadva, az kigúnyolta őt, birokra
kelt vele. Torrigiani azonban erősebb volt nála s az .egyik csa-
pása örökre nyómorékká zúzta orrát. Egy életen kerűztül. vi.
selte egyeneslelkűségének bélyegét.

Loreőio fia és utóaa, a gö§Os- és sivárlelkű Piero de Medici,
egyik szeszélyében magához h|valta. Azon a télen erős havazás
volt történetesen Firenzében, a hó megmaradt s a hercegnek
az az öt|ele támadt, hogy Mióhelangelóvá szobrot íormáltat"rna-
gának a hóból. Anny,ira megtetszett'a hercegnek a hószobor,
hogy Michelangelót udvarába fogadta s régi helyébe iktatta be.
De.most már nem érezte oly jól magát az itiú.,A, herceg sze-
szélyes és zsarnQk vglt, körnjleZetének-.sokat kéllett tőle elfűrnie.

s Firenze levegője is megtelt villamossággal. Már belekiáltotta
próféciás szavát Savonarola, az egyszerű-iÍomonkos szerzetes s
már hirdette a zsarnok fejedelmek-Úralmának végét s megjöven-
dölte az elkövetkező köztársaságot, amelynek alapja a tis;Ú élet,
amelynek mégis van királya s"ez'Jézus-Krisztus,

l494-et írtak ekkor. A gyakori magányban és sok testi-lelki
szenvedéstől komoIy ifjúvá érett lwichélangelo lelke remesett az
elkövetkezendő izgalmak előreérzésétől s o-któberben szinté futva
menekült Piero herceg udvarából, Firenzéből, hogy világot látva
megjárja 9,ynak a tünéményes pályának útját, méÍy ugy:an szíve
utolsó .do_bbanásáig szenvedésekkél volt kikövezvé, dé- ragyogó
szobra|, freskói és épületei valóra váltották gyermekkorá mú-
den színes álmát, amelyért annyit küzdött, szüiielenül viaskodva
a közöny és a megnemértés ellen. Dr. Dénes'Tibor.

95 MILLIÓ PVPS DINOSZAURUS TOJÁSOK.
Roy Chapman Andrews a neve annak a szerencsés fel-

fedező utazónak, aki döntő bizonyítékokat ía\á|t arra, hogy
az á|lati élet kezdete csakugyan Ázsiában volt. Ázsiából

A Dinosaurusok 95 millió éves tojásai

terjedt el a szer-
ves állati élet
minden irányban.

Andrews az em-
lősök terjedését
nyomozta. Ameri-
kában Andrewst
úgy jellemzik,
hogy ő volt &z,
aki először iárt a
Gobi sivűtagon
autón és ő volt,
aki dinoszaurusz
to jtist hozott haza.
Mint minden nagy
embefnél, nála is

egész legendákat,beszélnék ktizdelmeiről.
1908-ban került New-Yorkba azzal az elhatározással,

hogy a Természettani Muzeumnak fog dolgozni. De nem
volt szükség uj emberre. Andrews azt javasolta, hogy ve-
gyék fel - padlósurolónak. Azt a választ kapta, hogy
egyetemet végzett fiatalemberek hasznosabban Jölthetik
idejüket, minthogy padlót súrolnak. Mire Andrews megje-
gyezte, hogy ,,Egy természetraizi gyüjtemény padlóiual
mdsként dll a dolog." Nagy nehezen alkalmazták gyakor-
nokn,ak, de kitartóan dolgozott és egy nap e|érkezett az
ideje,'hogy elküldték Long Islondrq, hozzon tel egy cet-
haíat onnan. Ezt annyi szakértelemmel tette, hogy felfedez-
ték. Csakhamar a cetek specialistája lett.

Cetek ügyében bejárta Vancouver partjait, Alaskdt,
északi Korecit. Ezek alapján írta meg könyvét ,,Cetuqdd-
szat ágyúval és fényképező géppel" címen; ez igen nép-
szerű könyv Anerikában. Erre a Muzeum expediciórá
küldte a hollandus keletindidba, Borneora, és celebeszre.
Itt a tengerfenék állatvilágát tanulmányozta. 1914-ben el-
vette feleséglúl George Borup nővérét. Borup utitársa volt
Pearynek, amikor _az elsőnek érte el az északi sarkot 1909
ápr. 6-án. Felesége kíváló fényképész és a későbbi ázsiai
utakon gyönyörű felvételekkel tünt ki.

Ekkor már évek óta izgatta képzeletét Henry Fairfield
Osbornnak, a\ nagy őslénytan tudósnak jóslata, hogy az
északi félteke emlős állatjai bölcsőjének Középső Ázsiat
iogják elismerni. 19l6-ban indult e/ső ázsiai útjára, Tibet,
Burma tájaira. Az amerikai természettani muzeum küldte
ki; sok ásatag (tossilis) levelet és sok adalékoi hozott
haza. A háború ufolsó évében még ott van és Kína keleii
részeiben kéms zot gtilatot vég,ez titkos megbí zatás alap!án.
1919-ben Mongólidt iárja.

Ezután dolgozza ki egy ' nagyardnyú expedició tervét.

,,Azt tapasztaltam, -"írja - hogy a tibeti utam nehóz,

veszélyes és drága volt. Mennyi pompás alkalmat voltam
kénytelen elszalasztani, amikor földrajzi, földtani, népr,ajzi
vagy egyéb megfigyelésekre nyílott dlkalom! Én csak egy
ember voltam és csak állattani téren dolgozhattam.''

Menjen ki egész csoport specialista! Nem sokkal többe
,,trágy" expediciót vezethetett. Az első 1921-ben indult és
kerül és a költség bőven megtérül. Menjenek aut.ón! A teve
naponta 10-15 mérföldet tud megtenni, az autó megtesz
állag szdzatl Megbíztak benne és a javaslat tetté lett: két-
három évig dolgozott, a második expedició 1925-ben indult
és ugyancsak három évig járt kinn a Oobi sivatag térségein.

Az amerikai közönség adta a össze a pénzt. Elment tehát
és hazatért a 95,000.000 éves dinoszaurusz tojtisokkal.
Most minden amerikai büszke a dinoszaurusz tojásokra.
Olyanok, mint a nagy sült krumplik, félig beleégve a kő-
fészkükbe. A dinoszauru§z mama a Gobi sivatag kellős kö-
zepén hagyta őket úgy 95 millió évnek előtte.

De mást is hozott: egy beluchitherium koponydt, majd-
nem teljes példányt. Ez a legnagyobb emlős volt, magas-
sága 6 méter.

A ,,dünélakó".

Sok mindent hozott még haza Andrews_ és a kiállításá-
nak olyan sikere volt, hogy rajokb an nézlk meg az embe-

rek. A legérdekesebb dolgok
mé,gis azok, amelyek az ember
jelenlétét bizonyitják ott, ahol
ma a Gobi sivatag terül el.
Ilyen kétségtelen nyomok em-
beri dinoszaurusz lakoma ma-
radvanyai, strucctojas héja ki-
lukasztva, hogy nyaklánc

/,--4Y
Az őskor a 6 méter magas Beluchitheriud
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legyen belőle; túzkő szerszám és agyagedény darabok. Azt
az embert, aki itt lakott, nevezi Andrews dünélakónak. A
düné röviden íutóhomokdornb.

A két ,,nagy" expedició.

Az első az 1921-24-iki volt. Ezen mutatta meg Roy
Chapman Andrews, hogy mennyire jó szervező és vezető,
Negyven emberrel, hét autóval és l25 tevéből álló karaván-
nal indult neki. Térképet nem lehetett használni, út nem
volt. Ahol a térkép hegyet jelzett, ott nem volt hegy, ahol
nagyilavat jelzett, ott kis mocsár volt vagy száraz meder.
Előfordult, hogy a térkép ötven mérföldet tévedett a folyó
raizában. Nem lehetett mást tenni, mint úgy kormányozni
a karavánt, ahogyan ,az attalan óceánon a trajót szokás.

A második útján heves összetűzése támadt azzal a kinai
társasággal, amely az őstárgyak megőrzésére alakult. Igy
történt, hogy nem ő, hanem az ő nyomdokain indult kínai
tudományos expedició ásta ki 1929 decemberében azt a
,,pekingi nőt", egy emberi csontvázat, amelynek korát egy
millió évre becsülik és fontosságáról még hallani fogunk.

Miért nincs magyar ,,frog!" expedició?

Magyar ember számára elérhetetlen az a gondo|at, hogy
annyi összeget adjanak össze, amennyit ez a két expedició

elköltött. Még 1928-ban talá|koztam a newyorki muzeum-
ban a magyar Jónas urral, aki pályája szerint állatprepa-
rátor és oti éppen egy himelefánt ,,építésével" foglalkozott.
Meglátogattam a műhelyében, ahol úgy intézkedett a mun-
kás-seregével, mint a tervező művész. Jól beszél ma$}4:
rul is.

Megismertetett az Andrews expedició egy tagjával, aki a
második útról nagy szállítmánnyal jött haza, hogy az
anyag kiállítását előkészítse. Akkor három terem volt
elzárva emiatt; ezeket megnézhettem és beszélgetés közben
megtudtam, hogy az első ítt kereken 500,000 dollárba ke-
rült és a második út 769.000-be. Ez magyaí pengőben
5,7O-szer annyit, vagyis 2,850.000 és 4,383.000 pengőt tesz.
Ennyi pénzt tudományos célra expediciónak nem adott még
az ország. Nem szabad feladni a reményt arra, hogy ilyen
üzletre is akad vállalkozó. Mert ezt csak üzteti alapon lehet
megszervezni. Nagy jövedelmet jelent ugyanis a film, a
könyvek, a tárgyak kitillítdsa és a vilagsalld ellátása hír-
anyaggal. Nagy koncepcióhoz inkább isz és akarat ke.ll,
mint nagy ország. Amiként egész kis országok, Hollandia,
Dánia, Finnország adtak már a világ tudományosságának
igen nagy jelentőségű fejezeteket, úgy a magya{. vonatko-
zásban is tisztán arról van szó: van-e képzett fö, aki
merni tud? 

Temesi Gyöző.

&EGE A
A csacska vízre rdborult az este.
Átromba hajlott mdr a kis sziget.
Az esti szellő jdr a parti fdk közt
S néhdny bokor sötéten integet,
A nagy hegyek fölé a hold sugdra
Ezüst leplet borít. A viz ragyog.
Hullrimok fuitőn jdtszva ringatóznak
Az égi nydja,k: k,óbor csillagok.

Ardagger, Dornach csendes almot alszik . , ,

És elpihent immdr a ttiborunk . . .

Ketten uagyunk csak ébren künn az éjben . .

Nagy néha szóIunk, közben álmodunk . . .

A vén Duna s én . , . Hallgatózom csendben.
(A víz mélyén ezer kavics beszél . , .)
De nem hallom a föIdek szívverését
És nem mesél mesét az esti szél . . .

Idegen íöld . . . ldegen tilmoddsok
Kopognak itt az éjjek ajtajdn . . .

(Kelet meséje mas vidéken kósztil . , .)
S mrís itt az éj az dlmos vén Duntin . . .

De mégis hallga, halk melódiakat
Dalolnak mi,nd a jdté,k'os h,abok . . .

Emlékek kóborolnwk im, az éiben
S a vén Duna kacag, mesél, csacsog ,

tlyÁnnól.
,.. Emlékszem... Rég volt... Nydri alkonyatkor...
Sok-sok louos jött, csillogó sereg'. . .

Nyomukban, mint az őszi nagy,viharban
Hosszan zúgott a messze, rengeteg . . .

, ., Keletről jöttek, ők is . . . Napkeletről . .,
Szemük sötét - karuk kemény acél.
Kürtjük zen:gett a messze völgyön dltal,
Amerre szállt a kósza esti szél . . ,

. . . Eltiigtek aztan ., . Vajjon merre jtirnak . .,?
Az őrtü2ek most merre izzanak . . .?
Nyugat |elé miko,r nyargalnak újra
A pdrducbőrös csillogó hadak , . .?
C sillagv iltigos, cs end es é jszakdkon
A vén vizek hallják a kürt szavdt , . .

A völgy, a domb, a íöld, a fdk s virdgok
Nyugatra vdrjdk Napkelet íidt , , .

A csillagok viddman ringatóznak
A csacska, jdtszi, víg hullamokon , . .

Holdfény pihen az öt kis stitor ormdn . . .

Mesél avíz... s én néman hallgatom.. .

(. . . Kelet meséje mégis erre kószált
É,s megtaldlt a csendes éjszakdn . . .)
Ardagger, Dornqch csendes dlmot alszik
S kacag a szél az almodó Dundn . . .

Dornach, 1930 nyardn. Lévai Alajos.

A Magyar Cserkész előfizetési ára: 7 éure
7?- P,'lz éure 6'- P, 1l+ éure 3,- pemgő

C S E RryE S Z B KN E K, ?E ;:í:,T :'í" í:á
2.- P. Előfizetni lehet a Magyar Cserkész 31428. számú
póstatakaréki csekkszámláján, vagy a Cserkészszövetség
Gazdasági Hivatalában (Budapest, V., Nagy Sándor-utca 6.).

Ád 793o-as Magyar Cserkése, valamint Yezetők Lc1,ptjtt,

köté*ét meglceed,jük Tekintve, hogy a bekötött évfolyamok
az előző években is kevésnek bizonyultak, ezúton kér-
|ük a csapatokat és előfizetőinket, hogy az esetleges Cgé,
maüket előrc jetentséIa be, hogy az évfotyamok bekötését
ennek megfeleló példányszámban csináltathassuk meg. Be-
ielentésiiket a kiadóhivatalhoz (Budapest, V., Nagy Sándor-
utca 6.) kérjük.
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Személyek: az Angyal, fehérben, lején gyönggyel és szalagokkal
díszített korona, dtrekát széles szalag -óvezí, kezein lehér kesz-
tyű; jobbjában pálca van, ennek felső végén aranyos gomb,
markolatát pedig sallangos csokor ékesíti. Katona, szép huszár
egyenruhában, Íején csákó, oldalán kard, lábán sarkantytis-
c§izma. Két pásztor és,az öregpdsztor, hosszúszőrű pásztorgu-
bában, fejükön bárrinybőr kucsma, kezükben juhászbot.

Angyal (bejön, leteszi a betlehemet énekel) i r

Betlehemnek környékében
Jámbor pásztorok,
Legeltetvén ny áiaikat,
S im az angyalok
Hozzájuk küldetének,
Nekik ily hírt vivének:
Ma születet a kis Jézus,
,örvendezzetek!

Katona (belép): ,

A mennyei angyal küldött engem,
Hogv a betlehemet megőrízzem.
tvtifráiart jönnek utánam" pásztorok,
Akik nék_ünk majd jóhírt mondanak.

(Kihúzza kardját s a betlehem mellé. áll és ott marad*i egész
iáték alatt.)

Első ptisztor (belép):

Álom-é vagy látás, azt ki nem mondhatom,
. Mit töredel-mes szívvel fel sem találhatom,

Eg}ügyű elmémmet fel sem gondolhatom:
A2 űr lézus Krisztus szü:letett e napon.

ERDÉLYI RETLEI{EMESJÁTEK.
Ott van, ott van, - de ma nektek szaporán
Fuj szép nótát furulyám.
Mondjgk tehát mindnyájan:
Aludj édes Jézusom,, Aludj, aludj, hoztam néked saitocskát.
Pólya-posztót, báránkátt

ptisztorok:

Aludj édes Jézus, aludi, aludi;
Pásztorok keljünk fel,
Hamar induliunk el
Betlehem városába,
Rongyos dstállócskában
Ott van, ott vant
Jaj, szegény mint .fázik,
Könnyeitől ázik,
Nincsen néki dunnája,
Sem cifra nyoszolyája,
Csak szénájá, szatiniiát

(Az öreg pásztort az Első pásztor a betlehemhez viszi imád-
kozni és letérdepeltetik.)

Első pdsztor:
Vegy,e le kend öreg apjuk kucsmálát; oszt vessen ke-

resztett

öreg pdsztor:

Hál azt hogy kell?
Első ptisztor (mutatja):

Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében, Amen.

öreg pdsztor:' 'ÁpiOnat<, fiának, amen !

EIsö pásztor (a betlehem elé megy):
üdvözlégy kis Jézus, született Messiás,
Hoztam felségednek egy kerek saj-

tocskát,
Majd jó lesz a sovány böjtre.

Mdsodik pdsztor:
üdvözlégy kis Jézus, született Messiás,
Hoztam íelségednek egy kanta vajacs-

kát,,
Majd jó lesz a sovány böjtre,

öreg pásztor:
üdvözlégy kis Jézus, született Messiás,
Hoztam felségednek egy göndör bá-

ránykát.
Jó lesz a bőre bundának, .

A szöre botosnak a télre.

Második pásztor (belép):

Nem tudom mi lészen - az éiiel ál-
momban,

lt{időn az erdöben juhaimmal voltam,
Angyali sereget fényességgel láttam,
Kitől glóriát és szózatot hallottam.

öreg pásztor (belép):'
: Ti csak melegedtek és öregapátokról

nem is gondoskodtok.

Elsö pdsztor:
üljön hát le közénk, öregapánk! (Le-

fekszenek.)

Angyat (előlép):

Gloria in excelsis Deo!

öreg pásztor:

Ki vagy?

Angyat:
Mennyei angyal vagyok,
Nektek örömet mondok,
Ma szüietett királyotok,
Betlehembe fussatok,

Mind:
Nosza tehát jő' gazda,':
Bocsáss minket utunkra,
Házadra
Maradjon Istennek ádása! (Et.)

Erdélyi gyüjtések alapjdn összeólliotta:
Kordos Ltiszló.Dunántúli bábiátékos betlehem
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DUNÁNTÚr-I BETLEIIEMESJÁTEK.
Személyek: Angyal, íehér ruhában, csúcsos papírsisakkal, ame-
lyet színes pántlikák és szalagok vesznek körül, hegye pedig
keresztben végződik. Szdmadógazda, kilordított bundában, ősz
szakálla| és bajusszal, kampós pásztorbottal. öreg bojtdr, ugyan-
így, de fekete bajussza|. Kis bojtdr, bajusz nélküt. A betlehem
két tornya között van a nyitott istálló, amelyben látható: Szűz
Mária, §zent József, Jézus-a iászo|ban, két ángyal, két bárány,

két tehén, egy szamár stb.

Angyal (kívülről): Szabad-e e tisztességes házba' a betlehemet
bemutatni? (Ha szabad, bejön.) Dicsértessék a Jézus
Krisztus. (A betlehemet az asztalra teszi.) Augusztus ró-
mai császár megparancsolta, hogy minden alattvalója
abba a városba menjen, amelyből származik. Szent Jó-
zsef és Szűz Mária Betlehembe mentek. De itt nem kap-
tak szállást, mert már igen sokan voltak Betlehemben.
Azért egy istállóba mentek és itt született a kis Jézus.

( Bnekel: )
Mennyből az angya|
Lejött hozzátok
Pásztorok:
Hogy Betlehembe

, sietve menve
Lássátok. (Kiszól) Gyere be számad,ő gazda.

(A számadógazda belép, botját a földre teszi és lefekszik. Az
Angyal folytatja):

Istennek íia,
Aki született
Jászolban,
ö lészen néktek
üdvözítőtök
Valóban. (Kiszól:) Gyere be öreg bojtár!

(Az tkeg bojtár bejön, stb.'mint előbb. Az Angyal folytatja):

Mellette vagyon
Az édesanyja,
Mária,
Barmok közt fekszik,
Jászolban nyugszik
Szent fia. (Kiszól:) Gyere be kis bojtár!

(A kis bojtár is bejön, stb,, mint előbb. Az Angyal folytatja):

Pásztorok keljiink fel, Számadógazda (íelébred):
Hamar induljunk el Pásztorok keljünk fe|,
Eetlehem városába. Hamar induljunk el
Rongyos istállócskába, |m az angyal jelenti,
Siessünk, Hogy Messiás született
Ne késsünl<, _|ászolban, pólyában,
Hogy még ezen éiiel ottan Bé van takargatva

lehessünk Rongyocskában.' (Felkelrlek. )

S mi urunknak tiszteletet öreg bo jtdr:
tehessünk !Glória! fÜxg;l*át,ki-ki

Hogv őtet imádhassuk siessünk, ne késsünk,
p,s§ ívünkből áldhassuk? Tiszteletet mi urunknak
Egy sajtot, egy bárányt! tehessünk.
llyen szegény pásztoroktól (Körülállják a betlehemet.) '

elég lesz,
Talán még az aranynál is Szdmadógazda:többet tesz.

Kis bojtdr: l3ii";'.",,*o:"í,,3:ni 
Íázik,

Imé már n,incsen messze, Mert 
-nincs 

neki párnája,
Fényesség a jele! ' Sem vetett nyoszolyája,
Az angyalok jelentik, Csak széna, csak szalma,
Pásztoroknak hirdetik. Barmok szája melegítő párnája.

Mind:
Vígan zengjetek citerák, Jézus született;
Harsogjatok dob, trombiták, isten ember lett;

, Szűz jelöltetett hozzá,
Ki méhébe fogadá:
Eztet Gábriel arkangyal áldottnak mondá.

Cifra pompás palotákat ime megvetett,
Az istállót vá|asztotta, abban született,
Udvarló szolgái
Juhok, barmok pásztori,
Nem is e tündéi világnak földesurai.

Mostan kinyílt egy szép rózsa-virág,
K,it régen várt már az egész világ,
Betlehemben kibimbózott zöld ág,
Királyi méltóság! (A betlehem elé térdelnek.)

Kis bo jtd.r:

üdvözlégy Jézus, pásztorok pásztora,
Téged megkerestünk, kegyelemnek ura;
Ajándékot hoztunk, királyok királya.
Irné áldott kis Jézuskám
Hoztam egy kis vajacskát.

öreg bojtdr:
Imé átdott kis Jézuskám,

Hoztam egy kis sajtocskát.

Számadögazda:
Imé áldott kis Jézuskám,

Hoztam egy kis báránykát.

Angyal:2
Elindulának és el béjutának,
Szűz Máriának jó napot mondának.

Mind:
Isten áldja meg a házigazdát,
Töltse meg az Isten pincéjét, padlását!

]ó'cakát, adjon Isten ! (Kimennek.)

A N épköltési Gyüjtemény alapján összedllitotta :

Kordos Ldszló.

rönlpNr.T 
^z

( Kisöc sé ntnek, szeretettel. )

ERELYES MAKIMAJOMR,ÓL
LAJHÁRRÓL.

ÉS aZ ERELYTELEN
Tábori história.

- ehes vagyok! - ásította a lajhár.

- Hogy lehet valaki éhes? - tudakolta a makimajom.
_ Háronr napja nem ettem - ásított újra a lajhár.
A kis makimajonr sehogysem értette a dolgot.

- Hát, hogy a csudába nem evett három nap óta, ami-
kor a feje fölött ott lóg egy egész koszorú banán!

A l4jhár, egész ici-picit fölemelte a fejét s fölnézett a
banánokra.

- Tényleg - mondta -. De hogy én a kezemet ki-
nyujtsam, az teljesen ki van zárva|

Il}en lusta volt a lajhár! Nem rémes dolog?
A kis makimajom még jobban megszánta.

- AAOA-I! - mondta a lajhár.
Fent lógoti a fán és most éppen ásitással volt elfoglalva,
Lent, a fa törzse alatt, apró makimajom tilt és figyelme-

sen olvasott egy hatalmas könyvet, A könyv kígyóbőrbe
volt kötve s gyönyörű zöld címtábláját egy mérges pók
raizolta müvésziesen. A könyvnek érdekes cíire volt:
,,Hogyan leszek erélyes?" A kis makimajom nagyon sze-
retett volna erélyes lenni, ezért olvasta a könyvet.

- AAOA-I! - szóli a lajhár.
A kis makimajom fölnézett. Jószívű majmocska volt,

megesett a szive a lajháron is, aki olyan keservesen ásí-
tozott.

- Mi baja van, kérem? - kérdezte.
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- Tudja mi a baja magának? -kérdezte.

- Nem. De nem is vagyok rá kí-
váncsi - felelte a lajhár.

- Ném elég erélyes!

- AAOA-I! - felelt a lajhár, meri
szereteti volna tovább aludni.

- Nézze, itt van egy könyv, az a
címe:],,Hogyan leszek erélyes?" Ol-
vassa el. A nagynénikém elolvasta §

azót"a olyan erélyes lett, hogy ketrec-
ben lakik és kövekkel hajigálőzlk.
Képzelheti, milyen jó könyv ez!

- Hogy én egy könyvet elolvassak,
az teljesen ki van zárva! - mondta
a lajhár szerényen és lustán.

- Tudja mit? Ftra maga nem akarja
elolvasni, hát majd fölolvasom én.

-Hogy én egy könyv fölolvasásá-
nál odafigyeljek, az teljesen ki van
zárva| - gondolta a lajhár, de lu§Ta
volt kimondani.

lgy aztán a majmocska hozzáfogott
a könyv felolvasásához. Szépen,
hangsúlyozottan, jó hangosan az egé-

A TOBOGGÁN rÉszÍtÉsp.
A toboggán egyszerű szán, amelyet Kanadában elteriedten

használják. Elkészítése igen könnyű, még olyan fiú számára is,
aki nem túlságosan gyakorlott a §zerszámok' használatában.

Amint a képből látható, a toboggán lrosszú lapbóI áll, mely
keresztrudakkal megrögzitve, egymásmellé van helyezve. Ezen
lapok elülső vége fölfelp meg váh hailítva úgy, hogy a szánkő
könnyen tudjon akadályokon keresztül menni, midőn a havas
lejtőn lefelé csúszik. Oldalsó sínei is vannak,, hogy a rajta ülők
valamiben megkapaszkodhassanak, amenny,iben erre szükség
mutatkoznék. - Aki leghátul ül, egy hosszú rudat tart a ke-
zében, úgyhogy az mindkét"oldalon égyforma távolságra kiáll-
ion. A rúdnak a földet érintésével a szánkő kívánság sftrint hol
jobbra, hol balra kormányozható és a kormányzásnak ezen egy-
szerű módja e szánkó értékét a többiével egyenlővé teszi.

Már most térjünk át a készítés kérdésére. Mindenekelőtt kér-
dés, hogy milven fát használunk. A fenvőfa teljesen megfelel,
rnert olcsó, erős és mindenhol kapható. Előszö,r is a lapokat kell
munkábá. venni. Amint már említettük, három lap kell, egyen-
kint 15 cm széles és két méter hosszú, míg a vastagság.a 5/8 zo|l.

Flőször is símitsátok le az old,alakat és éleket és aztán fogiatok
a meghailításhoz. Ennek elvégzése céliából egy edényt forró
vízzel kell megtölteni és a három tap végét belemártan,i. Haorliá-
tok őket vízben néhány óra hosszat, amíg eléggé megpuhultak,
hogy nyomás alatt meg lehessen őket hajlítani. A hailás 35 cm-re
kezdődjék a végétől, és a hajlás maga ugyanannyi legyen.,

Hogy a deszka megpuhult végét meg tudiuk hajlítani, vala-
milyen rögzitőre lesz szükségünk, mely az egvik végét szoro-
san tartia, míg a deszka másik végét emeltyűnek használjttk,
amennyiben azt a szükséghez képest felfelé, vagy lefelé, vagy
oldalt hailítjuk.

Például az egyik végét egy aitó alá tolhatíuk, ha a föld és
az aitő között kellő hézag van. De még jobb, hogyha az ajtó
és a félfa közé szorítiuk.

A második ábra, viszont egy .olyan módszert nrutat, mely
még iigyesebb. Kerítsetek egy vastag íadeszkát, melv széle-

sebb, mint a rnegmunkálandó lap és amely

deszka végétől néhány cm-nyire és erős kötéllel rögzítsétek le,

A képen l5ttratjátok, hogy ei hogyan készitendő.
Má, rno.t há a nedvÖ deszkimegpuhított végét a rud és_a

vaság alapdeszka kőzé szorítjátok éé az utóbbira ráálltok,_ak-
r.Ói á'meefiailítandó deszka sátla végéneklmelésénél.azt {og-
iátok látn"i. }iosv a megpuhult rész errged, Célunkat még kön_y-

irr"tt"" ibsiu'd elérni,-'hocvha a des7kát közben íorró vizbe
m"ártott íafo"igácsokkaÍ vag' rongyokkal íe{iti.t< te,

F,zután. amint a S. sr. áEia muTátia, kösséiek fel a meghajlí-
totT-á;;;i<ái hogy hajlását megtart-sa, vegyétek le a kereszt-
ii;;iői;dyéi"'r.-' tetrd az alapd"eszkát' száiádni, Ugyanígy jár-
jatok el a t6bbi deszkával is.

Amint a három deszka megszáradt, keresztrudak segitségével
O.i)"'T.rl.t Oiól eirisiteni, a|mint uz'az elsö ábrán látható,"'Ér.n 

r..i.rrtrudak 50 Óá hosszúak, két cm vastagok é., légy
."iiieróiór.. tjrJré..n hét darabra van szükség, Előszö,r h:|:9?-
)"i.r. 

"l-.nu.t-eqvet 
a két végén, majd a töb6ieket egyenlő tá-

"Ói.ágba"'égym3étOt 
és srófo[kaí csavarjátok rá ezeket a desz-

kákra.
Az ábráról láthatjátok, hogy a hajlás végén felerősitett ke-

.esrt.,ia éi u hozzi legklze"teUU estj rúd..vastag kötélle] van'oiiié 
tót.t öket erősíteii, amint az az első ábrán látható,

É}ieii iiút.eges, hogy ezbn két keresztrúdba mindkét végükön
;áy ;kkÓ.; 6evágásT"eszközöljünk, hogy kg1."1ül tudjuk rajta
lü2ni a kötelet. -

A korlátrudak vastagságban és szélességben hasonlítanak a
r<eresitrtrdakhoz és hosÜúságuk akkora, hogy a leghátsó kereszt-
rúdtól az első keresztrudie éinek, amint az az első ábrán látható,
Láthatjátok, hogy a koilátrudak nem közvetlenül a kereszt-
rudakrá vannak"tsavarva, hanem kis falapok vannak közéjük
helvezve. hogv az uiiak a'deszka és a korlátok között elférjenek.

É,zek a daübok 3 és lél cm szélesek és hosszúak és 2 cm vas-
tagok. Ezeket több csavarral kell felerősíteni. Ha aztán íölerő-
sitjük a korlátrudakat, készerr is vagyunk a munkával, lracsak
nem akarjátok egyszer vagy kétszer befesteni, vagy belakkozni,
ami által a szánkó mihdenesetre szebb lenne.

szet végigolvasta, az első fejezettől az
utolsóig, aztán becsapta a könyvet és
fölnézett a lalhárra.

- |r[2, erélye§ lett már? - kérdezte.

A lajhár nem felelt. A lajhár tudni-
illik már rég aludt, Az első mondat
óta.

A kis makimajom rettentő dühös
lett. Már úgyis dolgozott benne az
erélyesség, de ez a lustaság csak föl-
dühítette. Fogta a könyvet s hozzá-
vágta a laihárhoz. Sőt. Nemcsak hoz-
záv ágta, hanem addig vagdosta hozzá,
amíg egészen szétment.- A könyv tud-
niillik.

A lajhár nem ébredt föl. Csak álmá-
ban ásított:

- AAOA-I!
Tudósok azt rnondják, hogy a laj-

hárok kihalófélben vannak. viszont a
makimajmok föltúnően szapofodnak.

De én mégis szeretném tudni, hogy-
ha választhatnál: makimajom vagy
lajhár legyen-e belőled - melyik len-
nél inkább? öreg Medve.

kb. egy méter lrósszú. Rajta keresztül he-
lyezzetek et egy 5-6 cm vastag rudat a

l. sz. ábra. 2. sz, ábra, 3. sz. ábra.
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IV.

A|ig ocsudott föl egy pillanatra és alig fordult vissza,
hogy mit tegyen most, merre menjen, mihez kezdjen, hogy
induljon haza, mikor valarni furcsa érzés dobbant belé.
Nem tudta, hogy mi az. Fölkapta a fejét, a kalapját job-
ban behúzta a szemébe, körülnézett, aztán felfutott ismét
a várasháza lépcsőjére és onnan tekintgetett szerteszét.
Lónyerítést hallott, egy ostor pattogását, a kerekek csi-
korgását a kemény országúton, aztán íeltűnt két piros ló;
egyik sötétebb, a másik világosabb _- nagy íekete kalap
a'bakon, hátul egy vénasszony sötétszínű kendője és Már-
ton, mint a gyerek felkiáltott:

- edesapám! Édesdnyám!
A másik percben már ott volt előtte a kocsi. A lovak

meghőkölve állottak meg és szinte felkanyarodtak a ko-
csival az első lépcsőkre. Mint a mese, olyan volt az egész.'
Márton odafutott a kocsihoz és leemelte az öregasszonyt
a saroglyáből. Az ijedten nézett rá, nem is gondolhatia,
hogy ő az, nem is tudhatta, mi történik vele, Mikor letette
a földre, szinte leesett a porba, de aztán az arcába né-
zett,: g|6n161te a könny a szemét és szinte sikoltva fel-
kiáltott:
'- Jézus Mária! Te vagy az?|
Mikor Márton kibontakozoít az anyla öleléséből, .!átta,

hogy az öreg Derecskei a piros keszkenőjével rettentően
törli az orrát és a szemét a nagy, zsíros kalap alatt. Oda-
íutott hozzá és keményen megszorította a kezét. Az öreg
annyira indulatba jött, hogy majdnem lenyelte a pipát.

- Hát ho§y kerültél ide? - kérdezte még egyre csukló
hangon az anyja.

Mártonban fölcsillant az öröm és kidüllesztette a mellét.

- Hát kiengedtek. Hazajöttern! Hazajöttem!

- A szemed . . . Hát meggyógyultál, fiam?

- Meg én. Jobban fogok látni, mint azelőtt, azt mon-
ták a doktor urak - lódította Márton.

- ns elengedtek a katonaságtól? . . .

- Hazajöhetsz velünk?

- Jöhetek én, ha akarják.
Néhány szót váltottak még. Az öregasszony sirdogált

még egy kicsit, de aztán máf mosolygott a szája, ahogy
a tiára nézett,

Márton ült már eleget kocsin. ült lnár huszárlovon is,
hiszen azon sebesült meg; és ült kis, apró orosz lovakon.
ül! már batáron is, régen, évekkel ezelőtt, amikor a püs-
pök meglátogatta a falujokat és ő hajtotta a négy 1ovat
a bandérium élén, de soha-soha nem érezte eddig, hogy
rri az a kocsi. A két ló úgy táncolt elől, mint a tündérek
a _[_agy, bársonyos mezőn, ahol nem lehet egészen a földre
lépni, mert a bársony pihéi fönntartják a tünderek lábát

és az is táncol a tetejükön, aki máskülönben csak sántí-
tani tud. É,s né, a két ló milyen egyszerre emeli a lábát.
Látszik, hogy jól összetanult lovak, az öreg Derecskei jól
betanította őket. Egyik se engedi, hogy a mási| húzza a
kocsii, viszont egyik sem akar megfutni a másik'elől.
Márton elbűvölve nézte, hogy fut a két lő. Az apja egy-
szer se vette ki tartójából az ostornyelet. A kocsi szalad-
tában ide-oda mozgott, ingott, hajladozott a vé(ony ostor
nyele és úgy táncolt rajta a piros bojt, hogy repdestek a
kis szárnyai az úsző ostorszíj előtt. Nézte, nézte Márton
a mozgó, hajladozó ostort.

A kocsi már kifutott a városból. Már feltűntek jobbról,
balról a zöld mezők, a nyári rétek, mesziről látszottak a
bakonyi hegyek és szemben, me.sszi fölmagaslott egy fe-
hér, karcsú torony. Egyre nőtt, magasodott a toíony az
ostornyél előtt. Aztán Márton, amint el,őrenézett az útra,
ahol már sík és lapos volt a táj és látni lehetett, ameddig
csak birja a szem, - fehér porfelhőt látott az úton. Két
fekete ló futott ott elől és rajta egy legény. Pokoli öröm
villant fel a Márton szemében. A Decsi Nagy János ko-
csija az| t

- Édesapám - kiáltott fel Márton -. Engedjen csak
engem oda a gyeplőhöz, hadd hajtsak egy kicsit!

Az öregasszony meghallotta hátul, hogy mit beszél a fia.
Fölágaskodott és odadugta az arcát elől az üléshez, a két
ember közé.

- Hadd, fiam, ne hajtsd te most a lovakat! - mon-
dotta szelíden. - Minek az. neked? Csak most kerültél
haza, oszt máris ilyesmit akarsz?

De Márton nem hagyta magát. Az öreg Derecskei fel-
húzta a vállát, hümmögött egyet-kettőt, aztán megállította
a lovakat. Fölállott s helyet cseréltek Mártonnal. Az egyik
ló, a piros, {elhasználta az alkalmat és az öreg Derecskei
halkan fütyülni kezdett a bakon, mint a városi kocsisok.

Mártonnak kaján mosoly vigyorgott a szája körü].
Mint jólelkű ember, várt még egy félpercig, de aztán meg-
húzta a gyeplőt és odacsapott a lovak közé. A lovak,
mintha megérezték volna, hogy ki ül a trakon. Szép, síma
út következett. A piros egyszer-kétszer felvá§ott -" világ-
életében szeszélyes állat volt -, d€ ebből látszott, hogy
rögtön megérezte a fiatal Derecskei kezejárását. Mintha
nep is földön mennének, úgy libegett a kocsi. Az öreg
Derecskei.még beljebb húzta a szemére a kalapot, az öreg-
asszóny jól megfogózott, hogy neki ne ütödjék a kocsi
oldalának, és halkan fphászkodott egyet magában. Decsi
Nagy János még nem vette észre, hogy milyen veszede-
lem fenyegeti. Csak úgy lassan, ufasan poroszkált elől,
mint akinek sok ráérő ideje van és, mint aki el-qlgondol-
kozik, miközben a lova táncoló lábát, a felrúgott homo-
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kot és általában a széles világot szemléli maga körül.
Egyre kisebbedett a távolság közöttük. Az öreg Derecskei
ravaszul mosolygott a fia mellett, mert csakhamar átlátta
a szándékát, noha nem tudta az előzményeket. De arról is
megbizonyosodott hamar, mert Márton, ahogy belehajolt
a kocsi elejébe, és megsuhogíatta az ostort, lekáromkodta
magát:

- Majd adok én neked, Decsi Nagy Jánossa!
Már-már az előttük kocogó kocsi nyomába értek. Decsi

Nagy János meghallotta, hogy kocsi közeledik a háta
mögött; hanyagu1 hátrapislantott. Márton nem akarta ra-
vasz módon intézni a dolgoi. Hadd tudja meg János, mi
fog történni most, Magasra emelte az ostort, megsuhog-
tatta a levegőben és nagyot kiáltott. Decsi Nagy János
szempillantás alatt visszakapta a fejét és hatalmasat su-
hintott ő is a lovak közé. Márton megértétte rögtön, hogy
fölveszi a versenyt, Az öreg Derecskei szót se szólt, csak
az öregasszony sápítozott hátul de ki hallgatott
már rá?l

Már csak nyolc, tiz lépés volt a két kocsi között. Aztán
négy. A kis erdő veszedelmesen közeledett és Márton ki-
szemelte magának, hogy ott, éppen az erdő sarkán fogja
elhagyni Decsi Nagy Jánost, aki nem akarta az imént íel-
venni a kocsijára. Még három lépés, még kettő . . már
csak egy a Derecskeiék két lova már ott táncolt a
Decsi Nagy János kocsija mögött és a' komának látnia
kellett, hogy itt biztos a vereség. Utoljára gondolt még
egyet, megragadta a gyeplőt, nagyot rántott a balszáron
és odavágtatoít az út közepére, De Mártont most meg-
segitette az Isten, vagy valami, ami mindenkor segíteni
szokott olyankor, amikor előre érezzik, hogy győzűnk.
Nem ijedt meg pillanatra sem. Jobbra kanyarította a két
lovát és elvágtatott a kocsi mellett. Decsi Nagy János az
utolsó percben ragadta meg a gyeplőt, hogy ne szalad-
jon neki a fáknak, amelyek e pillanatban termettek előtte,
aztán a fejéhez kapott. De már késő volt. A két lova ki-
íutott az útról, be az erd,ő melletti zöld mezőbe, Márton
pedig a maga kocsijával ro-
hant előre.

Délfelé járt az idő, mire
hazaértek. Az öregasszony
panaszkodott, hogy össze
van törve a bord,ája, Az
öreg Derecskei nem szőlt
egy,szó{_. sem, csak büszkén
lépegetett fel s alá a torná-
son és két nagy üveg bort
hozott fel a pincéből, amikor
az asszony bejelentette,
hogy kész az ebéd. Márton
akkor délben ebédelt életé-
ben a legjobban és itgy
érezte magát, mint a király,
aki nemcsak, hogy győzött,
de boldog is, olyan boldog,
amilyen boldog csak jó, be-
csületes és egészséges em-
ber lehet.

V.

. Alig várta, hogy ebéd
. után felugorhasson az asztal

mellől. Érezte, hogy a jólla-
kottság elönti egész testét,
feláltott, megropogtatta a
karjait és aztán kilökte az
ajtót. Ragyogó arccal, ka-
cagó szemmel állott meg az

ajtóban. A napsugár elöntötte a szobát és éppen odasütött
Mártonra, az ajtófélfájához. Az öreg rágyujtott a pipájára,
szipákolt néhányat, aztán rávetette a szemét, szép, le-
gény-fiára.

- Hát hova mész, hé - kérdezte -, de nem volt semmi
harag, semmi neheztelés a hangjában.

- Csak úgy, ki akarok menni - mondta Márton --.
Csak ide az udvarra, meg a ház körül!

- Meg a faluba, mi? - szólalt meg az anyja a dézsa
mellől. - Maradhass már egy kicsit, no! 'Sze csak'most
gyüttél haza!

- Hadd, hogy menjen! - mondta az öreg és fel-
állott ő is. - Majd láthatod még eleget! Régen nem volt
itthon, hadd nézzen körül!

- Jó, jó _ motyogott az öregasszony -. en tőlem
mehet! Csak, ha valaki beteg volt, oszt csak éppen, hogy
gyógyulgat, gyógyulgat, hát legjobb mégis, ha nem kódo-
rog el, hanem veszteg ül. Nem kell mindjárt az első nap
kimenni a faluba meg a határba, hogy még a szemibe
menjen valami.

- Márton felkacagott és rátette a kezét az apia vállára,
aki odajött melléje és megállott vele szemben.

- Ne féljen már no, édesanyám. Nincs már nekem
semmi bajorn. Aztán visszajövök hamar. Csak meg kell
néznem, mi van meg, mi nincs, aminek lenni kéne.

A nap ott csillogott, sziktázott, szivárványozott a nagy,
hosszú udvaron. Márton megelégedve jártatta végig a te-
kintetét. Észre se vette mostanáig, hogy milyen nagy, jó-
módra valló, tágas és tiszta udvaruk van. Talán az egész
faluban senkinek sincs ilyen udvara. A Gazsi Mihályéké
is kisebb, a Sánta Balogéké pedig mindig piszkos, meg
iele van dudvával, akár ősszel, akár tavasszal. Csupa nap-
fény volt a ház oldalra.

A kút mellett két fa vetett csak árnyékot a földre. A tyú-
kok meg a libák ott ültek az árnyékban. Külön fa alatt a

tyúkok és külön a libák. Márton megállott és életében elő-
ször nézte meg így az á|latokal, Milyen érdekes - 

gon-
dolta -, hogy a libák nem
feküsznek oda, ahol a tyúkok
kaparásznak, csak úgy lus-
tán, néha-néha a szárnyuk
alatt, Megszámolta: kilenc
liba volt és huszonegy tyúk.
A kakas nem volt sehol. Biz-
tosan hátul sétálgatott egy-
két másik tyúk társaságá-
ban, amaf ra az istálló
felé!

A kút felől kacsák hápog-
tak egyforma, hol erősebb,
hol gyengébb hangon. Az
egyik kacsa ott állott a víz-
nélküli, kiszáradt vályú előtt
a homokban. szétnézett
jobbra-balra, megbillegte,tte
magát,,behajlította a térdét,
mintha le akarna ülni, de
ismét fölegyenesedett s így
illegett, miközben a csőré-
vel fölborzolia a nyakán a
tollat, bele-belecsípett a
nyakába, oldalt fordította a
fejét, hápogott, hápogott s
hol leguggolt, hol meg fel-
egyenesedett. Márton úgy
érezte, hogy hangosan íöl
kell kacagnia. összecsapta a
kezét:

'i§*§j§]a§]*ffi::

Az öreg büszkén szoíitott kezet legény{iával
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- Szent Isten! A kacsa azt hiszi, hogy fürdik a vízben|
Aztképze\i, hogy a tóban áll! Hogy örül avíznek|,

Mintha sose látta volna, úgy bámulta a kacsát és a
többit, amelyek taktusra emelgették a fejüket és olyan
megelégedetten, olyan boldogan hápogtak, mintha tündér-
kertek vizében fürdenének és hevernének a gyémánthomo-
kon. Hát ő huszonkilenc év alatt sohase látta mindezt?
Hát mi történt vele? Miért csodálkozik most a kacsán és
a földön elnyúlt libákon, amelyek a nyakukat kinyujtva
sziszegnek, ha valamelyik csirke arrafelé boilik, ahol ők
feküsznek.

Három-négy hordó állott a kút körül. Odament és bele-
nézett az egyik hordóba. Kék folyx661 volt mind a három-
ban, a tükrük szélén rozsdás, sárgászöld karika a habból.

odahaiolt és belemeresztette szemét. a hordóba. kéken,
gyönyörű világoskéken látta az eget és kék volt a felhő
is, amely most repült el a
házuk felett. Ha egy kicsit
oldalról nézte, látla a ház
tetejéi, falát - és kék volt
az is. A fa levelei is kékek
voltak és kék vollt az arca
is, mely feléje meredt a
síma tükörből. Igen, ez az
ő arca, Az a szeme, Soha
nem érezte, mintha gyermek
volna megint. Nem tudta,
mit csinál.

- Hahó! Hahó! - kiál-
totta a hordóba. - Hahó-hó!

A hangtól; vagy ahogy a
kezével belekapaszkodott a
hordóba, megmozdu|t a kék
víznek iükre. Az arca ösz-
szehajlott, az egyik pilla-
natban idomtalanul elszéle-
sedett, a másik minutában
hosszú lett és a felhő és a
ház teteje is hintázott vele.

Ha-ha! kacagott
fel! Ha-ha! Forog!

A kacsák riadtan ugrál-
tak föl, amint megdöngette
a, rézgálicos hordót! Oda-
futottak a fa köré, féloldalt
csetlettek-bot|ottak, oldalog-
tak, aztán meg összedugták
a fejüket. A libák is felszök-
tek a kiáltásra és az egyil< gunár nagytlt csípett egy, ot-
ronrba kacsán, amelyik futtában beleütődött.

Futni kezclett az udvaron. Futott, rohant az istálló fele.
Megállt az ajtőban. Az egyik ló hatalmasat nyerített, amint
az árnyéka odavetődött a iászol elé és a nagy személ,el
visszanézett. Átugrotta a választó-rudat és megölelte a ló
nyakát. A kezével végigpaskolta a síma nyakát, de hun-
cut öröm tombolt benne, nem bírt magáva!. Megcsiklan-
dozia az állatot ott, ahol tudta, hogy nem állja. A Piros
nagyot rúgott, Márton félreugrott és olyat kacagott, hogy
visszhangzott az egész istálló. A másik ló bután bámult

reá és odadugta egészen közel az ofrát, mintha meg
akarná csókolni. szeretett volna felpattanni a hátára, úgy
megölelni mind a kettőt. Soha nem érezte még, hogy mi-
lyen az istálló szaga. Kiugrott a két 1ó közül, felmászott
a pokróccal leterített ágyra és a kezével szétbolygatta az
ablakban heverő holmikat. Fél tükördarab, két lókefe, vé-
kony gyertyaszál, pakli gyufa, 1óvakaró, beretvaszíj és
egyéb szerszámok voltak az ablak között. A pókháló be-
lepte egészen az ablak sarkát és egy naqy keresztespók
rémülten kezdett szaladni, amint megpillantotta a pár-
kányra kapaszkodó óriást. Márton a kefe nyelével rácsa-
pott a menekülő pókra, hogy szétfreccsent az ablakdesz-
kán, aztán leugrott, kilódult az aitőn 'és futott a kocsi-
színbe.

Nagy, erős'mozdulattal nyitotta ki az aitót. A két sze-
kér meg az ílj kocsi ott állott sarjában az eke meg a rossz

borona mellett. kis veréb
szemerkélt, ugrándozott a
kocsi alatt, mikor berohant
az aitőn s aztán felrepült a
szín tetejére és eltűnt alul,
az eresz alatt. Mint vásott
suhanc, úgy ugrált Márton
egyik kocsiról a másikra.
Megrugdalta a saroglyát,
felült a bakra, nagyot suhin-
tott az ostorral, háiul le-
ereszkedett az ülésre s vé-
gül lebukfencezett róla, ép-
pen hogy nem verte be fejét
az ekevasba. Az aitó min-
denütt nyitva maradt utána.
§gy perc mulva a létra már
ott állott a szénapadlás szá-
jánál.

Egy hang kiabálni kezdett
a ház íelől:

- Marci te, mit csinálsz?
Hová méssz, hé?!

Márton visszanézett a
létra tetejéről. Az anyja ál-
lott a konyhaajtóban, szeme
elé tartva tenyerét, úgy kia-
bált feléje.

- Föl! - kiáltotta dia-
dalmasan, _ Föl! Nem jön
kend is? Jöjjön, na!

- Mit keresel ott, hé?
megen valami bajod lesz.

Hívndl valakit,
ki hinni tanít,
de jaj, mit se mersz.

Szél zúg Jeletted
s búsongó lelked
rímes, mint e vers,, Wiener lanos.

vé8it] tckintrtét az ttdIarott.

Mondon, ne mászkálj, mert
Szállj le rögtön !

Márton nem felelt, Egy ugrással fent volt a széna között.
Egyik helyen tetőig állott a takarmány, a másik helyt máL
beszakadt és nagy, sötét lyukak tátongtak közötte. Márton
felkapta a vasvillát, ledobta a kabátját a létra kiálló vége
mellé és hányni kezdte a szénát a leroskadt helyre. A széna
száíai zizegtek a levegőben és mint az eső, úgy permete-
zett belőlük a sok apró csutak meg a por. Márton hányta,
hányta a szénát és énekelt, hogy csak úgy zengett tőle a
szénapadlás. (Folyt, köv.)

#@--o3-o- fuca@ffi@-

TELr LrTANrA.

^4áíton 
mc9,clégcdettell iártatta

A köd meglegyint
s elhagyott zúgban
sóhajtod búsan,
hogy tél van megint.

A szíved oly bús,
mint egy resz.keteg,
lazas és beteg
útszéli koldus.
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193l nyarán rrragyar cserkésztródítók nyornulnak Franciaországba!

Cortez Ferdinánd, Pizarro Ferenc és konkvisztador köve-
tőik fortéllyal, Jegyuerrel és ptilinkaval hatoltak be Ameri-
kába, a francia Champlain lélekvesztőn merészkedett végig
a róla nevezett tavon és a Nagy Tavakon, a puritán ,,zaran-
dokok" (pilgrims) aszketikus kemény munkával és bibliai
idézetekkel vetették meg a lábukat Ujangliábani mi a cser-
késztörvénnyel és jamboree készültséggeL akarunk a jövő év
július tizedike körül útrakelni, hogy hat hétig türkésszünk
a francia szivekben. Tudjuk, hogy bátorság kell hozzá; a
franciák nem jóakarói a magyar nentzetnek, de ami a íían-
cia politikusnál nincs meg, azt megtalálhatjuk a fiúk szi-
vében. Fiúk: nagy szolgálat a magyar neirzetnek, nagy jó-
tett a magyaí cserkészetnek ,kemény és bátor vá|lalkozás,
vakmerő kezdeményezés, minden akadállyal szembeszállás;
erről van szó, ki követ?

Az utiterv, Három raj, kereken 90 cserkész, elindul jú|ius
l0-e körül Ausztrián, Jugoszlávián át Olaszországba, mert
F'első-Itálián át a legolcsóbb az utazás.. Marseille (l nap)-
Lyon (íélnap-Massif Central vulkáni hegyvidéke (6-7-8
napos mozgótábor) -Loire vidék, Anlou 2 hetes álló-
tábor)-Bretagne (2-3 nap)_Pdris (6 _7 nap), kirán-
dulások és (talán Svájcon át) haza; hogy ttaza mozgó-
táborral-e vagy anélkül, az csak 4 tavaazon dől,el. Haza-
érkezés augusztus 20-a körül.

A részl,étel te'ltételei. Elv: Jranciául tudó jó cserkész
vehet részt, aki a csapatnak valamivel hasznára van. Kora
legyen legalább 14 éves, kivéve a szopránokat és altokat
(l5-16 fő). Vezető: alulírott, a szövetség hivatalos, írás-
beli felkérésére. Résztvevők: egyenlő helyen bármely iga-
zo|t magyar csapat tagjai. Költség: egy-egy résztvevő
összes költsége 400.- pengő (négyszáz), íélköltség 200
pengő. Minthogy a s'zövetség szegény és anyagi támoga-
tást nem adhat (1. számú akadály!), csak abban a mérték-
ben adhatunk segélyt, illetve vihetünk félköltséges cser-
készt, amilyen mértékben esetleg adományokat,kapunk.
Tessék tehát már most takarékoskodni, mert négyszáz pen-
gővel el lehet jönni, de kevesebbel nagyon kevés az esély.
A minimális befizetés 200.- P. Kívánatos, hogy minél több
öre gcserkész, 17-20 évesek jelentkezzenek!

lelentkezési hataridö: l93l január l5-ike.
A jeléntkezés módja: Szolgálati jegyen akár a csapat,

akáy a cserkész maga jelenti be csatlakozását. Mindkét
esetben. maga a parancsnok vagy helyettese írja alá, más
aláirását indokolni kell. Részletes adatok most nem kelle-
nek, csak ennyi: jelentkezem a francia kalandozásra, fize-
tek négyszáz pengőt, a csapaiot szolgálni akaronr, mint
táncos stb. Ez a jelentkezés csak el,őzetes és arról tájé-
koztat, hogy ki szdndékozik készülni az útrai ez a jelent-
kezés tehát nem kötelez semmire! Aki segélyt kér, megírja:
kérek 50 , 100,stb. pengő segélyt, de legalább 200 pengőt
mindenkinek be kell fizetnie, mert ennyi a nyers utiköltség.

Francia Kalandozds lroddja. Ennek a közleményntk
megjelenésével egyidíben megnyílik a szövetségben az á|-
landó iroda, amely minden Magyar Cserkész számban is
tájékoztatla az érdeklődőket.

Szervezet. Lényegében megegyezik az angliai jamboree
csapat szervezetével, amely oly ragyogón vált be: önállóan
dolgozó rajok, decentralizált munkájú parancsnokság, pon-
tos adminisztráiás.

Mihez kell érteni? Tessék jól megtanulni francitiul!
Francia tudás nélkül nem sok hasznodat vesszük: gondol-
jatok Angliára és aífa, hányan köszönhetik a jamboreek-
nak angol tudásukat. Aztán kell,. zenész, ttincos, énekes,

c i griny mu zs i kus, t a b o r i mu n kds, v e zető, knlőn e gy é ni ü gy e s-
sé gekben járatos cserkész (állathangutánző, mókázó, fran-
cia szónok és szavaló, gyorsrajzotó, fényképész,,mentő,
szólista, énekes, író, költő, geografus, térképész, mindenki
legyen hideget-meleget, éhséget-szomjuságot tűrő stb.) de
valamennyinek alapja a kifogástalan vallásos, magyar
cse.rkészlelktiket! Jő, ha kiki megemlíti már előzetes jelent*
l<ezésnél, hogy mihez ért.

Végleges jelentkezés. .Ez a kalandozó csapat francia
meghivdsnak tesz eleget. Amikor az idei Szent Imre év
nyarán a francia csapatok itt jártak, hivatalosán meghív-
ták a magyar cserkészeket Franciaországba: ez a reváns
nlindenképen Létre jön, még akkor is, ha kevesen jelentkez-
nének, mert akkor a 7. sz, Verbőczy RO. csapat átveszi ezt
az egész kötelezettséget. Ezért már most megállapítottuk
a készület további menetét: végleges és kötelező jelentke-
zés a részvételi dij ,első részietének be|izetésével együtl
.máius 15-ig lesz. Közben az előzetesen jelentkezetteknek
megküldjük a részletes tájékoztatőt Akkor a jelentkezők
egyúttal arra is kötelezik magukat, hogy az egész nyáron,
vagyis július élsejétől a hazatérésig rendelkezésre álla-
nak, mert a véglegesen összeállított csapatnak egy héttel
indulás e\őtt próbatdbo.rba ketl gyülnie 3-4 napra, hogy
véglegesen megszervezkedhessék.

Miért megyünk Franciaorsztigba? Az ősmagyarok a X.
században a Nyugat félelme voltak. 900-970 közt majd-
nem évenként átdobogott a lovuk patkója a gyepükapukon
és nagy zsákmánnyal tértek haza. Nem az egész nemzet
vállalkozása vo|t az ilyen kalandozosl Egyes bátor csapat
indult neki egy-egy vezér alatt, akinek vezetése alatt szí-
vesen kaptak lóra, A kalandozó csapat tagjai minden törzs,
tninden nemzetség tagjai közül kerültek ki, Egy akar,at irá-
nyította őket, egy cll lelkesítette őket: megelőzni az ellen-
ség támadását, elrettenteni az idegent a magyarok száIlá-
sai felől. önfeláldozó hazafias vallalkozásaikat a külföld
rablóhadjáratnak szeretné feltüntetni, de mi tudjuk, hogy
a kalandozók szereztek becsületet a magyar névnek Euró-
pdban. Lehet, hogy minket is zsákmányolóknak fognak
vélni, de mi bátran valljuk: igenis, mi cserkészek a nyuga-
tot bekalandozó magyaroknak egyenes utódai vagyulk
érzésben és lelkületben. Mi is becsületet akarunk szerezni
az annyit elrágalmazott magyar névnek!

És zsákmányt akarunk hozni, szent zsákmányt: hahaza-
érve a sereg eloszlik, 1óról száll, ha ,,leszáll" a had, el
akarjuk osztani a zsákmányt: új barátokat szereztünk
Magyarországnak, a francia cserkész|itikat. - Már most
kijelentjük, hogy egy szó propagandat sem kisérlünk meg:
a magyar cserkésztábor vídám világába akarjuk meghívni
.a francia cserkésztestvéreket, semmi egyebet nem akarunk.
Ezért megyünk.

Ezer esztendővel ezelőtt ilyenkor 93l-ben I. Madarász
Henrik már készülődött, hogy Riadénél első ízben megsza-
lasszon egy magyar sereget nyílt csatában. Ez az ezer esz-
tendő óva tekint le ránk: feszítsük meg erőinket és fordít-
suk meg a történelmet más eszközökkel, mcis fegyverekkel,
cle ugyanazzal a tüzes magyar lélekkel. Akkor elveszett az
északi szlávok fölött bírt hegemónia, elveszett az ei:gész
északi Németország, Szászország mint kalandozási terü1".t;
most mi ezer esztendő kései, fürkésző, cserkésző unokái
szerezzük meg az új kalandozasi terüIetet és készítsük elő
a merseburgi csata ezer éves íordulójára Nagy orszá
gunkat.

Miért rnegyii nk? Gy ő z ni ! Tt,tnesi Gyó:ő.
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A DUDÁsox.
Hike-re mentek a Hódok. De a Bíbicek és a Vidrák is. sebaj, majd a te iránytűdet használjuk - vágta ki magát

Csupán a Sasok maradtak otthon, dudát próbálni. Derék Will és gyorsan pajtására nézett. Most Sam változtatta a
fiúk és nagyon cserkészies tőlük, hogy inkább lemondtak színét.
az örsi vándorlás díjáról, csakhogy a csapatzenekar mi- - Én-énnekem nem is volt dadogta.
nél jobb legyen. - Most aztán csávába jutottunk! 

- tört ki Will. -'esA fiúk kettesével szétszóródtak a dombokon és a tarka vannak mások is úgy, mint mi. E,i, ez borzasztó|,
skót szoknyák itt is, ott is
feltüntek az elhagyott ava-
ron. A Sasnk is összegyűl-
tek a próbára teljes nemzeti
díszben. Mr. Cochran, á pá-
rancsnok, derűs kiáltással
köszöntötte őket:

- Hát megy ám a dudá-
lás!? . . . Majd este megvár-
iuk az,örsöket, amint bevo-
nulnak. Azt hiszem, mind a
dombokról jönnek.

örült a parancsnok, hogy
ezek a nagy fiúk dudások
lesznek. Megfigyelte, milyen
ügyesen jártak fel-alá a7
otthon termében az ősi kilt-
viseletben.

Egyszerre felpattant az
ajtó. Vastag emberke bille-
gett be rajta. Mr. Harper, az
egyik Hód apja.

- Mi van a fiúkkal? Mert
Az emberek összeverődtek.

- Talán nem tart sokáig

- mondta sam hosszú hall-
gatás után, mert máris kö-
rülöttük gomolygott a nyú-
lós köd.

- Hátra arc! - rendel-
kezett Will. - Egyenesen
visszamegyünk. Menjünk
csak szélirányában!

- De mi lesz, ha a szél
megfordul? Vagy ha megáll
a szél? Egy hétig is eltart-
hat.

- Siessünk, de közben
fújd a sípodat,'ahogy bírod.
Talán meghallják.

Dobogó szivvel, cserkész-
menetben indultak. Amikor
nem iutottak, Sam újra meg
újra belefújt sípjába. De a
vaskos ködben a síp remény-
telenül gyengén szólt.

A fiúk futottak, amíg el
megjött ám a köd! De még milyen sürú! nem ült a szél. Kipróbálták a ieldobott fűcsomó meg a

A paranc§nok felugrott, a Sasok abbahagyták a dudá- nedves ujj módszerét, hiába!
lást. Pihenjünk! - lihegte Wiil. - Csináljunk valami fe-

- Hogyan, köd van? De hiszen szép időt jósoltak . . . delet és sípoljunk folyton. Többet nem tehetünk.
Félbeszakította egy cserkészmama és azulán jöttek még Erősen szégyelték magukat, hogy iránytű nélkül ma-

többen, telve aggodalommal. radtak. Félórát töltöttek azza|, hogy szárnyfedelet építet-

- Van minden fiúnál iránytű? - kérdezte Mr. Harper. tek harasztból és közben sípoltak. De azután igen kelle-

- Nem tudom határozottan. Az idő olyan szép volt, metlenüL kezdték magukat érezni, bár igyekeztek a nyol-
hogy nem is néztem meg - felelte komolyan a paranc§- cadik törvényre gondolni, hogy ,,a cserkész mosolyog és
nok . De remélem, egy-két óra mulva kiderül. fütyül minden nehézség közepette". Mosolyogtak és nem

- Ó, igen, és a mi gyerekeink ott mászkálnak a lápo- engedtek utat a kétségbeesésnek. Fútyültek is, - hogy
kon. Nem egy emberélet veszett ott ilyen ködben! figyelmeztessék a többi cserkészt. A skótok így szokták

A_parancs.nok kiment és gondterhelten nézett a sűrű fe- magukat áttréfálni a legkétségbeejtőbb helyzeteken.
hérségbe.

- Cameron! - kiáltotta.
A Sasok örsvezetője jelentkezett.

- Mindegyiktek iránytűt hoz. Elmegyiink, megkeressük
őket.

A parancsnok nem mentette rnagát. Nem mondta: Meg-
biztam a cserkészeimben, hogy megvan a kellő felszere-
lésük. Azonban erősen aggódott. Már alig lehetett látni
az űton..

A Sasok hárorn dudával sorakoztak és a parancsnokkal
elindultak, Azután elnyelte őket a köd. Az emberek össze-
verődtek. A köd a vidék veszedelme volt, ezt mindnyájan
tu{ták.

Egyszerre felhangzott messziről a,,Camefon-gyülekező"
ismert dallama. Az emberek összenéztek, de Mr. Harper
örömmel kiáltott fel:

, - Mit szólnak az ötlethez?,. A dudák hangja méríöldekre
elhallatszik. No, ezt jól csinálja az a Cameron-gyerek.

,' x

- No, öregem, most hagyjunk mást is sípolnil - mó-
kázott will.

Sam már harmadszor nevetett a tréfán. De felhagytak
a tréíá|kozással, amikor leszállt az este.

- Remélem, hogy mások nincsenek ilyen pácban --
próbálkozott kényszeredett mosollyal Will.

- Hallgass! Mi ez?
A cserleószek hallgatóztak Halk, igen halk dudaszót

hallottalr.

- Dudálnak! Ugyan hol? . '

- Itt fenn! Hurrá, fogd a hátizsákodat, pajtikám! Erre!
A vastag, ruganyo§ harasztban lábolva, néha kúszva,

néha mászva közeledett a két cserkész a hangok felé. Li-
hegve csörtettek és amikor a hang már egészen erőssé
lett, megpillantottak két imbolygó alakot a ködben. Har-
per és Mason volt, két Hód.

- Már negyedórája ha|ljuk a dudaszót -- lihegték -.EzekaSasok. :-

-'Gyerünk!Will, a ,FIód örsvezető megállt és elnézett a lápon túl A duda vad sípolása egyre közeledett és a fiúk öröm-
délnyugat felé. Vastag, fehér szalag húzódott arra. mel ugrottak a nyakába a szálas dudásnak, aki nem volt.-Skótkötlámaz|-szóltSam,akive!evo1t.-Né-más,mintmagaCameron.Mögötteaparancsnok.
melyiknél nincs iránytű.Ezbai| - No, itt van négy! Hála Istennek! - szólt a cserkész-* Tyű, nekem még a sípom sincs itt, amin lógott. De tiszt. - Ti voltatok legelől?
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- Nem, parancsnok úr - lihegte Will és örült, hogy
most nem esett szó az iránytűkről -. De én azt hiszem,
mind meghallják a dudát.

- Három dudás van, így hát jó nagy területet seper-
hetünk végig. Halljátok?'Messze, messze balra gyenge zümmögés hallatszott. De
jobbra már a dailamot is ki lehetett venni.

- Harminc négyzetméríöldet jár be a dudáink hangja,

- mosolygott a parancsnok.
A cserkészek páronként, fáradtan gyülekeztek. Az irány-

tűsök is meg az iránytűnélküliek is. A megbeszélt órábatt
a háronr kimerült dudás is közeledett egymáshoz a súrii
sötétségben. Mint a zsákok, úgy dőltek le, mialatt a pa-
rancsnok létszámor olvasott.

- Ketten hiányzanak - szólt -. Kik azok?

- Jack és Freddy, parancsnok úr. De ők közel voltak
az úthoz. ők már biztosan meg is teáztak otthon.

- No jó, gyerünk! Szorosan zárkőzva, Tudtok már Tno-
zogni, du<lások? Majd én viszem a dudákat.

A társaság, iránytű szerint, az utat éppen a falunál
érte el.

- Nem rossz találat! - nevetett a parancsnok. - De
nem leszek nyugodt, amíg nem látom Jacket és Freddyt.

- Ni, itt is vannak, parancsnok úr! . .}is-::--. 
,

- Igen, mi vagyunk, Otthon voltunk é§'megteáztun,k.
sokan várnak a főrrtcán.

Cameron kérte a Ouáar.at és mosolygott.

- Nem állnánk rendbe? Maradt még bennünk egy kis
szusz. Megmutatjuk Invertochernek!

Nem először jöttek szoknyások dudaszóval a domboi-
dalról, de ennyire még sohse várták őket. Az'"emberek!a
ködbe burkolt, éjsötét faluban eléjük siettek.

Csattogó kilttei, emelt fejjel, ragyogó szemmel vqnff]t
be a csapat a faluba. Az emberek félrehúzódtak, amint.a
dudások megálltak Invertocher főterén és a cserkészek
körülvették őket.

A dudák hamis végakkordban utolsót fujtak és a fáraát
Sasok elengedték a sípokat. Ekkor megszólaIt a sötétben

- No, ugy-e, megmondtam! Jók ezek a dirdás,,cserké

Erre a cserkészek olyan hurrát vágtak ki, hogy a k§d
,.] ,. '

Teljesen azonban el nem oszlott három napig.

Kdpolnai József.

-offi

Geoffrey Prout nyomán:

delkezésre, falra festett vagy ragasztott minta adia a határt. Ez
mindiárt égységes képet ad. Ott találjuk meg az örs tagjainak
névsórát réndsierint fénvképmelléklettel, bevezetve a cserkész-
minőségét, rangot es egyéU- adatokat. §zellemes .me.go,_ld.ást lát-
tam esv francá csapatotthonban. A Tignis-örsnél óriási tigris-
nyom,i-olt felragasztva és ennek egy-egy részébe volt beillesztve
eÉy-esy ősi taf fényképe. Azután látiuk az örsi állat kultuszát.
Rijz, iéetleg ré-nykéfiek, nyomok, néhá természetrajzi leírás, tö-
mtití példáiv. Pérsz'e ném'hiánvózhatik az örsi zászló sem, va-
hmint az öísvezető címere. Littam - ahol madár az örsi ál-
lat - lelógatva a plaíonról, mintha repül.ne. Ott láthatók raj-
zok, fényké-pek az öis életéből, persze ügyes keretekben. Fontosönsr sAn,oK.

Az örsi sarok külföldöí mindenfelé látható. vonatkozik ez kü-
lönösen Angl,iára és azokra az államokra, ahol a cserkészetet'tel-
jesen angol módra szervezték meg. Lényege, hogy a csapatott-
honban, bizonyos megszabott kerethez alkalmazkodva, minden
örs maga rendezi be örsi felszerelésének közvetlen környékét.

Ennek a látszólag jelentéktelen berendezkedési módszernek
nagyon sok előnyét láthatjuk.

Elsősorban a szépen kiképezett örsi sarkok legszebb diszét
alkotják minden csapatottlronnak. Sőt kisebb lrelyiségben ezek
adják a tartalmat, a többi csak keret. Másik előnye az örsi ön-
_érzet, és összetartás kifejlesztése, rögtön szembefűnik. Egészen
különlege§ kapocs lesz az örs tagjai közt az együtt megalkotott
szép örsi sarok. összéJigg ezzel az örsi önállóság és az ügyesség
fejlesztése is. Módot nyuit az egyéni tehetség kiíejtésére. Meg-
találja itt munkáját az ötletes tervező, a próbák alapos ismerője,
a ralzoló, a természetbúvár, meg az ügyes fényképész is. Apró
szabad.időben el sem lehet képzelni ai örsi sarok díszitésénél
érdekesebb foglalkozást. A helyes szelleriben felfogott örsi ver-
sengés egyik leghasznosabb színtere is itt található meg, Az ötsi
satok kellőképpen felhasználva a próbák anyagának is eredmé-
nyts népszerüsítője lehet. Mindehhez vegyük még hozzá, hogy
aa. örsi sarok rnajdnem semmibe sem kerül és hasonlíthatatlanul
szebb, c§erkészibb dísze az ,otthon valamely részletének, mint
egy drága szekrény, vagy más bútordarab.

Ezek után már szeretném közelebbről is megismertetni egy
ilyen örsi sarok berendezését. A cserkészettel vagyunk úgy, hogy
mikor idegenek megkérdezik, hogy mi is az, előszdr fölényesen
mosolygunk. Aztán rájövünk, hogy nem is olyan könnyű a ker-
dés. mint sondoltuk. S a legvégén bizonv meglehetős zagyvaság
jön ki, vigy néhány közismeit írázis _ ,,liorunk legkiválóbb
pedagógiai mozgalma" sűrü hangoztatása közepette. lgen, mert,a esérk7szet ezér aprósdg öss2éfüzött rendszere, melyek közt

,-egyik sem a, léíiyeg, és amelyek együtt mégis cserkészetet ad-
na-k. Valahogy í-§|-vagyunk'az örói sarokkál is. Egy darab a
cserké§zetből, Messziről csak egy eliramló színfolt az otthon
falán, de közelröl sokszínű mozaili. M,ik a leggyakoribb motívu-
mai ennek a mozaiknak?

Az' a mag, mely köiül az örsi sarok kikristályosodik, rendsze-
rint a kis cii3i szőtrény, vagy láda. Ezenkívül van valámi kerete
az egésznek. Szerencsés esetben e2 azt mondhatnám természetes
kerei, mint pl. ablakmélyedésszerű falrész, ha ilyen nem áll ren- A 1,3, sz. párizsi cserkészcsapat otthonának egyik örsi sarka.
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helyet foglal el az örsi kü-
lönpróbaielvény is, Ha t, i,,

az örs minden tagjának
megvan egy külónpróbája,
az örsi különpróbává válik.
A rendszerint sajátkészítésii
ládát Vagy fiókot izléses
függöny, vagy terítő íödi s
megtaláljuk benne az örst
felszerelés közt a dlszesen
illusztrált örsi naplót. Szép
gyüjteményeket látunk a
próbák anyagából. Nö-
vény-, rügy-, fagyüjtemé-
nyeket, gipsznyomsorokat,
Morse-tábtát, szemator-abc
gyufaszáakból, útjelek íács-
kákból. Kőzetgyüjtemény.
ügyesen csoportosított cso-
mótáblákat is látunk. Min-
den fiú csinált külön egyet.
Gyakori a térkép, csiilag-
térkép is. ügyesen íaragott
cserkészbótjaik szépen cso-
portosítva tartóikban szin-
tén emelik a hatást. Ami
hely még marad, azt íőként
az egészet egységbefoglaló
festett vagy ragasztott di-
szítések töltik ki. Mindeh-

hez nem ritkán ügyesen alkalmazott művilágítás is járul.
Ez a sok apróság alkotja az ö.rsi sarkot, Lehet, hogy kissé

unalmas felsorolás, de azt hiszem csak így lehet hozzávetőleges
képet alkotni. Hiszen magával a fogalommal mindenki tisztá-
ban van, mihelyt az örsi sarok elnevezést hallja. A gyakorlati
kivitelhez azonban apróságok kellenek.

Felvetődik természctesen a kétdés, hogy mibe kerül mindez.
Hogy nem semmibe, az nyilvánvaló. Csakhogy amibe kerül, az
múnden örsben megvan. Elsősorban ügyességbe, ötletességbe és
jóakaratba. Az anyag nagyrésze szintén nem kerüI pénzbe, hisz
részben nem új anyag kell hozzá, hanem csak már meglevő
dolgok (fényképek, gyüjtemények, lalitáblák) ügyes csoportosí-
tásáról van szó. Ami meg mégis szükséges, a díszítéshez,' kiegé-
szítéshez, az íőként papír, pléh, drót, festék, ragasztó, szóval
nagyrészt oly dolgok, melyekért vagy egyáltalán nem, vagy
c§at kevé§ pénzt kell adni. Ezt a keveset azonban igazán érde-
mes megkockáztatni, mert íeltétlenül hasznos befektetést jelent,
nem is szólva arról, hogy ez a mód talán a legolcsóbb-ottho-
nnnk szép, ízléses és valóban cserkészjellegű berendezésére.

Pinezich ]enő.

Észtországban, Lettországban és Litvániában még minden
csendes. Söt, mikor ,e sorokat írjuk, még a régen várt német
címek sem érkeztek meg. De: ami késik, nem múlik (ajánljuk
egyéni - jelmondatul levelezéssel ioglalkozó avatandó cserkész-
tiszteknek). Német címeink előbb-utóbb megjönnek és akkor
több lesz, mint kellene.

Jelenleg minden szimpátiánk a finneké. Leveleik szűkszavúák
ugyan (elvégre ők nem a Külügyi Hivatallal akarnak leveleznl),
itt-ott finnül vannak írva (gondolták: tánk fér, hogy tanuljunk
egy kicsit finnül). Mind németül akarnak levelezni: ebben hatá-
rozottan több tájékozottságot árulnak el, mint az a magyar cser-
kész, aki tavaly azzal a megokolással kért tőlünk finn levelezőt,
hogy ő magyaron kívül más nyelven úgysem beszél. Egyikük,
Aarne Sandquist, egy mérnö.khallgató, aki jelenleg Viipuri vá-
rosa környékén végez geodéziai méréseket, ezt iria magáról:

,,Egyébként nyugodt természetű vagyok. Nem vagyok ra-
jongó, hanem a gyakorlati élet neveltje. Teljesen mindegy, hogy
németül, vagy angolul fog-e folyni a levelezésem: ugyanis mind-
két nyelven egyformán rosszul beszélek (nem kell elhinni! For-
dító). Szeretnék vidám és szellemes levelezőt, akivel mindent
.megbeszélhetnénk, ami az ég és föld között csak van."

Nagyon a lelkünkön íekszik a finn testvérek ügye: igazán ió
magyar levelezőket szeretnénk számukra találni. Diákcserké-
szeinknek ajánljuk őket szeretettel: azoknak, akik fényes elszige-
teltségükből még nem ereszkedtek le hozzánk.

Magyar levelezőt kérnek a következők:
(Név, éIetkor, foglalkozós, kedvenc témakör, lakóhely.)
Finn cserkészlányok, akik magyar fiúval akarnak,,németül le-

velezni:
Helvi Matiskainen, 18, diák, sport, Hyvinkiiti.
Siiri Hiirkönen, 15, diák, -, Sortavala,
Lea Ensiö, 17, diák, sí és korcsolyázás, Turku.
Hilkka Kallio, 17, diák, tánc, színház, regények, Kangasala,
Katri Kahimo, 16, diák, sport, Savonlinna.
Elna ]oentaus, 17, diák, sport, Savonlinna.
Finn fiúk, akik magyar cserkészekkel akarnak németül le-

velezni:
Aarne Sandquist, |9,,mérnökhallgató, minden, Viipir,í:
Yeilo Kaksoneni l!, diák, rovargyüité;, Lohia. :', , -;'

Erkki Tikkanen, 19, diák, sport, Ilohja. '- ::

-Unto Lauhituot.o, 18, diák, sport,.lohja.- " ]:,-, ,-,,

Risto Pyysalo, 15, diák, torna és sport, Uusikaupunki.
Risto Toivola, 15, diák, sport és bélyeggyűjtés, Turku.
Amer,ikai diákfiúk, akik magyar diákfiúkkal angolul akarnak

levelezni:
Cosmo Barrese,18, bélyeg, sport, Sacramento, Calif.
Robert Mullins, 16, mérnöki tudományok, spanyol nyelv, Béll-

|lower, Calií.' Artliur Brayfield, 15, atlétika, latin nyelv, Beltflower, Calií.
Edgat McLendon, 77, sport, San Angelo, Texas.

Robert Ginn, 15, bélyeg, német, latin, Portland, Oregon.
H,erbert Wehrly, 15, könyvek, írancia nyelv, Posterville, Ca|ii.
Pontos címeink tőlünk akár posta, akár személyes jelentkezés

Magyar izlésű örsi sarok.

LEVELT.ZZUNI{.
Kedues Fiúk!

, A levelezési akciónak máris van egy kaiácsonyi meglepetése,
pedig még nincs is karácsony: a linnék megszólaltak. tev'elezési

' . felhivásunkat a finn cserkészlap, a ,,Partió" novemberi száma
,",közölte és azóta majdnem miiráennáp. szívszorongva bontunk

fel egy-egy oroszlánbélyeges levélborítékot s buzgón találgatjuk:
fiú irta-e, vagy lány?

Voltaképpen ez a meglepetés. Hiszen elég alkalmunk volt a
,nyárón meggyőződni róla, hogy Finnországban a fiú- és leány-

eserkészs2övetség elválaszthatatlan egysé§et alkot. es mégis,
mikor levelezési felhívásunkat elküldtük Helsinkibe, elmulasz-' tottuk hangsúlyozni, hogy mi csak fiúk levelezését közvetítjük.

.lÉs hozzá mindez akkor jön, mikor már kategorikusan leszögez-

_, Mondjunk egyebet? Amint az alábbi névsorból ki fog világlani,
több lány fordult hozzánk, mint fiú. Nem tudjuk elképzelni, mi
lehet ennek az oka. De ha már megtörtént a dolog, át kell va-
lahogy dolgozni magunkat ezen is. Jelentkezésre hívjuk fel te-

. hát mindazon vállalkozószellemű cserkészeinket, akik finn lány-
nyal német nyelven levelezni óhajtanak, hogy ebbeli szándékai-
kat sürgősen jelentsék be nekünk.

örömmel jelentjük, hogy a San Franc,isco-i World League of
;., |rÉernational,, Education Assoiiations levelezési osztályával sike-
'.i'es'en íelvettük a kapcsolatot s ennek eredményekérit levelezni
akaró amerikai középiskolás diákfiúk címeit fogják hozzánk időn-
kint átutalni. Az alább lelsorolt amerikai liúk már ezek kőzül
valók. őket például nagyon ajánljuk'a Magyar Cserkész diák-
olvasóinak, akik az angol nyelvvel intenzívebben foglalkoznak
(ha nem is cserkészek).

útján megkaphatók,
Figyelem: finn cí_
rnekre való régebbi
jelentkezéseket nem
veszünk tekintetbeI

Ezután nem ma-
rad más hátra, mint
hogy mindannyi-
toknak a legobb
szívvel kívánjunk
boldog, vidám ka-
rácsonyt; lehetőleg
télitáborral, sok hó-
val, síeléssel és ke-
vés ler,élirással. -Szívjátok tele ma-
gatokat egypár hó-
napra való egészsé-
ges téli levegővel;
ha ez az írástokból
is ki fog később üt-
közni, akkor jó pro-
pagandát végeztek.

Címünk: a M. Cs.
Szöv. ,Külügyi Hi-
vatala, Bpest, V.,
Nagy Sándor-u. 6.
szam.

Hivatalos óránk:
szerdán este 5-7-ig
(december 24-én
szünetel ).

villanlosknBl a lüfdőben. Ez a képünk egy Angliában készült
gépet ábrázol, mely lehetővé teszi,'hogy égyetlÖn munkás |20
liter vizzel, egy perc alatt tökéletesen tí§ztára mosson e8,y

villaDostocsit.
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ILtt

Bámulva hallotta, hogy itt már tudtak menekülé-
séről és tudták azt is, hogy a mai nap folyamán ide fog
érkezni. ó, a vadonban lakó embereknek kitűnő hírszol-
gálatuk van !

Iluska semmit sem sejtett a nagy eseményekből, csak
annyit hallott, hogy a Hidegforrás felől fog egy új bácsr
érkezni. Megdobbanó szívvel várla a. vendéget; ő tudta,
hogy miért várja olyari nagyon. es amikor most meglátta
a tornácon magas alakjá| lelkendezve rohant be a lefüg-
gönyözött szobába:

.- Nagymama, nagymama! Megjöttek! Megyek is már
és megkeresem Lurkót! Jaj, de örülök! . . .

Látrujjhegyen, dobogó szívvel közeledett a patak felé.
Egy bokorból örvendező farkcsóválással Bodri hempere-
dett eléje és vidám viháncolással táncolta körül a kis
lányt.'Egy hatalmas bükkfa törzse mögül pedig egyszerre
előbukkant a Lurkó mosolygó arca:

:- Kukk!
Most azonban hiába várta a csilingelő kacagást. Amint

a kis lány meglátta a fiúi, egyszerre, valami nagy komoly-
ság, szomorúság ereszkedett rá az arcára és azok a ra-
gyogó, tiszta gyerekszemek gyanúsan nedves fényben csil-
Iantak meg.

Lurkó megdöbbent:

- Iluska! Baj van? Miért vagy szomorú?
Most kiperdült az el,ső könnycsepp a szeméből:

- Bn ám úgy sem sokáig leszek már a te pajtásod,
A fiú megdöbbent, Elfehéredett ajakkal kérdezte:

. - Miért nem?... Haragszol?... Miért haragszol?...
A kis lánynak csak ez kellett. Most már megeredt a

nyfui zápor a szeméből. Ráborult a fiúra és sírt, sirt,
mintha az a kis bolond szíve meg akarna hasadni.

Sokáig tartott, míg lecsil|apodott a nagy keserűsége.
Akkor aztán leültek megint egymás mellé és lluska elme-
sé]te a szomorú újságot:

- Tudod, elmegyünk. Messze, messze megyünk. Péter
bácsi kis lovakat hozott és mi ráülünk a lovakra és el-
megyünk arra íöl, föl a havasokon át, nagyon messzire.
És ott messzi lakik nagymamának egy régi hű embere,
akit most a dákok kiutasítottak Erdélyből és adtak neki
egy vasuti vagónt, hogy az egész családját, meg minden

bútorát azon vigye ki. es nagymama és én is azon a va-
gónon fogunk uíazni, mintha mi is a Gereben bácsi Ósa-
ládjához tartoznánk, Elmegyünk Magyarországra, Buda-
pestre. Tudod, az egy borzasztő nagy város és ott lakott
a magyar király is. np ott fogunk lakni és én iskolába fo-
gok járni és többé nem jöhetek el tehozzád,

Lurkó mindebből nem sokat értett. Kiutasítás, vagón,
bútor, Budapest, iskola: ezek mind glyan fogalmak voltak,
amelyek számára az ő íejében nem volt kép. Csak annyit
értett elszoruló szívvel, hogy az ő kis pajtását elveszik
tőle és olyan meszire viszik, ahová ő nem mehet utána.
A torkát soha nem érzett keserűség fojtogatta.

- Iluska, én én nem akarom, hogy elmenj; Aka-
rom hallani kacagásodat. Én le fogom nyi|azni azokat a
lovakat. Nem engedlek ki az én erdőmből! , -

A kis lány félve nézett rá, de valami belső titkos]8yö-
nyörűséget is érzett. Milyen vad, milyen erős az ő pajása!
' 

- Nézd, Lurkó, ne nyilazd le, igazán| - kérte a felhe-

vült fiút. - Tudod, én magamtól nem mennék el, de nagy,
mama azt mondta, hogy ennek így kell lennie és nagy-
mama mindent legjobban tud a világon. es nagymaína azt
mondta, hogy ott Budapesten minden olyan szép, mint a

tündérmesé6en a tündérkirály városában. Te azt nem is
tudod elképzelni, hogy milyen szép ott! . . .

ns máris mesélt kipirult arccal, lelkesen, úgy, amint a
nagymama mesélt neki a tündérszép magyaí fővárosról,
Luit O álmodozva, csendesen hallgatta. (Boldog gyerek-
világl Feledve keserűség, íájdalom rögtön, ámint"a mese

szói Nem voltak már búcsúzó játszópajtások, akik talán
utoljára látják egymást az életben, hanem mesélő és ne-
sét hatlgató két gyerek.) :'

Te, Iluska, ürltél te máí'vonaton? - kér,dezte hirtelen
a fiít.

- Nem. Nem is láttam még olyat,

- Hát autón?

- Azon sem. Majd Budapesten fogok talán ülni.

- Én ültem, Mind a kettőn ültem már. Te, az olyan
szép, mint a mesebeli táltos! . ,

es most a kis lány hallgatta tátott szállal, amint elme-
sélte neki a brassói utazást és a vezér megszabadítását
olyan érdekesen, olyan színesen, hogy lluska'a lélekzetét
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is visszafojtotta, úgy figyelt. Régen vége volt már a mesé-
nek és ők még mindig úgy üliek ott mozdulatlan, szótla-
nul, gondolatban tovább fűzögetve a csodálatos históriát.
És a kis lány megint úgy érezte, hogy nagyon fáj a szíve,
ha arra gondol, hogy itt kell hagyni a gyönyörű erdőt,
ahol a mesék teremnek és Lurkót, a legszebb mesék hősét,
akiről annyi tiszta gyerekálma szólott eddig is . . .

Léptek közeledtek, halk beszéd hallatszott. A két gye-
rek felfigyelt. Nem látt4k még a két beszélgetőt, a hangok
is suttogássá csendesültek, de Lurkó kitünő füle már meg-
ismerte őket:
.- A nagymamád jön és Kund, a mesterem. Majd meg-

látod, milyen nagyszerű ember az!
A patak partján lassan sétálva közeledett a vadász, mel-

lette tipegett a nagyasszony törékeny kis alakja. Kund
mellett olyannak látszott, mint egy kis babaasszony. Ko-
moly, szinte gondterhes volí az arcuk. Miről beszélget-.
hettek?

Lurkó agyán egy gondolat villant át. Felállt és odalépett
a nagymama elé. Senki sem tanította őt társadalmi illem-
szabályokra soha; az erdő törvényei szerint kifogástalan
gentleman lett volna, de az emberek egészen más, cikor-
nyás szabályokat írnak elő önmaguknak, amelyeket éve-
kig tanulnak a gyefekek, mégsem tudják soha. Bizony,
csak az erdő törvényei alapján, viselkedett a fiú most is,
amikor a vadonban általános tegezéssel szólította meg
a nagyasszonyt (Gábor Mózes volt az egyetlen, akit Lurkó
magázott, mert Kundtól igy tanulta), és nevezte azon a
néven, ahogy lluskától hallotta.

- Nagymama, ne vidd el az erdőből lluskátl
Az öregasszony összerezzent, aztán hosszan, meleg

szemmel nézett ú a fiúra. Az ajka mozgott; egy neue1
suttogott: Thurző Imre . . Az!án szeretettel, cióndesen
megkérdezte:

- Iluskának jobb lesz Budapesttn, mint itt az erd,őben
volt. Mégis azt akarod, hogy ne vigyem el innen?

A fiú meghöklient, rávillánt u nulyrnamára és összerán-
colt homlokkal, ,szinte szigorúan kérdezte:

- Jobb lesz ott neki? Tudod biztosan?

- Biztosan tudom, hogy sokkal, sokkal jobb lesz neki.
. Lurkó feje lassan lejjebb, lejjebb hajlott, keze ökölbe
szorult, úgy állt mozdulatlanul fél percig, egy percig .

Aztán íe| se nézve, nagyon csendesen annyit mondott csak:_ Akkor vidd el. Elengedem.
És lehajtott fővel, gyors elfordulással visszaült a kis

lány mellé a füre. Iluska feje is lekonyult; úgy ültek ott
egymás mellett: két csüggedt, lankadt embervirág.

Nagymama nézte őket. Aztán odatipegett és leült ő is
a fűbe Lurkó mellé. A másik oldalon, Iluska balján nesz-
telenül letelepedett a vadász. Hallgattak egy darabig.
Egyszerre beszélni kezdett a nagymama és hangja az örök
magyar mesemondó hangja volt; az a hang, amelyet nem
szokás bírálni, igaza után kutatni: ezt meghallgatia az
ember és minden szavát igaznak érzi.

- Kis bogaraim, ti most úgy érzitek, hogy fáj a szíve-
tek, mert el kell váljatok egymástól, De így vaft ez jól, így
kell ennek történnie.. Iluska magyar grófnak a |ánya, őreá
nagy feladatok várnak messze eljövendő magyar eszten-
dőkben. Eddig nevelte őt a magyar erdő kis vadvirágnak;
de, hej, sok minden van, aminek egy magyar grófnő szí-
vében, eszében, lelkében élnie kell, amit az erdő nem tud
megadni neki. Vadvirágból feslő rózsabimbó; kertész kell
annak, aki megnevelje. Ezért viszem én Iluskát Buda-
pestre. Kis lányom, ugy*e, te értesz engem?

Iluska felnézett reá, könnyei közt rámosolygoti. Lurkó
látta ezt az arcot és a szívébe mintha egy kis malom egyre
azt zakatolta volna: Igaza van, igaza.'lan

De a nagymama már tovább beszélt:

- Kicsi fiam, te nem tudod, ki vagy. Voltál Lurkó, az
erdei fiú, akit a vadon nevelt urává. Aztán lettél Lurkó, a
tűz-emésztette kastély fia és keresed a csillagos dákot,
hogy megfizess az édesanyád életéért . . .

A fiú felkapta a fejét és ránézett: Honnan tudja mind-
ezt? . .

Nagymama folytatta:

- É,s ha megfizettél, akkor megszólal majd a szívedben
ecy új hang, amelyet eddig soha nem hallottál. Akkor le-
szel Lurkó, a magyaí gróf fia, akinek feladata, hogy ve-
zére legyen azoknak a fiúknak, akik a nagy magyar jö-
vendőt megcsinálják. És ha erre egyszer ráébredtél, ak-
kor itt hagyod majd magad is az erdőt és eljősz a magya-
rok tündéri szép városába, Budapestre, hogy vezérem-
berré dolgozd ki magadat. . . És ha egyszer férfi leszel,
olyan erős, 'olyan okos, olyan nemes, amilyenné az erdő
és a város csak nevelhet, akkor nem bánom majd, ha el-
jössz lluskáért, hogy virágot fonj a fejére és elvidd őt tün-
dérkirálynénak abba a birodalomba, ahol te leszel a tün-
dérkirály . É,rtesz-e engem, kis bogaram, erdő fia és
mestere?

A fiú felemelte a fejét és belenézett azokba a meleg,
tiszta szemekbe; es aztán - sohase látta, §ehkitől. nem ta-
nulta, csák a lelke diktálta, hogy így kell tennie - leha-
jolt és megcsókolta a nagymama kezét. Aztán rnegfordult
és ránézett lluskára:

- Iluska, hallod? Jó lesz-e így? Mondd, te is így
akarod?

- Jó lesz, Lurkó. Várni foglak! - mondta a kis lány
és arcát odafektette a fiú széles vállára. Gyerekszó, bohó
ígéret . . . Ki tudja, visszaemlékszik-e majd a feslő rózsa-
bimbó arra, amit a kis vadvirág gyerekbúcsú napján az
erdő mélyén megigért?

Most Kund is megszólalt és mély hangja olyan volt,
mintha harang szólna:

- Igy yan ez, kis pajtás. Mestered voltam, megtanítot-
Álak áz erdő törvényeire és csináltam belőled embert:
olyan erőset, olyan igazit, amilyen nem termett még egy
móssre magyar földön. De ha megálltad bosszúdat a csil-
lagos dákon, akkor az ösvényed elhajlik az enyémtöl. Más
móster kezébe adlak, megmutatom az utadat hozzá, hogy
azután ő tanítson az acélsövények és száguldó kocsik em-
bereinek a szokásaira. Akkor Thurzó Imre lesz a neved,

ahogyan édesapádat, az én ió uramat hívták. És ha aztán
újrivisszajössz miközénk, akkor uramnak, foglak szólítani
éi attól kezdve mesterünk leszel mindnyájunknak itt az
erdélyi hegyek között. Ez az ember §orsa, Isten akarata.

- Ez az ember sorsa, Isten akarata suttogta a

nagymama is. És aztán nagyon sokáig úgy ültek együtt
négyen. Hallgattak. Csak a szél beszélt és a madarak da-
loltak és nagy-nagy csend ült rá a búcsúzók lelkére.

Amikor eqtefelé gyors ügetéssel hazafelé siettek, Kund
elmélyedt a gondolataiba. Lurkó lelkében pedig az a kis
malom egyre csak azt zakalolta: Ez az ember sorsa, Isten
akarata .

És lassan rájuk terült az éiszaka.

xIV.

Gábor Mózes utolsó vadászata.

Severiu nem váratott magára sokáig. Még ezen a héten
elin'dította Csíkszeredára a Brassóban megszemlélt csend-
őrszázad,,ot, ugyanakkor a katonai század,ot Madéfalva
alá, az önkénteseket pedig (ez is kitett másfélszáz embert)
fel Csíkjenőfalvára küldte. Adott jelre egyidőben egyszerre
kellett a három testületnek elindul,nia, hogy a gyimesi-
szoros irányában végighajtsák az eldőséget. A szorosnál
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pedig titokban odaküldött csobánok, azaz hegyi pásztorok
egy szakasza már várt az esetleg felbukkanó menekül-
tekre. Ezek a csobánok fékezhetetlen,'komor, szótlan em-
berek, akiknek kezében könnyen mozdul a kés vagy fej-
sze; ha valamire vállalkoznak, rideg nyugalomm4l hajtják
végre, de nincs hatalom, amely valamire kényszerítse őket
akaratuk ellenére. Severiu jó fogást csinált, amikor meg-
nyerte magának őket, mert a hegységben, vadonban egye-
dül ők lehetnek méltó ellenfelei a székely pásztoroknak.
Hiszen őket is az erdő nevelte.

Szép őszi reggel indultak el Severiu hadai. Felderítő
járőrök jártak elől; mögöttük szakaszokra bontva vonult
a sereg; ha kellett, csatárláncot alkottak, majd megint
összeverődtek és átkutatva minden sürűséget, szakadékot,
barlangot, lassú haladással nyomultak előre.

Elmaradtak mögöttük az irtott hegyoldalak; délután
már olyan hegyeket:Wásztak meg, ahol ,egy-egy favágó-
nak, szénégetőnek látták még nyomát, de az ösvényeket
már fű nőtte be, vagy belevesztek a bozótba s a vezetők
azt igérték, hogy más-
nap már behatolnak az
igazi ősvadonba.

Előre meghatározott
időben megállt mind a
három sereg. Letábo-
roztak, meggyulladtak
az őrtizek és kivonul-
íak az éjszakai őrségek.
És csakhamar sötét-
ségbe burkolódzott kö-
rülöttük minden. Éj-
szaka lett.

És nem történt semmi.
Pedig mindenki félve '"

feküdt le. A katonáli,
csendőrök, egyszerű úák
parasztok,' égnek me-
redő hajjal hallgatták
néhány társuk elbeszé-
lését, akik az elmúlt hó-
napok alatt a csíki vi-
déken teljesítettek szol-

dák csendőrt a földön fekve. Az eldobált puskáknak nyoma
veszett. Sehol semmi nyom a közelben . . . A beteg em-
bert felnyalábolták és visszacipelték magukkal a táborba,
de a katonák látták, hogy a hadnagy úr idegesen rágia a
szája szélét és riadtan tekintget körül egyre . . . Mert hát
ki tudja, hátha van mégis valami a dologban? . . . es reg-
gelig senki nem aludt a csendőrök táborában. Százszor
is elmondták a fehér medve megjelenését, mindig színe-
sebben, és százszor is feltették újra a kérdést: hová lettek
az elhagyott puskák? . . .

Nem történt semmi. Illetőleg ami történt, azt észre
nem vette eleven ember. Senki nem látta a sötétben, amint
az önkéntesek táborában Dobiu önkéntes éjfél felé meg-
mozdult, lassán elhagyta fekvőhelyét, kiosont a sátorból,
aztán eltűnt a sűrűben, Azt se látta senki, hogy amint fel-
hangzott háromszor a vadászó uhu kiáltása, egyszerre -mintha a földből nőtt volna ki - előtte termett egy óriási
termetű vadász, akinek széles mellkasa és hatalmas karjai
egy boxbajnok csontjait is egyetlen szorítással összetör-

hették volna, kezét nyuj-
totta meleg, férfias kéz-
szorításra és csendesen,
mély haranghangon azt
mondta:

Kedves Dobay
uram, Isten hozta! Hát
megkezdték a vadá-
szatot?

Senki sem sejtette,
hogy a két férfi aztán
több, mint egy óra
hosszat együtt ült és- nagyon komolyan Pe-
szélgettek. Először a
dák önkéntes beszélt
parancsokról, tervekről;
aztán az erdei vadász
magyarázott valamit
hosszasan. Végre kezet
fogtak újra és Kund
búcsúzóul halkan ismé-
telte figyelmeztetését:

L4rr1
í

Letelepedtek a két gyermek metlé.

gálatot és látták a csiki hegyek kis emberét, vagy §zem-
Únui voltak egy-egy látogatása eredményének. Borzasztó
dolgokat meséltek ezek; az este, a tűz és a társak íélelme
megnövelte a képzeletük erejét és Lurkó táltos lovon nyar-
galó csodaszörnnyé, Bodri emberi hangon beszélő hófehér
medvévé lett az elbeszélésükben, akiket ha meglát halandó
ember, az íneg nem éri a következő holdtöltét. A tisztek
cinikusan mosolyogtak a mesék hallatára, de idegesen
szivták közben a cigarettájukat és nem bánták volna,"ha
otthon ülhetnének a megszokott kávéházban, ahelyptt,
hogy itt kint éjszakáznak ebben a bolond idegen erdőben,
amelynek olyan ostobán félelmetes híre van.

Nem történt semmi. Csak a csendörök egyik őrségre ki-
rendelt szakasza rohant be a főtáborba úgy hajnali két
óra felé dideregve, puskát elhányva és fogvacogva jelen-
tették, hogy találkoztak a mesebeli fehér medvével
Ott állt egy sűrü bozót mögött és amint gyanútlanul hozzá
érkeztek, egyszerre előjött és haragos morgással rátette
egyik rettentő mancsát a szélröl menő cse,ndőr vállára.
Azt az embert rögtön kitörte a vesztés, a többiek pedig
,,besiettek" a táborba, hogy jelentést tegyenek . . . A had-
nagy sápadt arccal, de nagy haraggal szidta őket össze,
anyámasszony bandának nevezte és magára kapva ruháit
és fegyvereit, rájuk parancsolt, hogy vezessék a varázs-
lat helyére. Lövésre késze,n tartott fegyverekkel érkeztek
oda, de nem találtak mást, mint egy nyavalyatörös öreg

- Nem szabad vérnek folynia. Drága az embervért Ba-
bonával, ijesztéssel kifüstöljük őket! Isten legyen velünk!

Mire a következő őrváltás jött; Dobiu önkéntes olyan
mélyen aludt a sátorban, hogy alig tudtak lelket verni
beléje.

Másnap kiszélesített rajvona}lal tovább indult mind a
három csoport. Nagyon lassan haladtak, mert itt már em-
ber nem járta őserdö fogadta őket és mert jobb- és balfelé
állandó őrjáratokkal kellett, pásztázni a vidéket, hogy a
csoportok között visszafelé ki ne szökhessenek azok, aki-
ket kerestek. Alig haladtak előre nóhány kilométert, mégis
az emberek holt fáradtak voltak, amikor .végre este, vad
öserdő mélyén pihenő tábort verhettek. Egész nap ember-
nek nyomát sem találták. Itt hát nem jártak a magyar k|p-
viselő kiszabadítói.

Aznap éjjel a csendőrök központi táborában riasztó do-
log történt. Az esti tábortüznél megint megszólaltak a me-
sélők és a suttogók és félelmetes dolgokat mondtak el
azokról, akiket az erdőn megtámadott az éjszaka. Bor-
zongva húzódtak össze a csendőrök és végül is a hadnagy
parancsszóval intette le a mesélőt:

- Elég volt! Nem akarok több ilyen ostobaságot hal-
lani !

Tizenegy óra felé éppen örváltás volt s a régi örségek
fáradtan bandukoltak be a táborba és álltak fel a tűz mel-
lett, hogy lejelentkezve aludni térjenek, amikor hirtelen,
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nrintha a földből pattant volna ki, ott állt a tűz másik ol-
dalán, alig nyolc-tíz lépésnyire tőlük a csíki hegyek kis
embere. Meztelen kis fiú, fejéről virágfűzér lóg le, bal keze
óriási, fehér kutyaforma állat hátán pihen. Rájuk nézett
és csengő gyerekhangon hihetetlenül vad csatakiáltást hal-
latott. Mire a tábor felriadt, a jelenség eltűnt. Az őrök
megesküdtek, hogy a föld,nek kellett elnyelnie, mert el nem
mozdulhatott a helyéről. ők látták . . . A hadnagy tom-
bolt dühében. Fáklyák lénye mellett átkutatta velük az
egész környező erdőrészt, de sehol egyetlen nyomot nem
találtak. Rémet láttak a csendőrök, nem is volt itt senki!

Másnap azok, akik előző este a jelenést |átták, úgy mo-
zogtak, mint az alvajárók. ,,Akik a csíki hegyek kis em-
berét meglátják, nem érik meg a következő holdtöltét" -igy hangzott a suttogók meséje; és az álomlátók már ma-
guk fölött érezték felhőzni a halált. Igy történt, hogy egyi-
kük vigyázatlanul lezuhant egy magas sziklacsúcsról,
ahová szemlét tartani küldte tel a hadnagy; egy másik
bozótok takarta szakadékba csúszott és súlyos lábtörés-
sel és zúzódással kellett hátra vinni . Az embefek bor-
zangtak, morogtak és az esti tábortűznél nagyon mogorva,
keseredett hangulat uralkodott.

Aznap éjjel a hadnagy nem feküdt le. Sátrában ülve éb-
ren őrködött. Mellette felhúzott revolver. Behallatszott a
sátorban a tűz pattogása és az emberek mormogó, halk
beszélgetése.

Egyszerre csend lett egy pillanatig, olyan nagy csend,
mintha a vére megállt volna mindenkinek. Aztán csengő,
vad kiáltás hangzott a sátor előtt . . .

A hadnagy felkapta a revolvert és kirohant, Előtte, alig

hat-nyolc lépésnyire ott állt az álomalak: egészen olyan,
nrint ahogyan az emberek leírták. Mellette gyönyörű hó-
fehér kutya. A kis fiú az embereket nézi, a kutya fejét a
sátor felé fordítja. A hadnagy felemeli a revolvert

A többit az emberek egybehangzó vallomásából vette
ki a hadbíróság. Azt nem tudták, előbb iőtt-e a hadnagy és
aztán ugrott rá a kutya, vagy védelmül a feléje ugró ál-
latra lőtt-e rá. Felvillant a tiszt kezében a revolver.
S ugyanakkor a nagy fehér állat csodálatosan síma, óriási
ugrással rávetette magát a hadnagyra, és lenyomta a
földre. Pár pillanatig ott állt fölötte, mintha a fülébe súgna
valamit; aztán e|tűnt ő .is, a fiú is. Atnikor a rémült embe-
rek felocsúdtak és a mozdulatlanul fekvő tiszthez siettek,
holtan talá|lák már. A torkát óriási fogak harapták át;
csak másodpercekig élhetett rrtána.

Nem volt hatalom, amely a babonás rémülettel megren-
.dült csendőrszázadot még tovább is az erdőben tarthatta
volna. Még az éiszaka felkerekedtek és észnélküli vad
meneküléssel rohantak ki az erdőből. Egész felszerelésük
ott maradt, prédájául a láthatatlan ellenségnek.

A hadbiróság kivizsgálta az esetet és a fegyelembontó
Csendőrszázadot megtizedelésre itélte. es lám, ki gondolná,
hogy milyen babonás az ilyen egyszerű nép: "csakhamar
széltében beszélték egész Erdélyben, hogy a megtizedelés-
nek pont, azok az emberek estek áldozatul, akik látták a
csíki hegyek kis emberét . . Nenr érték meg a következő
hoidtöltét... 

*

A másik két csoport közben haladt előre.
Az önkéntesek csoportjában pihenőnél, tábortűznél ren-

desen Dobiu vitte a szót. Erről a vidékről származott; mint
mondta, egyszerű havasi pásztor'volt az édesapja. Es ér-
dekes: ez a különben világos feiű, rendíthetetlen fiatal em-
ber a hazulrólhozott babonákat nem tudta elfelejteni: úgy
hitt bennük ma is, mint ahogyan hisz a hegyi falvak dái<
parasztia. Csodálatos történeteket tudott az erdő láthatat-
lan szellemvilágáról: manókról, boszorkákról, bünietésUl
évszázadokon át a vadonban kóborló lelkekről, akik nyu-
galmat nem találnak és azért igyekeznek zavarni a mások
nyugalmát is . Tele van mesével minden magyar erdő,
és Dobiu-kitűnően tudta ezeket a meséket. Vagy talán
maga eszelte ki őket? Ki tudja?

Ha déli pihenőre, esti letáborozásra mégálit a csapat;
Dobiut vették körül mind az emberek. Rendesen a ciniku-
sok, akik semmit nem hisznek és mindenből gúnyt űznek,
indították meg a mesemondást gúnyos kihivássál. De ha
piszká|ták vagy kérték, hogy meséljen, olyankor soha nem
szólt az önkéntes. Csak beszélgettek, egyik is szólt, má-
sik is " . es egyszerre,elgondolkodva megszólalt Dobiu:

- Látjátok, milyen babonás még most is a mi népünk.
Van nekik egy meséjük és egy perc mttlva vissza-
fojtott lélekzettel figyeltek mind az új mesére; amely csak
úgy folyt a népszerű önkéntes ajkáról. Közben itt-ott gú-
nyos megjegyzések estek, kinevették a hiszékenyeket; de
azért éjnek évadján, ha őrjátat közben feketén tátongó
sűrúségek vagy szakadások mellett kellett elmenniök, bi-
zony viszolgott a háta a tegbátrabbnak is. ördög vigyé
czt a Dobiut a kísérteties históriáival! Hogy ezek
nrindig ilyenkor jutnak eszébe az embernek, amikor egye-
dürl van és körötte a fekete erdő!

De megtanulták hamarosan, hogy az erdő titokzatos

Cserkészeknek ,,Turul" mentötáska._ l. p25,_
' Úásron behuzattal, válsz|ijál rl. pí 4;.-

L,eve nt é kn § ft ,,Turul" mentödoboz -_- p 2,5o- 
Kapható a c§erkészboltban és mlnden syógitárban,

S p o rtkö rökn ek Késziti : ii].#&fi_:rí:,r?yár 
Bpe:t,

A lillalúietii úagy§zálló latiiépe,
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szellemei nemcsak a mesékben élnek! Mindjárt a harma-
dik éjszakán, ugyanakkor, amikor a csendőrök tábortiizé-
nél először jelent meg a csíki hegyek kis embere, eltűnt
az önkéntes század, minden málhás állatja. Egyszerúen
nenr voltak reggel. Eltűnésükön, maguk az §rök bámultak
legjobban. Dobiu volt őrségen akkor négy másik társával.
Mind olyan embe_r, hogy az eleven ördögnek is nekimenne
puszta kézzel. Nyitott szemmel álltak nem is beszélgettek,
el se mozdultak a kijelölt helyükről.

- És ha a kapitány úr olyan biztos abban, hogy az ő

hanyagságuk oka a veszteségnek, hát mutassa meg, merre
vezették el az á|latokat! Nincs ott köröskörül egyetlen
nyom sehol. Én csak a'mondó vagyok, nem tiszta dolog
ez! Van az én népemnek egy meséje

Hiába tajtékzott a kapitány, az önkéntes védekezésére
nem mondhatott semmit. Eltűnt nyomtaianul a század ál-
latállománya, cipelhetik már most maguk a terhet! Ha nem
szellemek vitték el őket, akkor csak az a titokzatos em-
ber lehetett a tettes, aki Kádár képviselőt kihozta a bör-
tönéből. És akkor az az.ember veszedelemesebb egy légió
rossz szellemnél is! . . .

Másnap éjjel kettős őrségek álliak mindenütt, Semmi

sem mozdult.-letet atáborhoz közel nem férheteti. És reg-
gelre mégis eltűnt valami negyven ,pus}a, Sátorból, gúlá-
6Ot, vatOiággal az emberek kezéből tüntek el a fegyve-
rek. Sehol semmi nyom.

Délíelé megjött a hír arról, hogy a csiki hegyek kis em-
bere fehér médveállata egyetlen harapással megölte a

csendőrök hadnagyát. Az embereken végigfutott a hideg,
Brrr! Csak ne lenne éjszaka sohasem!

Este bozótos, félig nyílt helyen vertek tábort. A négy
sarkán hatalmas őrtúzek égtek, tűztől tűzig őrségek cir-
káltak. A csapatok fele lefeküdt aludni, a másik fele éb-
ren virraszt ei Ort<oOit<. A kapitány sátorához külön őrsé-
get rencleltek ki.- Nem is történt semmi egész éjjel, óra óra után múlt
csendesen, esemény nélkül. S amikor a felkelő nap sugara
végigfutott a hegygn, kialudtak az őrtijzek és diadalmas
Oröm ragyogott az emberek arcán,. Ahá, hires kísértet, hát
kifogtunk rajtad! No, hol az a Dobiu az ő hátborzongató
históriáival !

ebresztőt fújtak. Együtt volt mindenki, csak a kapitány
nem mozdult ki a sátrából. A napos érte megy. Sápadt
arccal érkezik vissza. A kapitány sáira üres!
'Döh_benetes csend. Utána kábító zűrzavar, Dobiu meg-

, próbál csendet teremteni :

- Nyugalom, emberek! .Igy nem megyünk semmire!
Ki látta a kapitány urat? Ma reggel? , . Az éjszaka? ..,
Este óta senki sem látta? . . . Hátha elment valahová s
hamarosan visszajön? . " .

Átkutatják a sátort. erintetlen a iekvőhely: itt nem aludt
senki. Köröskörül jól zár a ponyva; elől az őrség állt. Va-
lóban csak Kund tudja azt véghez vinni, hogy a tábora
közepéről, jól őrzött sátrából, tűzőn, őriáratokon át el-
rabolia az űldöző sereg vezetőjét! Dobay a szíve mélyén
nagy, nagy tiszteletet érez a hatalmas erdei ember iránt.

A kapitányt délután találták meg a csíkszeredai ország-
' úton. Mindene megvolt: ruhája; pénze, órája. Semmit sem

tudott arról, ami vele történt. A sátrában ült még, a íeg-
ge|i parancsot állította össze, aztán felébredt kint az or-
szágúton arra, hogy egy öreg néni cibálja a ruháját. Hogy

CSERKESZHIVATÁS PS AZ EBBÖL-
. EREDIIETŐ BALESETEI{.' '.- "

A .magyar, cserkészmozgalom program mla az is, hogy 4 jóvő
acélos- és erőskarú nemzedékét előkészitse és így a cserkészek
már kora ifjúságuktól_ kezdve komoly munkára ál|ittatnák be.
A cserkész már nagyon korán megtanulja azt a kötelességet,
hogy miivel tartozik fajának és hogy miként kell dolgoznia, hogy
hazalát ismét naggyá és eröteljessé tehesse- A társadalom- min-
den más rétege, legyen az katona, tisztviselő, vagy bármely
foglalkozású személy, jóléti intézményekkel rendelkezik, amely
jóléti intézmények hivatottak arra, hogy elöforduló baj esetén
segédkezet nyujtsanak tagjaiknak. A cserkészhivatás kétszeresen
követeli meg ezt, mert az idők tanubizonyságot tettek arról, hogy
ki vannak téve a baleset veszélyeinek

A jelenleg lennálló hézag áthidalására legalkalmasabbnak bi-
zonyul a Magyar Élet- és Járadék-Biztosító Intézet mint szövet-
kezetnek csoportos balesetbiztositása, mely gondoskodik a cser-
készek hivatásából előfordulható balesetek kártérítéséről és en-
nélfogva a cserkészparancsnokok iigyelmét fglhívjuk ezen időre
a csoportos cserkész-balesetbiztosításnak igénybevételére.

A Magyar Étet- és Járadék-bizto§itó lntézet igazgatösaga (Bu-
dapest, Andrássy-út 8.) barmilyen irányban a legkészségesebb
ielvilágosítással szolgál, hogy. a parancsnokoknak .minél hatha-
tósabb támogatója legyen.közben mi történt, sejtelme sincs róla. (Folyt. köv.;

' MEGJELB\{T AZ 1931, nvr CJEHI{ESZI{APTÁR: . 1,,

Ez a kedves kis füzetecske mindencserkésznek hasznossegítőtársa. Mindazonegészésféléveselőfizetőkaján-
dékképen kapiák, akik előíizetésüket legkésőbb dec. 31-ig megúiítják. A naptár karácsonyra kerül szétküldésre.



x. MAGYAR CSERKÉSZ 24, szám

A rrKrónika" foly,tatása

A bacillus vadá§zok regénye.
A haláltokozó ördögöc§kék Kolumbuszai és

Napoleonjal.

A baciílusok és azok kutatóinak történetét már
sokan meglrták, úgy tudományos, mint népszerű
formában, de eddig még senki sem mert alía
vállalkozni, hogy orvosi kérdést, tudományos ku-
tatást és a kutatók életét llagy tömeg számára
kultúrtörténeti regény tormájában irja meg. Paul
de kruit sikeíesen vátlalkozott elre a leladatra,
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, togy-re-
gényét az összes európai nyelvre leforditották,
az olvasók milliói, sőt a tudományos- köíók is
elismeíték, mert a szakember éppen annyit ta-
nulhat e könyvből, mint a laikus. Nissen Kruit
nen a legalattomosabb, legparányibb élőlényt, a
baktériumot mutatja be, hanem a kutató em-
bert, a tudós harcát, vadásZatait, birkóZását a
bacillussal, ami mindenki számára egyaránt ér-
dekleszítő és nagyobbrészt ismeíetlen.

Az emberiség legnagyobb jótevőit, a bacillus-
vadászokat tárja elénk tudományos munkálkodá-
suk kö2ben, majd a magánéletükbe, a családi
szentélybe vezet be, de ané,lkül, hogy ideáljait,
a tiszteletreméltó tudósgárdát nevetSégessé
tenhé. Embereket, húsból, vérből álló tudósokat
ismertet meg velünk, akik a tudomány olyan
ágával jegyezték el magukat, amely új, teljesen
íeltöretlen ugar volt,

Izgalmas, kalandos, mozgalmaS, bonyodalmak-
kal tele {ilm Kruil regénye. Tizenkét élet drá-
máján vezet bennünket át.

Mé!tó kiegészitése Kruil munkájának Győry
Tibor h. álIamtitkár, egyetemi tanár és Bálint
Nagy lstván íőoívos jegyzetei, ámelyek a ma-
gyar bacillusvadászok küzdelmeit ismeítetik meg
áz olvasóval. Győry a magyaí orVostöíténelem-
nek legalapoSabb ismerője, valamint tanitványa
Bálint Nagy is, igy szórakoztató stílusban ha-
sonlóa"n tárulnak elénk Paterson mikroszkóp-
kísér|etei. semmeIweis küzdelme a pvermekáavi
láz gyógyttása terén, valamint Hőg-vés és LÖÍe
veszettségellenes gyógykísérletei, amelvekket
Pasteur eljárását megjaVították, úgyhogy ma
Euíópa összes tudományos lntézetei6én á ma-gyar eljárást használiák. Fodor, Liebermann és
a magyar maláriakutató Jancsó Miklós bacillus-
Vadászatai vonulnak még el e lejezetben az ol_
vasó előtt.

Blnder Lász!ó klállítása. A Magyar Cserkész-
nek egyre lejlődő liatal raizolója, Binder Lá§zlö
erötelies és markáns illusztrációi s rendkivül
linom, dekoratív rajzai bizonyosan íeltűntek már
nlindenkinek, aki lapunkat olvassa. Binder László
a közeletlő karácsony előtt rajzaiból, festményei-
ből és kerámiai múnkáiból kiaItttast rendei a
Cserkészlrázban foIyó hó l6-tól 24-is. Szeíetet-
tel kérjú* cserkésztesvéíelnket, jöjjen-ek el meF-
nézni e liatal művésztestvérünk alkotásait s hív-
i]ik fel azokra szüleik és ismefőseik íigyelmét.
Binder László művészi munkái egészei- olcsó
pénzen vásárolhatók.

csak magyar árut vá§árotjunk! A Társadalmi
Egyesületek SZövetsége nagyon életrevaló fel-hivást bocsátott ki. A budaDesti közönséset
hívja a Károlyi-palotában íendezett kiállitásia.
ahol nem Iehet vásárolni, de meggyőződhetik
mlndenki arról, hogy milyeir sokirán"y"ú'a magyar
lparnak az a fésze, amely a karácsonyi aiándé-
koknák alkalmas tárgyak gyártásával fo§lalko-
zik, Egyben mindellkit arra kér, hogy- kará-
csonyra csak magyar árut vásárolion, Kell-e
mondanunk, hó8,y ezt a íelhívást teliesen ma_
gáévá kell, hogy tegye minden magyar cser-
kész? Az iIlctékesek (kivált tisztek, öregcserké-
SZek) sZivleljék meg azt a gondolatot is, hogy
a közelgő larsang alkalmával rendezeídő mu-
latságok meghivóját magyar papirra nyomas-
sák. Ezeken az alkalmakon csak magyar kelmé-
ből készúlt íuhát hordjanak, ajándékul csak
magyar virágot adjanak. Ha már nem mond le
a magyar iíiúság e nehéz időkberr sem a meg-
s2okott mulatságokról, tegalább aría gondolion,
hogy jókedvű, gondtalan szórakozásából a ma-
gyar iparosnak, a magyar munkásnak legyen
valami haszna.

I. KERüLET.
A 93. sz. ,,Erö" c§. c§. ünnepélye. A wekerle-

telepi rei. egyház 93. sz,,,Erő" cs. cs. lolyó
hó 7-én kezdte meg l0 éves jubileumi ünnepsé-
geit. ünnepélyes lstentiszteleten a cserkészek
iogadalmat tettek Szőke Imre OIB. tag, íef.
lelkész kezébe. A fogadalomtétel után a csapat

megkoszolúzta a kispesti Hősök Szobrát, a pé-
celi Rel. Dalkör közreműködésével. A nap be-
íejez§seképpen a csapat műsoros Magyar Estje
következett, amely Ilatalmas eíkölcsi és anyagi
sikerrel zárult.

Meghívó a Magyar Cserkészszövetség l. ke-
rületének l93l. évi január hó 18-án délelőtt
l0 ora 30 perckor a Ref. lőgimnázium (tX.,
Lónyai-utca 4/c.) dísztermében tartandó évi ren-
des közgyüIésére, Tárgysorozat: l. Elnöki meg-
nyitó, 2. Főtisztviselők jelentése. 3. Záíszámad,as
beteriesztése és telnrentvény rnegatlása. 4, Költ-
ségvétés az l93l. évre. 5. Általános tisztújítás.
6. Indítvány.

Az 5, sz, K. E. G.-csapat íennállásának l9.
évíordulója alkalmával na§yszerűen sikerült mú-
soros elöadást rendezett dec. l3-án és 14-én.
Amerikai cserkészmókák, huszártoboízó-tánc,
,,A gyöZelmeS ióság" c. szindarab, sZavalat és
zelrcszáIn SZeíepeltek a műsoíon.

A 2t0. sz. oyöngyvér-csapat december 7-én
tartotta iol sikcrült cSerkészúnnepélyét.

A 158, sz. Árpád-cserkészc§apat Nimfód ap-
ród csopörtja decembel 7-en délután 5 őrai kez-
dcttgl Mikulás-esttel egybekötött aVató-ünnepélyt
rendelctt.

vöíösmarty M,-reáli§kola Szent tmre jubi-
leumi ünnEpelyt rendeZett noVembcí 23-án,

l3z, sz. csllléry-cserkészcsapat december hó
7-én Mikulás-estét íendezett, amelyen a nyári
borosnáda§di táboríó1 tartottak beszámolót. A
táborrol hangoslilmjeleneteket mutattak be, to-
vátlbá a janboree lilmet és PiíoVszky: Hu§Zár-
csákó c. sZindaIabját mutatták be.

A 197. sz. ,,Baro§§ll cseíké§zcsapat decembeí
hó l4-én Mikulás-ünnepélyt rendezett.

A 15. §z..Bethlen Gábor c§eíkészc§apat Hu-
nyadi-raja december 13-án logadalomtételi ünne-
pelyt tartott.

A 32-es Levente-c§efké§zeknek meleg hónap-
jai vannak. A noYemberi c§endesség után de-
cemberben egymásután jöttek a vidám Mikulás-
délutánok, az ereklyés-országzászló őrség, le-
venteszenlle, kerületi és csapat kalácsonyi ünne-
pély, öreg nagygyülés, sikészülődések, próbá-
zások betetőzése. Nagy öíöm volt a Magyarság
több pályadiiának megnyerése, valamint a szol-
gálat a,,Magyal Advent" templomának lelszen-
telé§é n.

A 32l, sz, §zent család-cserké§zcsapat de-
cember 8-án ötéves lennállá§ával kapcsolaatban
díszelöadáSt rendezett, mely erkölcsileg és anya-
gilag íót sikeíúlt.

llt. KERüLET.
A tapolcai Kl§falúdy-cs.-csapat december 3-án

tartotta müsoros-estiet, fennállásának tizéves
f ordulója alkalnrával.

A 64, sz. szent Asztrlk_cserkészcsapat f hó
7-én joI sjkerült tábori beszámolot tartot1. A
táboí eredeti Ielvételeieinek vetítését Havasi
Lucius parancsnok kísérte íe1olvasással. Ének,
zene és szavalat, után Vlasics Róbert paíancs-
nok ,,Este a táboíban" cimű jelenetét adták elő
a csapat tagjai.

IV. KERüLET.
Gyász. A 475. sz. Assisi Szent Ferenc--cser-

készcsapat szeretet örsvezetöje tpsits Pista lolyó
évi november hó 20_án, l9 éves korában meg-
halt. November 22-én temették el a tiszta- é§
SZelidlelkű cSerkészt, ki csapatjának egyik leg-
kedvesebb harcosa voll. 

- 
Á 288. sz, ijaross

Gábor cserkészcsapat köz§Zeletetben áltó cser-
késze Takács István életének 16-ik évében íö-
vid szenvedés után t, hó l-én visszaadta áítat-
lan lelkét Teremtőjé.nek. F. hó 2-án temették el,
A gyászszeftaítást KéZi Nándor h. parancsnoK
végezte, míg a csapat nevében Csuka Józselraivezető mondott utolsó Istenhozzádot a derék
és jó cserkésztestvérnek.

V. KERüLET.
Az ő62, sz. Petneházy Dávid cserkészcsapat

4 örsben végzi munkáját és pedig: jeladó, mű-
Szaki, viZes- és uioncörSben. csapattiSzti mun-
kát vállalt Koch József testncvelési tanár. Á
január lolyamán tartandó ünnepélyre erösen
íolynak az előkésZúletek. Havonkint. zártkölű
teadélutánok vannak a cserkészszülők rész-
vételével.

f Az 559. sz, ,,Fadrusz Jáno§"-c§eíké§zc§apategy rajvezetője, wild Dezső, novembeí 25-én
hosszas szenvedés után meghalt. Mindenkit sze-
rető, senkinek sem ártó, mindig jó munkát végzö
hüséges cserkdsz volt. Utolsó óráiban is a leg-
nagyobb nyugalommal nézett a megváltozhatat-
lan elé. Temetése 20-án volt, UtolSó útiára a
cserkészinduló hanAiai mellett kisértük. siriánál
Papp Imre id. parancsnok és Sarkadi József
íajVezető mondott búcsúztatót.

A bajat 560. sz. lv. Károly kírály-c§erké§z-
c§apat közds Szent Imíe-ünnepélyt taított nov.
lö-án a Katolikus Legényegylet egyházi énex-
és zenekarával eg}etenben. Az ürrnepi beszédet
Máhig Ervin id. paíancsnok, hittanár mondotta.

A műsor igeí hangulatos számát alkotta Pohár-
nok Jenő ,,Glóriás Heícegé"-nek nyolc szép ;e_
1encte.

,.Az 556. §z.,,szathmáry Pál"-cserkészc§epat
(Makó) ez évben június 29-e és iúlius 15-e kö-
Zött tartotta 25 létszámmal nyári nagy táborát
Bocsok községben. Az ősz beálltával lolytatta
évekkeI czelőt"t megkczdett madárvédelmi 

-mi.in-

káját és a megye-kertben 4ó darab madárfész-
kelőt helyezett el. A ,,Magyarság" pályázatán
Miklós JóZsel öregcserkész 'az egyéni pályáza-
toil dijat llyert.

VtIl. KERüLET.
Ieventeügy. A leventelétszám-kerettel bíró

csapatok mindennemű változást miíden bó 5-ig
a változási kimutatásban jelenteni köteleSek a
keíületnek és ugyatrakkor a testnevelési telügye-
1őségnek. A változási,kimutatás alappéldánya
a.csápat ira||árában ntegőrzendŐ. 

- 
A havon-

kint küldcndő változási kimutatáson kívül éven-
kint kétszeí összehasonlitó-kimutatás, a június
30-i és a decembcr 3l-i állapotnak megfelelően.
E kinlutatások január, illetöleg julius 5-ig kül-
dendők be a keíülethez és a testnevelési íel-
tigyétőségtrez.

Jászfényszarúh a 868. 6zámú csapat, meiy
eddig csak apródokbót állott, kibővült egy 18 fő,
nyi lanonc-rajial, Vezelője Kolb Győző róm. kat.
tarritó.

A kefület tervbe vette, hogy az idei tanévben
drsvezető-kiképző tábort íendez.

A l18, és 7ő2 számÍr kecskeméti cserkész-
csapatok házi Mikulás-ünnepséget. rendeztek.

A 97. száínú kecskeméti kereslc'edeln{ iskotai
csaPat l0 évrs jubilcumát lnost ünnepelte, mely
alkalomn:al mind.n cscIkész clmonrlta cserkész-
étetének legkedvesebb élményét. A csapat tablót
is készíttetett, melyet a parancsnoknak, dr. vö-
rös Józsefnek ünnepélyesen nyujtottak át.

A 110-e§€k erőserr készülnek a karácsonvi
vásárra, nelyen friss tcrvczésű iátékokkal mÚ-
tat,iák be ügyességüket.

- Ix, I(ERüLET.
llleghívó a Magyar Cseíkészszövetség IX. ke-

íületének 1931. évi január hó 11-én Debíecen-
ben, a Városháza közgyűlési termében ll óra-
ktlr tartancló közgyiílésére. Tárgysorozat; Elnöki
megnyitó. A kerületi lőtisztviselők ielentése. Az
l930. évi zárszántadás bemuíatása. A számvizs-
gáló bizottság'jelentése. Az 1931. évi költség-
vetés előterjesztése. Tisztújítás. lndítványok. In-
dítványokat két hé:ttel a közgyűlés előtt irá§ban
kell beküldeni. A csapatok az alapszabályzat
7. §-ának l3-15. pontja szerint küldik megbí-
Zottaikat. A közgyűtés előtt 9 óra kezdettel
tisztigyűléS lesz. A tisztigyűlés keretében Faragó
Ede orsz. vezetótiszt egy öregcserkész- és egy
apróddssZeiövetelt {og vezetni.

A debreceni t39. sz.,,Fazekas Mlhály"_cs._
c§, é§ a reáliskola lfj, vöíöskereszt Egyesülete
együttes ünnepélyt fendeZtek dec,7-én a sze-
gény tanulók karácsonyi megajándékozása ja-
vafa.

A lx. kerület biharvármegyeí lntézöblzottsága
tlovember 30-án a btrcttyóüjIalusi vármegyeház
tanácstermében köZgyűlést tartott. Dr. Barcsay
Káíoly az- intézőbizottság munkájáról számolt
be. 

- 
A Ix. kerület nevében Debfeceni Fer€nc

ü. v. elnök. üdvdZölte a közgyűlés tagjait.
A közgyűlés után a kerület vezetői éS tisztjei
a Beíettyókovácsiban levő cserkészparkot tekin-
tették meg, A paík teíületét Liptai Jenő gaz-
dasági íőtanácsnok, iöldbiítokos adományozta.
A paíkba, melyet már több ezer csemetefa dí-
szít, szép nyárfasor vezet. Van nagy játszótér,
közel van a tserettyóhoz, úgyhogy kiképző ör§-
vezetó, segédtisztl tábornak iS meg fog íelelni.
A park közelében van Bessenyei Oyörgy sirja is.

A 104. §z. berettyóúJfalut Bocskay-csapat Ke-
nézlő község mellett tábofozott két hétig. A
cs&pat két túzoltás által nyeíte meg a falu ro-
konszenvét. volt egy zenekata iS, mely tűzía-
vesszőkből készült hang§zeren játszott, A c§a-
patban apród-, cserkész-, és öregcserkészmunka
folyik. Létszám 90.

jelenleg saiát készítésű játéktárgyaikból ka-
rácsonyi \ásárt rendcztek a íiúk,

A derecskei 960. sz. Bessenyel György és
96l. sz. sztáray-csapat aZ elmúlt évben együtt
táborozott Hencidán. A relormátus Új elemi is_
kolában új otthont kaptak.

A sarkadl 558. sz. Blhar-csapat cserkésznapot
taított íogadalomtétellel és műsoros ünnepéllyel,
A csapat több tagja örsvezetői'tanfolyamon vett
részt. Létszám 3l,

Az 559 sz. Fadrusz-csapat eszperantó-tanfo-
1yamot tart. Más idegen nyelvek tanitását is
tervbevette. A néprajzi adatok gyüitését és a
regős-munkát intenzív alapon {olytatla,

A 97ő. sz blhafnagybajoml Petneházi l§tván-
csapatban az apródmunka megindult 20-as lét-
számmal. A csapat hat tagja mozgótáborban
volt.

A sárándi g82. sz. Fazekas l§tván-csapat ka-
rácsonyi kiáultásía készül. A jövő évi táborra
a liúk már megkezdték a gyüjtést.



A" UJ Grllelle

sarkai ki yarrtrak v{iva

T1IGYELJE meg az UJ Gillette penge sar,
kait: azok ki vannak vágva. Az UJ

Gillette készülék sarkai pedig lényegesen

meg vannak erősitve, hogy azok minden
ütödésnek ellenálljanak. E n n e k előnyei
rendkivüliek! Bármi is történjen, a penge

feszültsége mindig egyenletes és kifogás,

alan marad.

Kaplraró rnlndon czaLüzlelben.

,42 UI Gíllettc penge haszndlható a2 eredeti
Glllctte hészüIékben ís.

IDengrének

Az UJ Gillette penge éle, s. a készülék f,ogazata egy szinvo,

natban fekszik. EzáItaI könnyebb a borowálkozás a száj, orr és a
fül körül.

Áz UJ Gillette készülék, egy UJ Gillette pengével, elegáns dobozo,
lásban már várja önt. Egy teljes felszerelés ára 6 pengő 50 fillér.

Az UJ Gillette pengék 5 darabos csomagolásban 3,00 pengőért, 10

darabos csomagolásban 6,00 pengőért kaphatók.
Szerczze be még ma ezt a készüléket. Időt takarit, sok apró

bosszuságtól mentesül, s jó kedvet vásárol vele. Mert a készülék valóban
tökéletes.

l(NowN THE

Gillette



xll. MAÖYAR CSERKÉSZ 24, szám

Legiobb karácsonyi ajándék,
a Jamboreen bevált, garautált vízhatlan

Ternoczky cserkészcipő,
mert ió, olcsó és-minden célra megfelel'

Kapható még a
garantált, vízhat-
lan Durábel sport-

bórból készült
egybeszabott

stcrpo.
Ára ezelőtt 38,

most 30 pengó.

vetkezőn. Csak egy veísszakot idézek 
- 

hi§zen
úgyis tu! ltosszúra nyúlt ez a válasz:

Odvas, hosszú nagy gerendát
Ringat a szél a víz színén.

Nen valanri új kép, de egészen fendes. Hanem
azután jön a következő két §or:

o}yan mint egy halc,tt király,
Kit cgy egész ország kísér.

Miért oIyan egy gerenda, mirlt egy halott ki-
rály? Hát az nri, ltogy,,Klt eqy egész orSzág
kiséí"? Látod, ezek az értelmetlenségek a leg-
nagyobb hibái'a te irásaidnak. Eszébe kell, hogy
iusion az embernck a debrüceni csizmadia esete,
áki igy írta ki a cégrábiáiára: X Y csizmadia
és ki,ligáz, Mikcr rnillkérdczték töle, llogy llli
az, hoe] kélygáz, azt- lelelte: nenr turlom, de
gyönyöiü. Nos, hát ilyen gyönyörűségeket egJ
mult száZadbeli tudákos csizmadiától Qsak el-
visel az ember, sőt mosolyog is rajta, de egy
nyolcadikos cselkész legyen magával szemben
sZigorútrb. 

- 
Mindazonáltal nehogy m€ghara-

gudi rám így karácsony szcnt ünnepén, §őt
küldd el azókat a bizonyos llrás témájú írásai-
dat. Hátha azokban áeglelem a k-öltőt? 

-183. cs. g. Bizony, nenl 4llálmas. ÁlféIe gyenge
kis klapáncia ez csupáfl. Ncked is azí iíolni
több öllkíitikát! 

- 
o. F. l0o. ó. Köszönöm.

Az egyiket közlöm. A másilt is jó irás, de té-
rnája nriatr ncnl hczom. Nem jó azokról a dol-
goliról még beszélni sem a deiüs Magyar Cser-
kész-ben. w. J. szeged. KiVánságod szerint
intéZkedtem. 

- ,,c§erkészmama." Dehogyis van
szégyent! Egészen bizonyos, hogy nagyon bol-
dog lesz a tanitónéni, ha ezt a kis ver§et fiac§-
kája elszavalja. Bizonyosan sokan meg fogják
könnyezni, A másik ver§ is kedves. Mindegyik-
ben sok a melegség s ez te§Zi azokat éítékessé.
Azt azonban meg kell mondanom, hogy az a
bizonyos szavaló nem én voltam. Én már közel
húsz éve nem szavaltam. 

- 
E. T. 314. Köszö-

nöm a beküldött cikket. jön. De azért ez nem
olyan jó, nlint a többiek. Hiábal Neked a llu-
mor a tered. Maradj is annáll 

- 
L. X. 307. Na-

gyon kedves per,ceket szeíeztél nekem naiv ver-
seddel. rJgy olvastam, mint egy 10-12 éves kis
cserkész első,,költeményét". Ha Valóban ily€n
korban vagy, akkor ide a kezed, pajtás, mert
nleleg szived vaIl, ióI megíigyeled azt. amit ta-
nulsz. De ha már nagy fiú vagy, akkor e2 a
vers túlságosan gyerekes ahlroz, hogy komolyan
vegyem. Azért legjobb lesz, ha irsz egy hosszú
levelet, amelyben szépen bemutatkozol. Azt se
bánnám, ha személyesen jönné! el egyszer, ese!-
1eg löbbi veíseiddel. Igazi bírálatot addig nem
tudok mondani, míg nem tudomJ hogy ki vagy:
vaj,jon apród-e, vagy talán régi cserké§z? 

-R. G. Székesfehérvár. Teímészetesen a régiek-
nek fennállanak a régi kedvezmények. A naptár
is ép olyan leltételek mellett kerül az e|őíizetők-
höz, mint a mult esztendőben. 

- 
v. l. 2, B.

K. G. Régi jelvények nem kaphatóI. Idegen jel-
vényeket legbiztosabban szefezhetsz majd a leg-
köZelebbi jamboreen,,csencsolás",sal. De addig
is hoZzáiuthatsz néhány ielvényhez, ha eljössz
cgyszer Frici bácsihoz és szépen kérsz tőle ilye-
neket. Ami a más csapatban való segitőmunkát
illeti, ezt intézd el a parancSnok úrrat. A rejt-
vénypályázatra beküldheted ezután is dolgoza-
taidat, akkor is -- anlit semmiképen sem akarok
hinni 

-, 
ha nem tudnál irjra előíizetni. A Ma_

gyar Cserkész elölizelése január 1-től minden
cserkésznck évi 8 P lesz. 

- 
B, B. 287. Kis-

várda. ódádban kifogástalan a lelkesedés, de
annál inkiibh kitogásolhaló a feldolgozás. Neked
iS csal( azt írom, amit niár olyan Sokszor írtam:
n€m kell mindiárt tollat ragaJni és verset írni,
ha az embefben egy kicsit ágaskodik a lelkese-
déS íleg a buzgalom. -_ ,Ivlemento. Az €gyik ki§
versedet, mint látod, közöltem. A má§ikon na_
gyon is meglátszott, hogy,,rögtönzés". Jobbatvárok. De jobbalrat azután iti, mert ilyen apró-
ságokhoz látom, van érzéked. 

- 
K. ltl. 164.

Köszöniük jó kivánságaidat és a beküldött tu-
döSítást. Előzöleg már a kerület részéről is kap-
tunk besZámolót s igy azt kőzöliik, kibőr,itve
a te adatáiddal,

a lepecsételtek. Ez c§ak az {t. n. modern bé-
Iyegekíe vonatkozik, Magy4rázata az, hogy a
mai óriá§i pósta{orgalom mellett a g,yüjtö arány-
lag könnyebben kap használt bélyeget, azutan
meg a használatlant készpénzért kell vennie.
A hasznátatlan bélyeg magas árát a bélyeg-
kereskedők szabják meg, mert üzletük tekinté-
lyes része abból á1l, hogy megielenő új kiadá-
sokat kúlíöldi gyiijtőknek adják el. Maga a..bé-
lyeggyüjtés azonkívül érdekes és értékes loglal-
kozás. Feileszti a történelmi, löldraiZi tudást,
a szépérZéket, keíeskedelmi érzéket stb. 

-A Márton-féle múlapok áíát azéít szabtuk meg
hozzávetőlege§en 1 P-ben, mert gondoltuk, hogy
nem lesz túl nagy az érdeklődés azok iránt.
A dolog ugyanis úgy átl, hogy mindenki szeretné
a műlapokat, de áldoZatot érte nem akarnak
hozni. Ha a műlapok néhány ezer példányban
íogynának el, mint a Magyar Cserkész, akkor
természeteSen néhány fillérért lehetne adni. De
olyan szomdrúan kevesen érdeklődtek a művé-
szi lapok iíáilt, hogy egyáltalában nem tudjuk
azokat előállítani. Lehet, hogy ha rendelkezé-
sünkíe állna töke, akkor nem is volna rossz
beiektetéS, de a magunk szegény§égében csak
biztos üzletbe nehetünk bele. _ A cserké§zbolt
takarékbélyegkönyve az l93l. évben is érvé-
nyes és akkor is, mint az idén, december l-től
i5-ig Váltható be. 

- 
Az elöíizetés-gyüjtő verse-

nyen természetesen csak a beíizetett diiak után
szálnitanak ponlokat. 

- 
sitanfolyam Budapes-

t€ú. A hárshegyi Cserkészparkban íolynak a sf-
tantolyamok. A íészvétel ingyenes. Akinek ntn-
csen síje; az 4 részvételi ö§§zegéít a tanfolyam
8 alkalmára kap kölcsön sít (íélnapía tehát 50
íillér). 

- 
Betlehemes láték a Magyar cserkész_ számában ielent meg. Kották is Vannak,

újabban azonban dallam nélkin szövegg€l a
Cserkészszövetség országos vezetőtisz],i testü-
lete küldött egyet a csapatokhoz, Forduliatok a
parancsnok úrhoz. 

- 
sítábor. Téti sítáboít több

csapat is rendez. Píóbálj személyes ismeretség
alapján valamelyikhez csatlakozni. Téli táborok
lesznek a budapesti Cserkészparkban is. Ide
azonban elsőSorban olyan vidéki örsvezetöket
vesznek fel, akik voltak örsvezetői táborban § a
következőkben hajlandók segíteni. Síket ádnak.

Síkönyv. Legiobban a Serényi-Hefty Si-
sportiát ajánljuk. Beszerezhető a cserkészbolt-
ban. (Budapest, V., Nagy SSándor-u. 6,)
vltorlázóíepülé§. Igenis repülnekl A tanfolyam
kiszélesítéséről körlevél ment a csapatokhoz. 

-Hóvi§zoíyot. .§ budai hegység hóviszonyairól
mindig hű íelvilágosítást ad a hárshegyi Cser-
készpark parancsnoksága. Automata 643__13. 

-Megfagyás. Nem olyan veszélyes. Az amerikai
cserkészek télen is sátoroznak, sőt a szabadban
is alszanak. Ennek nyomán az idei télen a Hárs-
hegyi cserkészpark parancsnoksága kipróbália
az amerkai módszeíeket. TapasztalataikróI la-punk hasábjain fognak beszámolni, 

- 
Rádló§.

A december 8-iki előadáson amerikai útiáról
Jandik József lötisztelendő úr beszélt. A 3". R.
M. tisztje. öíegcsetké§z. Már 1914-ben tábort
vezetett. 

- 
Nyelvtanulás. lgen készülnek hoz-

zánk angol cserkészek. Első§orban kentiek. Az
elgondolás az, hogy egyes csapat egy Vagy két
fiút táborában vendégül Iát, a többi időt a
cserkészparkban és családoknál töltik. Nagy-
szeríi alkalom a nyelvtanulásra. Ha szülei mé!-
tehetik, hogy egy hétre vendégül lássák, itjád
!neg. Angol tudásodat nagyon elősegiti.
Sielhetünk-e az Alföldön? Téverlés azi hinni,
hog.y sielni csak hegyvidéken lehet. l]gy mond-
hatjuk, hogy lőként ott lehet. Ha vii§zatekin-
tünl( a sí történetében, akkor azt íogjuk talátni,
hogy a sieIést a szükség teremtette meg, nem
pedig sport utáni vágy. Márpedig magas hóbanjárni az Alföldön is könnvI,h sivel, mint anelkül.Ami a spoItot illeti (csUIkúszszemmel nézve a
dolgol), hát a síelés nemcsak abból áll, hogy
rááliunk a ieitő szélére. behunyjuk szémünk1l
és nagy kéjjej lecsjszunk. NeÓ'i ElVezet és
sPort a siiutás is. EZt pedig lehet sikon is. A
lényeg, hogy hó legyen és hógy télen se legyünk
szobábá zárIa, ltanem hogy ki tudjunk mmni a
szabad természetbe!

Minden kedves olvasónknak. c§efkészte8tvé-
relnk §zereítelnek békességeÓ, 6otdog, Krlsztus-
ban áIdott karácsonyí ünnepeket tíván a Magyar
Cserké§z ?zeíkesztőóége é§ muílkatár§i gárd:ija.

l
M. Sz. B, Senl az elbeszélésed, sem a versek

nem ütik meg a mértéket. Pedig kétségtelen,
hogy van a versekben (kiváIt a karácsonviban)
gondolat, sőt verslrói készségedet sem leÉet le'-
tagadni, de valahogyan mégsem költészet az,
amit ezekben nyuitasz. Jobbakat várok. 

- 
Péká.

Köszönöm leveledet, Igázad van. Csak akkor le-
het szó újra nagyobb ieriedelemröl, ha több 1esz
az előíizető. Remélem enis, hogy a következő évet
a legjobb ielek közt kezdiük él. Ha késik a laD.
annak nem a szerkesztóség az oka, Mindeir]
esetre utánanézek a dolognak. trásod egészen
kedves volna, de hogy gondolod, hogy ebben a
hideg, borzongós időben pont á víziutak leirása
érdekli a íiúkat? Ugye magad, is belátod, hosv
most nem aktuális? 

- 
lfj. T: Oy. Péc§.'Add]Á

is, nllg levelet írhatok, örömmei szögezem le]
hogy ezek a veísek már jók. Nagy §yönytirűiséggel olvastam mindegyikét. ttt ú-jia-látoin az
igazgyöngyök csillogását. Közölni fógom azokat.

- 
v, Most sem. J. l5. 7. Határozottan tetszik

n€kem a te szívós kitartásod. csak lgy tei]et
diadalmaskodni, ha nem ijedsz meg egy-Í<is kri-
tikától, szeretem a megálű, mindci áión svőzni
akaíó fiúkat, csakhogf az 'eíős 

akarat mé-s'nem
elég. A cserkésznek magábanéZő. elmélveiiő lé-
leknek is kelI lennie. sz-ámot keít vetnlé masá-val: mit tud'ok, mire van hiVatottsásom. miÉez
adott az Isten nekem tehetséget? Ha ázután tisz-
tában van a cserl<ész képességeivel, ki kell iúi-nie a célt, amely íelé nagv erőleszitéssel. ezer
akadályon keresztül is töinie kell. De éooenezt az elmélyedést nem fedezem íel ben'ried.
Mert ha te a te 17-18 éves koroddal. nvolca-dikos ltélőképességeddet iól megvizsgáÍnád vei-
seidet, magad is rájönnél arra, hogy-a költészet
berkeiben nem sok keresnivaiód iin. Itt nem
érvényes az a közmondás, hogy ,,gyakortat ii-szl a mestert." A versíráshoz tehetsée. istenIihlet kell. Ezt pedig a legiobb akaíat'tal sem
tudom lellelni írásaiaiban. A;t kérded. hosy mitkerüli czután? A versirásl, ilcskös. a veiiirásttMert'aki ilyen érteltnetlcn és ösózeíüsséstelen
zagyIaságot ir össze, annak scitelnle §iircs ar-ról, hogy mi a vers lényege, Té csak szavakathalmozol. Ha meg is kápiz eev sondolatot. a
következő pillanatban (talán á r-Ím kedvéÁrt
vagy egy n€ked tets7ő szó,ketlvéért) 

- 
agvon:

csapoq. Néha az ember már örül'eev sii'érült
sornak, hogy annál io,bban b.rrsszanko"dlé,k a kö-

l l l lll Itl ll l l l lll l l l ll]ll l ]lll l l lll l l l l l lllll l l lllll1l l lllll l l l lll l ltlll l l lltl

MIR,E VAGY I{IVÁNCSI?

Kinek válaszolunk? A ,,Mire vagy kiváncsi?"
rovatban nrilldenkinek minden közértlckü kér-
désre-válaszolunk. Azonban természetesen a le-
relet aláííva kell beküldeni. Kívánságra jelige
alatt köZöljük a választ.

,,Ivlichel l93t" tatatógu§a, Azt áuapítjá im€g,
hogy a használatlan bélyegek többet érnek, mint

Felelős Szeíkesztö : VIDoVSZKY KÁLMÁN,
Feletós kiadó: KoscH BÉLA,

Kiadia a Magyar Csetkéazszövetség.

Szerkesztőség és kiadóhivatat :

BDest, v., NaEy sándoí-u 0. sz. (Clerkészhúz.)

,Megietenik minden bó l-én és l5-én.

Kerie mo§t megielent 5. §zámú

Án.rpcyzEKüNI{ET!
BUDAPESTI BÉLYEGTÖZSD E
BUDAPEST, tv.. KossUTH LAJos-U. 7.

Bél;re9 árreg,rzélt<et
szívesen küld

ABONYI JENÖ belyegkereskedése,
Budapest, lV. ker., Váci-utca 4li.

Morzsánui
BUDAPEST, ív.,
ESI(Ü-ÚT 5. sz.

Tiszíeleídí

,,Él€t" líodalmi és Nvomda Rt. Budape8t, I., Hoíthy Mlklós-ttt 15. - l8aztitó: Lalszly |enö.
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A leg;első
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,rcsEPE L33

§/EIss FlANF[l,Ép
acél- és íérrrrrrűrzei részvén;ríárs- Brrdapesí-
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Alapítva:
1835-tren-

Telefon;
Automata
all 36.
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A magyar úri közönség tradicicrnalis bevásárlási forrása

Bechstein, Bösendorfer
és az egréb ismert zongorák úi és átiátszott álla-
potban szakszerűen helyreállítva, szatavosság mellett

több éves részletfizetésre
=< I(arácsonyra leszállított árak. >-
GRAMoF,oNoI{, LEMEzEx, nÁoló.
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'\,,Élet" Irodalmi {s Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. _igazgató: Laiszky Jenö

Iíarácsorr}rra
kérj cserké szfelszerelést,
de ne az utolsó percben rendeld !

Ha postabefizetőlap hátán rendelsz, megtakarítod a rerr-
delőlap pOrtóköltségét. Postatakptári szárnira=áár.r.rrrk 34.383.

@

16-án rnegíryílik a Cserkészház földszinti nagyterrnében

nagy Xrar ácsonyi yásárunk,
arnelyen f elhal rnozott ltátizsákok, ló dennad-
rágok, leverrteíngek, farkaskölyök-ujjasok és
sapkáko köpenyek, vállpántok, cipők, finorn
tiszti loden rnéterszárnra, kerékpárok telje-
seí} felszerelve, therrnoszok és tartaléküve-
99k, gya,pjútakaróko tornacipőki tábori fel-
szerelések: ásó, balta, csákány, lámpa, te-
lefondrőt, kötszerek és rnég sok rnás cser-

készru}rázattr és felszerelési cikk árát
1o.ooo PENTGŐvEL LF :ZÁI.LÍTOTTIJI{.

í1 SER,KnsZ.F'OLT\-/ A CSER,I{ESZIHAZBAi§ so}i"#fí fiiiíií;#;"*§í:
BLTDAPEST, v. I{ER,ÜLET, NAGY sÁNooR,-UTCA 6.
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