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Táloorllalt,
zseleectleet!:

CserlsészIsöny\zTáIrorozásí l*ön;rrzTábori rrrerreírerrd
leg5ren!

Ne menj

Az üzletben
sza|ámit kérj,

nélküI. a
kifejezetten Herz-
Kapható mindenütt,

táboroznl

erz-s;zalámt
A nap legszebb őrája

a kávézás ideje. A babkávé hangulatot

és kitünő közérzetet teremt. IV. pörkölí
kávé-keverékünk csomagolása a kávés-
kannát ábrázolja. Ez a jó háztartási
keverék nagyon olcsó:

tehát mindenki számára elérhető, Tar-
tunk azonban ezenkívül fínomabb,

illetve olcsóbb keverékeket is.

MEINL GYULA R,T.

fertőtlenítő
rnosdószappanr

me§Óv
minden

fertőzéstől !

Gyártja a

I(olozsvári (Heinrieh J.}
szappangyár rt-

Budapest.

Bőr- és hajápolásra a 3O éves világhírű

kol ozsvári gyógys z,appano k
használata felülrnúlhatatlan !

Ügyeljünk a
kolozsvári
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HEINRICI{ J.
névre.
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Ballag már a vén diák. . .
Mindig csodálkoztam azon, lrogyan lehet az, hogy a ballagó

diákok, ahelyett, ltogy újjongva felejtenék a multat és kacagó
szemekkel rohannának az utcákon, egymásbakarolva járják be
a gimnázium m,inden kicsi zugát és könnytelt szemekkel ballag-
nak tova. Nevettem őket. Hogy sírhat egy érett iíjú és hozzá épp
akkor, amikor elhagyja az iskolát? Megíoghatatlan . , , No, majd
nézzenek meg engem - határozíam el magam, minderr évben.

Az idő soha meg nem álló homokóráján pedig lepergett a
nyolc év. A kis rövidnadrágos fiú megnőtt és most búcsúzni jött
vigan, nert azt akarta megmutatni nycllc éve, hogy ő bizony
nem fog sírni.

Most ott ál[ az iskola udvarán társaival nagy az izga-
lom . . . kiáltások . . . majd megindul a menet kart karba ííízve.
,,Ballag már a vén diák , . ." fáldalmasan lágy melódiája felzo-
kug a sötét éjszakában.

Valami ismeretlen érzés lojtogat . . . de azért mosolygok.
Nem szabad sírnom! Száll a dal és vele a jókedv, Miért?...

Ballag már a vén diák tovább, tovább mintha nem látnék
egész tisztán? Csak nem sírok? Nem, nem, csak valami furcsa
érzés tépdesi a lelkem az ismert falak, termek, padok Láttára.

. . . Ott az első pad, ahová 8 év előtt ültettek egy rövid ha-
risnyás és nadrágos, kis szőke fiírt . . . az ott egy másik, ahol
már rnint kis cserkész iiltem . . egy harmadik, negyedik, ötö-
dik, hatodik, melyhez mind ezer emlék, csíny és pajkosság ,iű-

ződlk . ,. ott egy monogramm belevésbe az összekarcolt kemény
tába, az már a hetedik . . . és végül az ott, amelyben érettségiz-
tem, a nyolcadik, az utolsó.

Most mind beszélnek hozzám. Az emlékek árját zúdítják fe-
lém és beléjük temetkezem úgy, hogy nem is veszem észre, hogy
már a kapu felé haladunk . . . Sőt már itt is állunk elötte. Látom
a nagy vaskapura íelfüggesztett ,,lsten veletek" táb|át és íjedten
állok meg. Miért menjek tovább? Hová? Itt hagyjak m,indent, mi
szép és jó volt? Miért?

Eddig életem olyan volt, mint a szirtek között folyó patak, *
mely meg.megpróbál néha kicsapni medréből, de még idejében
visszatérítik mindig - és most egyszerre a torkolat előtt állok.
Előttem a veszélyes és sivár, r,égeláthatatlan nyílt tengeí
mindent misztikus köd borít minden oly csodás és új. Le-
hunyom szemem, tervekbe, illuziókba, álmokba temetkezem. Is-
tenem, milyen sok lesz ezek közií a szárnyaszegett.

É,s én most itt hagyjam az emlékek biztos szigetét, ezt a zö|-

llyen a
bevált és kitünö fájdalomcsillapitó

Aspirin-táblettálr
eledeti csÖnagolása
Ügyeljünk a Bayer-keresztret
Minden gyógyszertárban kapható

L-
l'r

delő oázist, azétl a bizonytalan jöviiért, melynek Élet a neve?
Nem!

Meglöl<nek hátulról, hogy menjek már tovább, hisz rnegállt a:
egész menet.

Magamhoz térek, A hegedtí zokog, a f,iirk zsebkendőjükkel lo_
bogtatnak az öreg termeknek.

Menni kell . . . kilépek a kapun,
,,Ballag már a vén diák tovább, tovább" - és egy könnycse;.p

jelenik meg sírni nern akarri szememben. If j. Lání Kdroly rdji,.
{
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É,j, sötétség, tornyosuló felhő.
Árny, sötét fák, mind oly ijesztő! -

Szerteszét apró íehér sátrak,
köröttük kisértnek ringó sötét árnyak.

kint, - bottal kezében - a sátrak körül
sétál, vigyáz az apród s lelke örtil,
Mögötte öregcserkész őrködve lép,
kezében fénylőn a viharlámpa ég,

§.i'et r.tnOt cikkáző villám tép !
Kis apród félve az öreghez lép.
Remegve íogja az erős kezet,
mely veszélyben is biztosan vezet,

Félve szól: ,,Mi az, mi oit lent mozog'?"
,,Semmi, csak a Balaton háborog' -szól s megfogja a kicsi kezét,
aztán együtt kutatnak szerteszét.

Rejtelmescn zírg a viharos éj.
,,Kistestvér! Mellettent vagy, ne félj !"
Villárn villámot hasit, szakít, té1l,
mennydör,ögve vonaglik rneg az ég.

Villám cikkázik, ég mennydörög,
a szélben hajló fák keserve belenyög.
A kénes fényben az erdő titka kivillog,
mélyen a fák árnya, mint kísértet imbolyog,

Oaly, ág a szólben vészesen ropog,
kistestvér szive félénken dobog.
Lassan sirva az eső megered;
vele az apród könnye is pereg.

,,Kistestvér, ne lélj ! Menj és aludjál" -mondd a cserkész s tovább őrt maga .áll,
Fürkészve néz a sötét, viharos éjen át,
míg a kistestvér álmodik otthont s anyukát.

Bucsl:y Mihály.

ASPIRlN
rrül!6ry 6667
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Június 15t Ez a dtitum a Magyar Cserkésznek mindig emléke-
zetes napja lesz, mert 11 éuvel ezelött,1920-ban, ezen tl napon
jelent meg a Magyar Cserkész. első szama. Nyolcoldalas, kis-
alakú, nyomtatott lap volt ez, kedves és szerény megindulds,
amely azóta félhónapos, diszes köntösíi és gazdag tartalmú,
közismert cserkész-folyóiratta nőtte ki magtit. Cserkészfiúk tet-
ték naggyti, a ti segítségtekkel, fiúk, még nagyobbd íejlödhetik.

Olcsó állatkerti belépőjegyek. Az Állatkert igazgatósága arró|
értesít, hogy a csoportosan látogató cserkészek részére (akár
elemi, középiskolások vagy egyetemi hallgatók) 10 filléres ked-
vezményes belépő-jegyet engedélyeznek, amelyek mindenkor az,
,igazgatóság irodájában vehetők át a Gazdasági Hivatalnál kiál-
litott levél ellenében.

ges igazoló iratokkal és rajzokkal, fényképekkel vagy rnás
mellékletekkel Kallivoda Ferenc szövetségi ügyvezet(í igaz-
gatónak (Bp., V., Alkotmány-u. 3.) 1932. lebruár elejéig kül-
dendő be az egyesület (Cserkészcsapat és Szövetség) iga-
zolásával esvütt,' A leírásbáir a naponta megtett út hossza, a túr,ára fordí-
tott idő részletezése és az utizás átélt körülményei legyenek
meg. A legnagyobb és legjelentősebb (újabb, ritkább)
evezös út nyeri a díjat. Tét 25 P, mely a túraleírással együtt
küldendő be."

A külfölde igyekvőket közelről érdekli a vámmentességi iga-
zolványok (triptik) díja is. Ez minden csónak után legalább az
ülöhelyek számának (örsi csónak 4, kettős párevezős'3, stb.),
de ha ennél többen ülnek benne, a bentülők számának megfe-
lelő pengő (örsi csónak 8 személlyel 8 pengő), melyet a Moktár
VlIL, Rákóczt-út 28. számú irodájában ad ki Kallivoda Ferenc
igazgató úr a csapatparancsnok és a Cserkészszövetség jótálló
levelére. A csapatparancsnok aláirásával és a csapatpecséttel
ellátott kérvényben kötelezettséget kell arra vállalni, hogy a csó-
nak a kitűzött időre visszakerül és a triptiket is használat után
visszaadják. A triptik vámmentességet biztosít Németországban,
Ausztriában és Szlovákiában. Jugoszláviával és Romániával a
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Reméljük, hogy főleg vidéki csapataink igénybe íogják venni
ezt a kedvező lehetőséget.

Egy matáj c§erké§z az Eszpetanto Gyakorló Körben. É,rdekes
vendé ge vol t a Cse rkész Eszp e ra nto oíí5",',i}iáiii 

r?-t J*lf.Jaro Illataa qlaK KeresTe
íel: Radin Xtlusztafa, i;i
két év előtt indult el |áva
szigetéről, hogy bejárja a
világot és hajón, vasúton,
biciklin és repülőgéprn
utazott Európán keresz-
tül, míg végül Budaoe§tre
érkezett. A gyakorlókör-
ben eszperantó előadást
tartott hazájáról és a iá-
vai cserkészetről. Hollan-
diában a bennszülött t]ser-
készeket nem tekintettck
egyenrangúnak a holiir id
fiúkkal és azt kivánlák
tőlük, hogy a holland
zász|ónak tisztelegjenek.
Ezért a négyezer rnaláj
cserkész külön szövctsé,
get alkotott a cserkész-
törvények alapján ci,rl-
gozva, de a saját icilcljü-
ket tekintették hazájttk-
nak, annak zász|ajánaknaK, annaK zaszlal<|naK
fogadtak hűséget. Á{ttw-
tata utazásával tapaszta-tata utazásával tapaszta-

tárgyalások még folyamatban vannak.

egyetenri tanár, a
Japán Eszperarríó
Intézeí igazgztója,
előaciást tarh)Tt a
Magyar Cserkószlk
Eszperantó l,íö ré-
ben Japánró és rtta-
zásáró|. erJ,:kes
előadásában ie]t r-.i-
litette, hogy az clz-
perantó ni,,elvei
minden lapan
egyetemen több:n
tanulják és európat
útján is jó sz:lgá-
latot tett ileki ide-
gen tölCön. li!r-
gyarországon oly
szívesen fogacltál<,
hogy itthon érzi
magát é9 a m3gyar-
japán lokonság ön-
tudatossá lctt btn-
ne. A cserki:sztk
érdeklőciéss:l hall-
gatták ritka verrtlil-
gük beseédát,
majd tiszteietjre
több magyar clalt

Zs. G1,.
Az Árpád Fürdőváros Csepel nevíí,'300 személyt befogadó

gőzösét cserkészcsapatoknak igen olcsó bér ellenében rendelke-
zésére bocsátja. Ugyszintén a íürdőVárosba, amely Budapest
alatt 25 km-re van, 1 P-s és 75 íilléres kedvezményes retour
jeggye| viszi a jelentkező cserkészeket. Brdeklődni Budapest,
VII., Erzsébet-kórút 38. sz. Pöndör Frigyes igazgatónál lehet.
(Tel. 373-59,)

A Budapest Sportegyesület Millenáris strandfürdője (Bp., VII.,
Szabó József-u. 3..sz., Millenáris pálya) cserkészek részére a 60
filléres gyermekjegyet 30 fillérért adja. Ezen jegyek bármely
hétköznap érvényesek.

.A világiáró maláii cserkész Butlap'esten. iiior.ui §ytiit, mcg'akarla. ismerni a népeket, híres
embereket, különböző módszereket és ezt részben k,)nyv-
ben akarja kiadni, részben hazáia iíjúsága számára sze-
retné gyümölcsöztetni, hogy a maláj ifjúság méltó, szabad es
esveniogú versenvtársa legyen a vilás bármelv ifiúsásának. Aegyenjogú versenytársa legyen a világ bármely ifjúságának. A
fiúk meghatva hallgatták, mikor lelkesen elénekelte az indiai him-
nuszt. Élő példa volt, hogy kell hazája igazát külföldön ismer-nuszt. Élő példa volt, hogy l
tetni és új barátokat szeréini.

A cserkész testben és lélekben tiszta - morrdja törvényünk.
A testi tisztaság megvalósítása a táborban talán nehézségekbe
ütközik, pedig nem hanyagolhatjuk el, mert a tisztaság az €gész-
ségnek egyik legíontosabb kelléke. Különös gond fo}dítandó a
száj és fogak tisztaságára, mert a szái a bacilirsok mitlióinak te-
nyészhelye. Ezért ajánlatos m,indenkinek már idehaza az indulás
9lőtt megfelelő fogkrémet beszerezni. Legajánlatosabb erre a
Kalodont fogkrém, amely nemcsak a íogakát tartja tisztán, de
kellemes ízű is.
. A Magygr Evezős §zövetség mostanában adta ki a folyó
idényre szóló munkatervét. Ebből vesszük a következőket: Vér-
senyeilesznek: jún. 14-én Szegeden, jún.2B-án és 29-én (mindkét
alkalommal délután 5 órai kezdettel) a Margitsziget mellett,
július 12-én Győrött, júlis 19-én a csepeli ágban és szept. 19-én
távevezés a ,Neptuntól a szentendrei sziget alsó csírcsáig és
vissza. Azonkívül is van több érdekes kilométerdija és más ver-
senye. Ezek közül bennünket a következő ,,Vdndorevezős díj"
érdekel a legjobban:

.,,,Azon evezős(ök) részére, ki(k) hajóban (tehát páreve-
zős vagy váltott evezős sajkában) 193l április hó Óásodik
felétől október hó végéig tartott időszakában Magyaror-
szág területén levő vizeken (folyókon, tavakon) ná-gyobb
(200 km-t mindenesetle meghaladó) olyan evezős kirándu-
lást tett(ek), mely semmieéetre sem isak az egyesületi
székhely-rnellett levő vizre szoritkozott. Az út leráiá (lásd
például Zsembery könyvében említett mintákat) az esetle-

KöNNvEN AKAR JÁRNI KELNI?

sARKoT KELL V!SELN|.

A kedvezményes jegyek váltására jogostó utalvány az Orszá-
gos Titkári Hivatalban kellő igazolás után szerezhető meg. Tö-
meges igénylés előzőleg írásban vagy teléfonon közlendő.

Egy japán népszövetségi delegátus előadása a cserkészekné|.
A Népszövetségi Ligák budapesti kongresszt-tsának egyik japán
delegátusa, dr. j
I(awahara t, rkiói

Az Eszperantó Kör elókelő |apán venciége.
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Nyert a Cserkészbolt
és az 5,5,4. sz. c§erkészcsapat:

Szemfüles cserkészeink figyelmét bizonyára íelkeltette egy a
Magyar Cserkész legutóbbi-számában ehelyütt megjelent köz-
lemény, mely az Országos Gazd. Hivatal tógájában új sátor-
akciót hirdetett. A bölcsek első pillanatban rájöttek a turpis-
ságra, hogy Dugó Janinak szánt közlcményröl van szó, mert a
június 1-én megjelenő lapban a legritkább esetben hirdetnek
május 30-an záruló sátor-akciót,

A közlemény azt a logadást volt hivatva eldönteni, vajjon le-
het-e a Cserkészbolt iránt megnyilvánuló bizaimat a cserkészek-
ben külső befolyással megingatni. Bizalmi próbaként a még il;-
meretlen és lehetetlenül olcsó ,,Nomád" sátort r,ettük célba. S'et,
nünk kellett, metí az első sátrak immár szétfutottak az ország-
ban s ezek minősége minden vitát beiejezett volna.

A kísérlet úgy sikerült, hogy 938 sátorigénylőből 6 rendelte
vissza a sátrát. (Ez a ,hat akaratlanul 'nagy jót tett hat másik
cserkésztestvérével, azok közül, akik az első kész sátor nyomán
szerettek volna még fészt kérni az akcióból, melyről lekéstek.
Ezek most boldogan foglalták el a visszalépők helyét.)

Olyan fényes bizonyítéka a Cserkészbolt szolíd működésének
a cserkésztársadalomnak ez az álíalános bizalma, hogy mihden
tréiát félretéve, hasonló szeretettel akarja a Cserkészbolt ezt a
hűséges ragaszkodást viszonozni olymódon, hogy sorshúzás út-
ján kiemelte egy ,,Nomád"-sátor rendelőjét és ennek a sátrait
megduplázva fogja kiszállítani.

A szerencsés nyerő az 554 sz. cserkészcsapat, melyet ezúton
értesítünk.

§--
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énekeltek eszperantóul, mellyel teljesen megnyerték Ma-
gyarországnak japán vendégüket, ki b,úcsúzóul kitartó munkára
buzdította a magyar ifjúságot. - Képünkön dr. Kawairarirt
,,Eszperantó" karszalagos cserkészek togadják a budai VigaCc
előtt, hol a kongresszust tartották.

Amikor a szakács menti meg a tábort. Parancsnok irr névnap-
jára készültek a tiúk, ezt külsőleg is kifejezésre akarváÁ juttatni,
pompás ebédet terveztek. A kukták már korán reggel bementek
a küzeli íaluba, hogy valami pecsenyehúst szercziének, a szol-
gálatosok pedig a közeli kertésztelepre mentek gyenge zöldbab
irányában puhatolgzni. Sokáig késtek a fiúk, a reggeli is elmúlt,
magasan delel a nap és érthető türelmetlenséggei néz a meg-
szorult szakács a poíos országútra. Fél l2 felé feltűnnek a kókadt
fejű dal,iák hús és zöldbab nélkül. Más szakács valószínűleg két-
ségbeesik egy ilyen helyzetben, amikor 40 éhes gyomrot kell
megtömnie, azonkívül a parancsnok úr névnapját ünnepelni,

Gy,uri azonban egyet mosolyog bajuszába, amelynek árnyéka
már jelentkezik s előkerülnek azók a titokzatos koiíerek, mélye-
ket a táborozás elejétől .olyan rejtelmes, titokzatosságga| őtzött.
Kiderült, hogy ezek a csinos kis utazótáskák elsőrangú Glóbusz-
konzerveket tartalmaznak, amelynek segítségével 15 perc alatt

, nagyszerű májas, rizses előétel- és mé§ izlelesebb piirkölt pá-
rolgbtt az ünnepi fényben tündöklő csáikákban.
. Szakácsok gondoljatok azért arra, hogy a legnagyobb bajban
is kisegitenek a Globusz koffer-lconzervék. Ha tletmentőkitúnte-
tést nem is kaptok érte, de hálás mosolyt a jóllakott fiúktól bi-
Zonyosan.

Előadás a magyar cserkészetről a bajor rádióállomásokorr. A
müncheni és nürnbergi rádióállomások május 2B-án, c§ütörtö-
kön 18.30-kor Alexander Starke nijrnbergi előadóművész eszpe-
.ranto nyelvű felolvasását közvetítették, melynek címe ,,A iar-.madik cserkésztörvény Magyarorszagon". 

-Ugyanekkor 
bemu-

tatta, hogyan végez segitő munkát környezetébén és a társadaj
lomban a magyaí cserkész? Az előadást-a júliusban Budapesten
tartandó X-ik Nemzetkőzi Eszperantó Cserkész Tábor előkészítő
bizottsága rendezte.

_ ,Megkezdődtek a MOVERO. motornéIkili vitorlázó rffitő tan-
tolyamai. Május hó elején megkezdődött a MOVERO. eiidei e'ső
motornélküli vitorlázó tanfolyama, amely június 30-ig tart.

A következő tanfolyam júlíus l-tőt auguiztus 31-ig Yart, kttlö-
nösen tanítók, tanárok s azok részére van tervezve, ákik a nyári
szabatságuk alatt akarják ezt a gyönyörű és legiijabb spoi.tot
elsajátítan_i. A következő taníolyamia Úár lehet jéléntkezni, mi-
,vel a kiképzés folytatólagos.

A,hatmadik tanfolyam szeptember 1-től november 31-ig tart,
amely idő alatt lebonyolításra kerül a második országos-vitor-
lázó repülőverseny is. (Szeptember 5-t4-ig.)
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Ha finom gyapjúszövetekre

LE FI(o
yagy béIésárúra van szüksége, fordulion bizalommal

VITS PS VÁNDOR CÉC.'EZ
BUDAPEST, v. I{ER,., DEÁI( FERENC-UTCA 16-1a. sz. (ADRIA-PALOTA.)

Angol, magyar és más gyártmányú finom férfi-gyapiúszövetek és bélésáruk nagy raktára.

Szabómesterek legolcsóbb bevásárlasi forrásal
Á Cserkésasaötsetség jel,enlegi. ruhúaati akuiója a,l,ka,lmd,lt:atr megggőaőd,ést s"ereahet úrwink kitíinő m,dnlbégéről.
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A tanfolyam alatt a növendékek a MOVERO. ottlronában in-
gyenlakástéskedvezményesellátástnyerhetnek.
' Brdeklődőket és kirándulókat szívesen látunk a farkasht,gyi

repülőterünkön. Megközelíthető a Gellért-téről helyiérdekű vasút-
tal, gyalog pedig a farkasréti végállomástól a Kakukhegyen ke-
resztül.

A tanfolyamra jelentkezni lehet a MOVE. repülőosztályánál:
Podmaniczky-utca 45., délelőtt 9-J óráig, (Telefon: atltomata
228-34.)

Kedvezményes jegyek. A nyáron Budapestre ránduló cserké-
szek ligyelmébe ajánljuk a Szövetségnél kapható kedvezményes
utalvánlokat. Ilyen keclvezményes utalványok vannak: a Beke-
tow-cirkuszba (5O%), a margitszigeti Sport Uszodába 50 filléres
jegy, az Angol Parkba (5O%), az Állatkerbe 10 filléres belépő-
jegyek,

Póka Ervin egyetemi hallgató, cserkész, dr. Póka Ervin buda-
pesti ügyvéd íia, balesetet szenvedett, amely ugyan sem állandó,
sem részleges rokkantsággal nem járt, mindazonáltal a gyógyu-
lás folyamata huzamosabb időt vett igénybe. A Magyar Elet- és
Járadék-Biztosító Intézet mint szövetkezet, Y|., Andrássy-út B.,
amelynél a Kath. Egyetemi Gimnáziumi Cserkészcsapat parancs-
noksága tagjait biztosította, dacára annak, hogy a biztositás
csak halál- és rokkantság esetére szólt és múlékony, munkakép-
telenségre nem terjedt ki, előzékenységének tanubizonyságát
adandó, a hosszabb gyógyulási ,időre való tekintettel 100 pengő
baleseti kártérítést állapított meg, amelyet a sérült fél már kéz-
hez is vett. Ezen eset világosan bizonyitja, hogy a Magyar Élet-
és Járadékbiztosító által propagált,cserkész-balesetbiztosítás
mily fontos szükségletet pótol.

Piccard tanár sztratoszféra-repülése. A Magyar Cserkész már
ez évi március 1-ri számában részletesen ismertette piccard brüsz-
szeli tanár kísérleteit a legmagasabb légrétegek, az ú. n. sztra-
toszíéra kikutatására. Mint az újnságokból bizonyosan olvastá-
tok, az első felszállás az elmult hetekben megtörtént, még pedig
teljes sikerrel. Piccard tanár kísérőjével, Kipfer dr.-ral l6,000 m
magasságba emelkedett és ott tartózkodott mintegy húsz óráig.
lgaz, hogy ez utóbbit nem teljesen jószándékkal csinálta, hanem
azért; mert a ballon szelepei ielmondták a szolgálatot s ha a
merész utazók nem visznek magukkal elegendő ox,igént, az egész
vállalkozás könnyen végzetessé válhatott volna. A léggömb vé-
gül az Alpokban, Gurgl falu mellett ereszkeilett le a geleccse-
rekre, minden baj nélkül. Piccard tanár útja eredményével igen
meg van elégedye,és új felszállásra készül. Egyik legérdekesebb
észlelete az vo|t, hogy a levegőrétegek mozgása még a 16 km-nyi
óriási magasságban sem szűnik meg teljesen. K. L.

Vendégek a táborban. A látogatók sáskaraja kíváncsi szemek-
kel nézi a cserkészek kicsi államát. A iiútk 5 órára beszámoló
ünnepélyre készülnek. Ember tervez, Isten végez s egy hatalmas
felhőszakadás nem a tábor emelvénylrez, de a sátrakba kergeti
a kedves ismerősöket, vendégeket. Nem lehet megtartani a szép-
nek ígérkezett ünnepélyt s a vendégek szomorúan készültek tá-
vozni, amikor Ferkó, a Bagoly örs szemfüles örsvezetője eltűnt
a szersátorban, hogy két perc mulva hangos szóval invitálja oda
egy kis cserkészuzsonnára a vendégeket. Ha már szellerni táp-
lálékot pem tudtak adni, legalább egy k,is testi frissítővel szo[-
gálhassanak. Könnyen megtehették, mert két hatalmas rúd Herz-
szalámijuk volt a titkos kamrában. Ne felejtsetek el ti sem ma-
gatokkal vinni néhány kilogramm Herz-szalámit, hogy. hasonló
bajban segithessetek.

Jönnek a--ÓÓapáttapök.-Legutóbb némi elégédetlenséggel ad-
tunk kifejezést ama nézetünknek, hogy mégis csak elvárhatnók
azt, hogy a csapatok a maguk kebelében szerkesztett és helyi
jellegíí híradóikat - legalább időnkint - nekünk is megkülde-

nék, Egyrészt így tudomást szereznénk a csapat irodalmi és
. egyéb belső munkásságáról, másrészt magának is használna a

csapat, amennyiben mi a híradókból a legérdekesebb csapathíre-
ket időről-időre átvesszük és a ,,kerületi hírekl' rovatban kö-
züljük.

Felhívásunknak meglett az a jő eredménye, hogy megint há-
rom csapat: a pécsi 10. sz. P. Á, R., a 11. sz. Bocskay és a deb-
receni 171. sz. Erdösi lmre-cs.-cs. híradójának néhány számát
megküldte, s ezekből érdekes és hasznos tapasztalatokat szerez-
hettiink. Köszönjük nékik a figyelmességüket s reméljük, hogy
őszre minden csapatfo,Iyóiratból néhány példány a szerkesztö-
ségi,asztalon íog egymásnak találkozót adni. - Különösen
örülnénk, ha a táborbán szerkesztendö ,,ttibori különszam''-okat,
,,igric"-eket stb, elküldenétek a Magyar Cserkésznek. - Ugyan-
csak itt emlitjük meg, hogy az ózdi vármegyei l, B. lapjának, a
Cserkészvilagnak legutóbbi szép számát is megkaptuk.

Néger zene-e a iazz? Egy atnerikai filmexpedició Aírikában
volt és többek között grammofont is vitt magávál ered,etí iazz-
lemezekkel. Mikor a bennszülöttek előtt járatták, iátták, hog1,
azok egyáJtalában nem törődtek az jazz-da|lamokkal. Azonban,
ha egy Caruso-Iemezt tettek fel, módfelett lelkesültek érte. A fő-
nök anyira el volt ragadtatva, hogy sok marhát kínált fel, csak-
hogy megkaphassa az ,,embert a dobozban". Mikor látta, hogv
alánlatát nem fogadják el, eltűnt és néhán!, pillanat mulva leg-
szebb leányáva] tért vissza, ót akarta a,grammofonért cserébe
adni. (Dánból. Speidernes Magazin.)

CSAPATOK
nyomtatváqyaikat,
levélpapírt, csapat-
híradókat, plaká-
tokat

legolcsóbban
leggyor§abban és
legszebben a

LoBU S
NYOMDABANT
VI., ARADI_IJ. 8.
kaphatják.
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NAPSUGAR,AS LELKET A TÁBORBA!
óstoitál már sótlan ételt? Ugy-e ehetetlen volt?
Pedig egyébként megvolt benne minden.
Hiányzott belőle a só,

Láttál, pincében íölnyurgult, sápadt virágot?
volt benne élet-Ilcildje is volt, levegője is volt: mégseil

erő. Megsinyiette a napfény hiányát.
Lehet egy tábornak is lelkes, gondos parancsnoka,

lehetnek dolgos, szótfogadó cserkészei, lehet elsőrangú
szakácsa, fölszerelése, programmja: rnégsem cslerkész-
tábor az, ha nem találom meg benne a harmonikus cser-
készélet savát, napsugatát, ízt és erőt adó, titkos vita-.
minját: a vidámságot.

A cserkésznek törvény parancsolja a vidámságot. Nen-r
különös c1olog ez?.Nem, mert a vidámság a tiszta, ki-
egyensúlyozoit Iete't< kisugárzása kicsiknél, nagyoknál
egyaránt. Az a minden fe|adatot jó szívvel vá|lalő kész-
ség záloga, A nehézségekkel kacagva.dacoló íéríi-aka,rat
heiykén -sziporkáző sitkráia. A társas együttlétet elvi-
selhetővé, sőt kellemessé tevő értékes olaj.

Vigyünk hát a táborba sok-sok őszinte vidámságot.
Ezt persze, nen vásárolhatjuk be az utolsó pillanatok-
ban, tnind valami kulacsot, vagy szalámit. Azt egész esz-
tendőn, egész életen keresztül, apránkint kell összegyüj-
tögetnt. eppen azért, mert a vidámság olyan lényeges
kelléke a jó tábornak, a Magyar Cserkész csokorba kö-
tötte a cserkészszerű vidámság tarka virágait s ebben a
tábori számban testvéri szeretettel az ölébe szória azok-

nak is, akik télen át nem gyüjtöttek, azoknak is, akiknek
soha sincs elegük belőle, Szeressétek, fir k! Haszná|iá-
tok föl, szórjátok két kézzel magatol< kölé. Hadd mele-
gedjék fel tőle a iájdalonrba, önzésbe, lelnondásba der-
tiredt tnagyar föld. 

*

Ne féltsük a vidámságtól a cserkésztábor komoly el-
nélyedését, kemény, tértias fegyelmét. A jó cserkészt
egészséges ösztöne eligazítja, hogy mikor, meddig me-
het a vidámságban. Mert vidámság és megfontoltság az
életben is megíér egy gyékényen, nemcsak a Törvényben.

Elmondok egy történetet.
Szigorú, önmegtagadó életéről ismert szent embert

asztalához meghívott a fejedelem. A szent nem akart
föltünést kelteni, evett hát minden fogásból. Ánrbárcsak
módjával. Az egyik étekíogó szolgában mégis ágaskodni
kezdett a boíránkozás s jó hallhatóan odasúgta a társá-
nak: ,,Szép kis szent ez! Nézd, hogy eszi a fürjpecse-
nyét!"

A szent hátrafordult és mosolyogva mondta: ,,Fiam,
mindent a nlaga idejében! Ha türjpecsenye, legyen íürj-
pecsenye. Ha pedig önmegtagadás, legyen önmegta-
gadás l"

Bölcs szavakt Ezt valljuk hát mi is: ha vidámság, le-
gyen vidámság. Ha pedig fegyelem, hát legyen tegye-
lem. Mindent a maga idejében!|

Okos embernek ennyi elég, Velősy Elek,

rÁnonrÚzt
A magyar éjszakdk alvó pardzsa
Életre kapott s mdr lobog a, Idng.
Piros mosollyal arcon-símogat.
Testyérek, üliük körül a tüzet!
Tabortűz: magyar tűz. MeIeg sugárral
Átfonja sziyünket s összeköti.
szakíthatatlan, édes kötelék
Hozzdnk ldncoljá hazdnk nagyjait.

- Itt il közöttünk Árprid, hős apánk,
ki idehozta a tdbortüzet,
A harcos népek örölc szent tüzét,
Messze Keletről. - Itt ül a lovag
Szent Laszló s Béla. Orszagrendező
Nagy hőseink: éIő nagy oszlopok,
Altitdmasztjdk a magyar eget.

- Itt il Rákóczí minden kuruc,dual,
Vak Bottydn, l,duorka, - itt Mikes,
A székelyhíiség drua katondja,;
Itt l,dtom Kossuth víg honvédeit,
A magyar célok elszdnt hőseit;

MBGI{YITo.
S Doberdó hősét, haldokló apdmat,
És szibéria rab halottait.
A ttibortűz fényében itt r,emeg
Az ezeréves magyar fdjdalom.

-' De itt csattog a nwgyar kedv acéIos,
Vig kacagdsa is az éjszakában.
A romokból is újat alkotó
Viddm akarat vérünkben pezseg.
A törhetetlen élet itt lobog
rs elüzi a lomha drnyaka.t.
A magyar jókedv az erö virdga.
Testuérek! Csengjen kedtletek ezüstje,
Piros ajkakróI líg nóta peregjett!
A jövőt néz,ö termékeny remény
Mosolyt fakasszon magyar arcokon:

- De feledjük a mult romjait;
É,s ne Jelejtsük a Csonkahazdt!
A jókedv légyen új erők forrása,
És ytsszcyesszük, ami a miénk!

Radványi Kdúmdn,
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AI{ADÉMIA A RÁI{OSRENDEZŐN.

- Jó napot, ifjurak!

- Jó napot, vasutas bácsi!

- Nézelődünk, nézelődünk?

- Olyasvalaínit csinálunk. Azon törjük éppen a fejün-
ket, hogy mit jelentenek ezek a betűk a vasúti kocsikon.
Ott a szám mellett, például. Az egyiken G van, a másikon
K,megJ...

- Hát biz' annak úgy köll lennyi, fiatalurak, arról is-
merszik meg, hogy mellik kocsi miféle,

- Akkor azt jó vo|na nekünk is tudnunk. A napokban
táborba utazunk és menetközben sok vonattal találkozunk;
akkor pedig. . .

- Cserkésztáborba mennek, úgy-e? No, az szép dolog
lehet. Engem, vén csontot se kellene háro[nszor az asztal
körül kergetni, míg elmennék. De minek ahhoz a betűket
tudni?

- Jó az, bácsi kérem! Mi cserkészek, sok mindent meg-
tanulunk, olyat is, aminek nem 1átjuk rögtön hasznát. So-
hase lehet ám tudni, hogy mikor fog jól segíteni az ilyen
tudomány.

- Szentigaz, fiatalurap! Magam is úgy vagyok vele.

- Hái akkor tessék megmondani, ki tudná nekünk meg-
magyarázni, hogy ezek a betűk mit jelentenek?

- Hái ki más, ha én nem? Huszonnyolcadik esztendeje
szólgálok itt, a tendezőn. Ugy ismerem valamennyi kocsit,
meg gépet, pint a juhász a bürgét, ott a dorozsmai ta-
nyán. Mögmondok én a világon mindent, csak szójjanak,

- Tessék akkor azt megmondani, mit jelent az a G
betű. Azt látjuk legtöbbet.

- A G-betű a födött teherkocsik sorozatjele. Merhogy
azt a betűt, vagy azokat a betűket - vannak olykor töb-
ben is, kisebbek - úgy híjják, hogy sorozatjel.

- Miért éppen G a sorozatjele a teherkocsiknak?

- Hogy miért, azt talán maga az elnökigazgató úr se
tunná megmondani. Mindig is az vót a jele, azzal vége,
Sorba megy itt az ábécé valamennyi betűje.

- Hogyan megy sorba, bácsi kérem?

- Ugy, hogy A az e|sőosztályú személyszállító kocsi,
B a második, C a harmadik osztályú.

- Aztán?

- Tyú, kutyafékom, de megegzekutálnak . . .

- Egzaminálnak, úgy-e, bácsi ? Y izsgáztatnak? !

- !7, az, itiuram| Megbotlott a nyelvem. Mög hát mi
Doroz§mán nem is tanultunk ángliusul.

* Ha íátadt a bácsi, vagy dolga
sem nyaggatjuk. De ha ráér, szívesen
Olyan jól magyaráz . . .

Az öreg megpödörte őszes, bagólétől
aztán látható megelégedéssel folytatta:

barnult dajuszát,

- Ráérek most vagy egy félórácskát. Most nincs vonat.
Mög a tolatással is végeztünk vóna. Hun is hagytuk el?

- A C a III. osztályú személyszállító kocsi . . .

- De jó tehóriája van a lelkömnek!

- Memóriája! ] -

- Az no, az| Akkor most gyün a D. Az a paklikocsi.
Hivatalosan kalauzkocsi. Akiben a vonatvezető ül. Tudják,
az a kalau4 akinek piros-kék zsinóros kis kölöktrombita
csüng a nyakában. Hát az a D-kocsi. Ahun a menetlevelet
írják. Mög ahol a személpoggyászt viszik. D után gyün
az E. No olyan nem sok van. Azok vónának a IV. osztályú
kocsik. Akikben kubikosokat, summásokat, aratómunkáso-
kat, katonákat visznek. Ámbátor inkábbad fedett teherko-
csiban . - .

-G?
- Ugy van! G-kocsiban utaztatják üket. Az minden'ál-

lomáson akad s a szerszámíéle is könnyebben elfér benne.

- Jaj, de érdekes! És mi az F?

- Ahol van egy éppeg. Kitanálják-e az iíjurak? Amol-
lan póstástrombita van rajta, meg pecsétes levelet is pin-
gáltak az oldalára . . .

- Biztosan postakocsi, úgy-e?

- Csakis! A G-t már mondtam. A H-ban lovat szállí-
tanak. Az J, azt pőrekocsinak híjják. Merhogy se oldala,
se ajtaja, se teteje. Ollan szegényes, miní az l-betű. K-
jelű sokféle van. Más, akiben szenet, követ, téálát, más,
akiben kokszot, faszenet visznek. No mög sertéstrágyát.
Annak fedele van, mer amerre azt elviszlk, §zagos lesz ám
az űtja nagyon. Az a Ks. ,,S", mert sertés.

- Olyant már én is láttam, amelyikben sertést szálli-
tottak. Emeletes volt.

- Az megen más, fiataluram. Csak a szaga ugyanaz,
M-kocsinak hívják (talán mer M-alac pecsenyét tesznek
bele elevenen). Az R jelűek a takarmánykocsik. Helyeseb-
ben ciszternák; Abban hozzák az olalat.

- Gázt is?

- Azt is. Azt Rn-nel jelölik. Több aztán nincs is. Most
aztán Istennek ajánlom magukat. Jelez a 268-as, hát én
menek... V.E.

van, akkor világért
elhallgatjuk estig is.

rBIIBTBI{.
Érettségi előestéjén.

Ma búcstizom egy gyermektől,
temetek egy ntosolygós, d,alosajkti kis diakot.

Ezüstko porsóba f ektetetn óvatosctn
és magcsókotom pici búcsticsóltkal
a honúokát.
Kezeügyébe helyezek egy dacos métaiitöt,
hideg ujjai közé bújtatok egy vidtitu labdat,
és hanyagul odavetek - altogy ő szokta -egy ócska, szamdrfüles, szakadozott
latin grantmatiktit.

Azután virágokat hintek a koporsóra,
Az ő virdgait
ó szedte ezeket a kis Jézus drdga kertjéből

vagy az ő kertjében fakadtak
tavaszlrusaddskor.
Egy csokor édes szagú, tílomizű gyöngyvirdgot

és éIetről susogd, kacagó orgonat
a szivéltez teszclc.
(Ezeket az édesanyja szerette.)
r s b rí gy a ci t f é ny íi, s z e li d lilio t t t - lc o s z o r tlv al,
az első kereső, hunyorgató szerelent szűz koszort|jtiual
megkoronazom a fejét.
es betemetem a koporsót
róggel és ltönnyel,
könnyel és röggel.
És mikor széttnorzsolom az utolsó könnyet,
mikor f elajzom nlagam az el;következő,
h.arcos, szép életre,
érzem, hogy a sirból rdynmosolyog
é s utr av al ó - cs ó kr,a csü cs ö r iti s zti j tit
a Cy97n121r.
A halott Én.

Bethlen Iuan.
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Balatoni táborozás!
A mesék világába tartozik, ha valamelyik cserkészcsa-

patnak sikerül szép időben, kánikula idején a Balaton mel-
1ett táborozni, Ennél jobbat elképzelni sém lehet!

Az egyik nyáron az 51-esek a Balaton tavánál táboroz-
tak. Kőszegi Mátyás közcserkész is úgy találta, hogy nincs
a Balatonnál különb víz a föld kerekén és nem cserélt volna
senkivel a világon, amikor belepocskolhatott a Balaton
vizébe. Akár naphosszat benne ült volna, ha a parancs-
nok úr sípja ki nem húzza a selymes elemből.

A tábor a fonyódi parton, Kenderesi báró birtokán ál-
lott. A báró nagy cser}részbarátnak bizonyult és ahol csak
tehette, a cserkészek segítségére jött mindennel, ami a bir-
tokáról tellett. Kenderesi bárő maga is gyakran lejött a
táborba; ilyenkor Hektor kutyája kísérte. Remek faj-pél-
dány, amellyel a báró a pesti országos kutyakiállításc,
és műkotorék-versenyen első dijakat nyert. A tavasz tacskó
rögtön nekiszaladt a Balatonnak, mihelyt a partra jutha-
tott, hasig belekutyago|t a vízbe, és veszettül fürdőzött a

, cserkészek között, akik ezer meg ezer mókát találtak ki,
amelyekben a fürge kutya tevékeny részt vett.

Egy reggel Kőszegi Mátyást a parancsnok úr silbaknak
állította ki a Balaton partjára, hogy amíg el nem érkezik
a fürdésre kiszabott ídő, addig senki fia be ne merészked-
jék menni a Balatonba, Erre az óvóintézkedésre főképen
a kiscserkészek miatt fordítottak különös gondot. ,

Matyi hűségesen őrizte a szunnyadó vizet. A távolban
a tihanyi félsziget szürkéllett.

- óh Tihanynak riadó leánya,
Szállj ki szent hegyed közül . . .

A hangulatot zörgés zavarta meg, a hajladozó nád kö-
zül, Hektor robogott elő; beletocsogott a gyengén hullámzó
vizbe.

- Itt a báró fut - gondolta magában Matyi. - Talán
ki kellene kergetni a vizből Hektort. De nem cserkész, hát
rá nem vonatkozik a parancsnoki tilalom!

Hektor nagyszerűen élvezte a reggeli Balatont. Bele-
viritykélt a vízbe, a íarkával úgy csobogott, akár a,ío-
nyódi Kelén hajó csavarja, az orrát magasra tartotta és
szimatolta a szellőt, arrnely Keszthely felől fujdogált Fo-
nyód felé.

Távol a Balatonban apró,
fehér pontok uszkáltak. Ami-
kor a szél irányába jutot-
tak, Hektor elvakkantotta ma-
gát és élénken szimatolni kez-
dett. Megorrontottá a 1udakat
és egyszeriben rendkívül izga-
tott lett. Mivel hasig merült a
vízben, a látóhatárvonala igen
mélyen feküdt és nem látha-
tott serrnmit, hát kitocsogott a
vízből, egy magasabban
fekvő fűzfabokor árnyékába
húzódv a kémlelődött. Amikor

megpillantotta a ludakat, örömteljesen megcsóválía a íar-
kát, beleugrott a vizbé és nekitámadt. Jó messzire kellett
a vizbe mennie, már csak a feje látszott ki a Balatonból,
azért nem tágított addig, amíg el nem érte a ludakat és
akkor űzni kezdte azokat. A szegény madarak riadt gá-
gogással menekültek a kutya elől, de az ügyes volt (nem
hiába nyert díjat a műkotorékon) és az egyik szerencsét-
len teremtést nyakon ragadta és a lábával viz alá nyomta.
Matyi ijedten figyelte, hogy a kutya milyen sokáig tartja
víz alatt a zsákmányát. A lúd felbukott a vízből, a nyaka
erőilenül kókadt le a víz színére, majd új erőre kapva,
menekülni próbált; de Hektor nem bocsátotta el a zsák-
mányát, ítjra nyakon ragadta és a lábával a víz alá
buktatta.

Matyi elszörnyedt.

- Ejnye, te átkozott kutya! Nem ereszted szabadon
azt a szegény madarat?!

Hektor felneszelt a kiá|tozásra, elbocsátotta áldozatát,
amely lélekzethez jutva ismét menekült, de most sem jut-
hatott messzire, mert üldözője megint csak nyakon ra-
gadta.

- Ejnye!
Matyi méregbe gurult és mivel éppen a rendes tábori

öltözetben parádézott (úszónadrág 
- egyéb semmi), ha-

bozás nélkül belegázolt a vízbe és nagy hujjogatással sie-
tett a szegény liba megszabadítására. Amikor Hektor
látta, hogy jól teszi, ha elhordja aranyéremmel kitüntetett
irháiát, ott hagyta a ludat és nagy kerülővel kifelé capta-
tott a partra, ahol már ott állott a bátő a fél cserkésztá-
borral egyetemben és tanuja lehetett tacskója szörnyű me-
rényletének.

A cserkész elérte a ludat, amely élettelenül lebegett a
vizen, Matyi liiemelte szegényt a vizből és elszomorodva
látta, hogy a madár szeme fennakadt, alig pihegett, nem
mozdul, semmi élet nem látszott benne. A fiú rnegsem
dobta le a kezébő| a megkínzott állatot, hanem kivitte a
partra, ahol Keseü Bandi, a tábori szakács fogadta.

- Van-e még élet abban a libában? - kérdezte türel-
metlenül.

-_ Még él szegény!

- Akkor gyorsan add ide, hadd vágom el a nyakát.
Megsütöm ebédre.

A báró megszólalt:
_ Angliában nem metszik

el a lúd nyakát, hanem meg-
fojtják. Ezt a műve|etet az a
haszontalan Hektor már szak-
szerűen végre is hajtotta. Hát
csak vigye, szakács, a kony-
hára és kopassza meg! Fo-
gyasszák el jó egészséggel!

Matyi ijedten rebegett:

- Kegyelmezzen meg, mél-
tóságos uram, ennek a libá-
nak! Hiszen még él és gondös
ápolással megmenthetnénk!'A ravasz Hektor a partról kémlelte a ludakat.
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- Hogyne! - gúnyolódott a báró. - Azt hiszi, fiatal
barátom, hogy állatorvost hivatok le hozzá Peptről, vizes-
borogatást rakok a nyakára, zsindelybe kötöm az eltörött
szárnyát és digitáliszt csepegtetek a csőrébe!?

- Majd ápolom szegényt. Láttam, hogy vergődött az
életéért, igen megsajnáltam és sokért nem adnám, ha meg-
menthetném az enyészettől . . .

A báró elmosolyodott.

- Hát jól van! Pardon grácia a libának! Magának aján-
tlékozonr, csináljon vele azt, amit akar! . . .

--- Köszönöm, báró ítr a jóságát 
- hálákodott Matyi -,azzal elsietett a megkínzott lúddal.

A cserkész kezelés alá fogta pártfogoltját. Digitáliszt
nem aclott uí]yan a lirdnak, de fekete kávét, azt - igenis,
beleerőszakolt a torkába, azután bekötötte vizes cserkész-
nyakkendőjével a nyakát, zsindelybe tette a szárnyát, puha
fészket készített neki egy zsombék aljában, lefektette és
őrködött fölöite. Egy órai pihenés után a lúd pislogni kez-
dett, szemmelláthatólag éledezni kezdett, majd megmoz-
dult és a lélekzése egyre szaporább lett. Matyi szerette
volna kitapintani az érverését, de nem tudta, hogy merre
keresse a lúd ütőerét, hát erről le kellett mondania. A tá-
bori hőmérőt azonban a lúd szárnya alá drrgta, hogy a
hőmérséklete felől tájékozódhassék. A hőmérő 39.5 fokot
mutatott.

- Hüh! Ennek a szegérry libának ugyancsak hatalntas
|áza van - szörnyűködött Matyi és szaladt a tábori pati-
kába, hogy chinint kérjen a szegény beteg számára. Lós-
kai tanár ítr azonban nem szolgáltatta ki a chinint és fel-
világosította a buzgó ápolót, hogy a madarak hőrnérsék-
lete jelentékenyen magasabb, mint más kétlábúaké, éppen
azért valószínű, hogy a lítd hőmérsékletét természetesnek
lehet tekinteni.

Matyi megnyugodva tért vissza a beteg ágyához. A lúd
akkor már felült fészkében és kíváncsian nézett a cser-
készre, aki majdnem elrikkantotta magát örömében, ami-
kor meglátta, hogy védence a javulás útjára lépett.

Nem l<ellett semmi különösebb orvosi tudomány ahhoz,
hogy Matyi nregjósolja, hogy a lútl kilábol a betegségből.
Ugy is lett . . . A lúd délutánra már visszanyerte az ere-
jét és a lábára állcttt. Matyi biiszkén terelte a ltrdat be a
táborba. A lúd nyakán ékesen virított a szép zöld cser-
késznyakkendő és engedelmesen totyogott új gazdála
előtt, aki egyenesen a parancsnoki sátorhoz vitte jószá-
gát, hogy bemutassa a pafancsnok úrnak, aki jót kaca-
gott a cserkésznyakkendős lúdon.

- Si a szándékod azzal a lúddal?

- Tisztelettel jelentem, parancsnok úr, szeretnétI ma-
gamnál tartani ezt az állatot, amíg teljesen fel nem
gyógyul !

Amikor Matyi negkapta lúdja számára a tartózkodási
engedélyt, nádból, vesszőből csinos házikót épített, sással
bélelte ki és abba helyezte el a hófehér madarat,

A lúd másnap jókedvűen csetlett-botlott a sátorok kö-
zöti, állandó derültségben tartva a cserkészeket, zöld ken-
dővel gondosan bekötött nyakával és zsindelybe szorított
szárnyával.

Két nap mulva a liba teljesen meggyógyult. Nem fájt
már a torka, kitűnően nyelte a vegyes elemózsiát, amellyel '

a cserkészek táplálták és szemmelláthatóan pompásan
érezte magát a táborban. Már nem kellett borogatást rakni
a totkára, de azért Matyi huncut kis nyakkendővel ruházta
föl, amely módfelett mulatságos külsőt kölcsönzött a libá-
nak. A cserkészhumor hamarosan nevet is talált a libának,
elnevezvén Gazsinak, A gazdájára meg azonnal ráragadt
a Ludas Matyi nevezet.

Aki azt hiszi, hogy Gazsi közönséges buta liba volt, az
erősen téved, mert Gazsinak lúd létére elegendő sütnivalója
volt, Valósággal ismerte a gazdáiát, ragaszkodott hozzá,
írgy követte mindenfelé, mintha kutya lett volna. A tábori
rendet is alaposan kiismerte. Amikor reggel ébresztőt fuj-
tak, kirohant a fészkéből, a gazdála sátorához rohant és
élénk gágogással hívta fel a figyelmét, hogy a reggeli
trombitaszó már fölhangzott. Azután a Balatonhoz totyo-
gott, mert tudta, hogy a gazdája a többi cserkésszel a tóra
vonul, hogy az abdesztán mosakodást elvégezie. Cazsi
megfürdött, kiírszoti a partra, amíg a fiúk cserkészmunká-
val foglalatoskodtak, azalatt a fészkében pihent. A dél-
előtti fürdésnél pontosan megjelent és versenyt hancuro-
zott a cserkésze,kkel, Ha valamelyik kiscserkész véletlenül
átment a tilos vonalon, éktelen kiabálással árulkodott, a
kiscserkész felé úszott, kenrényen ráripakodott és nem
nyugodott meg addig, amig az eltévelyedett fiú biztosabb
vizekre nem evezett. Rendesen iürdés közben harsant lel
az ebédre hívó jel. A cserkészek sátoraikba rohantak, fel-
öltöztek, addig meg Gazsi díszpsen megtollászkodott a
homokon, a második trombitaszóra a táborba sietett, a
glédában féllábra á1lott és megvárta, amig az imádság
elhangzott, azután ő is odavonult a szakács kondérjához,
tudomásul vette, hogy a gazdája megkapta az ő kompeten-
ciáját is és jóízűen megebédelt a hulladék-zöldségből, meg
miegymásból, amit a szakács készített el a számára.

- Talán bizony még cserkészmttnkára is meg lehetne
Gazsit tanítani - vélekedtek a nagyobb képzelőerőr,el
büszkélkedő cserkészek.

Ezt kötve hiszen, de annyi bizonyos, hogy Gazsi nlin-
denben nagyszerűen alkalmazkodott a tábori élethez.

Egyszer vendégeket hozott Kenderesi báró a táborba.
Magas, erőteljes pap érkezett egy alacsony tömzsi úrral.
Mindkettőnek olyen erős dróthaja volt, hogy alig lehetett
felfelé fésülni. A parancsnok nagy tisztelettel fogadta a
vendégeket, belefujt a sípjába és elkiáltotta magát:

- Ide, hozzám|
A sok cserkész kirohant a sátrából és úgy, ahogy vrllt,

a tábor közepé.re futott.
Hát uramfia, egyszeícsak nagy gágogás hallatszik és
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|átiák, hogy Gazsi is előre tör a fészkéből; majd hogy a
nagy szaladást észreveszi, erős rikácsolással felröppen és
úgy iparkodik a parancsnok felé. Per§ze, hogy Gazsi fu-
tott be elsőnek az odarohanók

szokott pislantani - ,,vajjon lesz- eső?" Az bizonyos,
hogy a vendégek arca elkékült abbeli erőlködésükben, hogy
a komolyságot megtartsák, amikor Gazsit díszléptekkel

eltotyogni 'átták maguk előtt.
Díszmenet után pihenő kö-

vetkezett. Matyi rogyadozó
léptekkel haladt a sátora felé,
néha bosszús pillantást vetve
a mellette fecsegő libára.

- kik lehettek ezek a ven-
gek? - kérdezte Herpenyő
Jóskától.

- Nem ismered őket? A
papot Szombathelyen e|eget
láthattad, a másikat pedig az
élclapokon mindig megtalál-
hatod, ,mert igen népszerű.

Ludas Matyi elsápadt.

- Csak nem Vass :minisz-
ter úr az a magas főtiszte-
lendő?

vette a sebe§ültet, - Pedig eltaláltad. Bizony
úgy van, hogy az egyik a

népjóléti miniszter, a másik meg Budapest székesfőváros
polgármestere!

Matyi szemrehányóan nézett a lúdiára. Annyira be-
gyulladt meglepetésében, hogy nem is tudott haragudni a
gunárra.

- Látod-e, Gazsi, micsoda nagy szégyent hoztál a te-
jemre, meg az egész 5l-es csapatra? Mit gondolnak most
azok az urak felőlünk? Eredj el a szemem elől, látni sem
akrlak többé! Haragszom rád!

Ludas Matyi elkeseredetten vetette le cserkészruháiát,
belegázolt a Balatonba és ott, ahol a legmelegebbnek ta-
lálta a vizet, hasrafeküdt, hogy csak a feje látszott ki a
ióból és ott maradt ebédig.

Matyi szorongva várta a napi parancsot. No most aztán
leSZ ,,ne mulass!"

A napi parancsban semmi különösebb nem foglaltatott.
A parancsnok megdícsérte a fiúk cserkészies magatartá-
sát és egész általánosságban szólt arról, hogy bárki láto-
gassa is meg a tábort, megelégedését fejezi ki a látottak
fölött. Egy, csak egyetlen egy paíancs hangzott egészen
különösen és szokatlanul,-amely csendes derültséget kel-
tett a cserkészekben,

A különös mondat igy hangzott:
,,A csapat gunárja cukros rizst kap vacsorára|"

közül, a fejét komikusan
oldalt fordítva, ahogy a lúd
szokott tenni, amikor felfelé
néz, - csodálta a vendégeket
és élénk gágogással motyo-
gott valami üldvözlésfélét.

A vendégel< mosolyogtak
a nagy rohanáson, különö-
sen pedig Gazsin, de nem
tettek semmiféle :megjegyzést
a különös madárra. Ujabb
sípjel. A parancsnok úr
üdvözölte a vendégeket,
amelyre a paplorma úr vála.
szolt röviden, de olyan szé-
pen, hogy Kőszegi Mátyás
közcserkész sajnálta, amikor
több szó nem röppení e\ az Gondos kezelés

ajkáról. Gazsi is meg lehetett
eiégedve a beszéddel, mert közben helyeslőleg gágogott és

élénk kiabálással vett tészt az általános éljenzésben, meg
a,,huj-huj-haj rá"-ban.

Oszolj után a vendégek megtekintették a tábort, tízórait
kaptak, utána pedig szemlét és díszfelvonulást tariottak.
A szemlén Gazsi is megjelent, odaállott a sorba gazdáia
mellé, hiába próbálták elhessegetni őkelmét, nem mozdult
voina el a helyéről a félvilágért sem, Ez egyszer azonban
befogta a száját, tisztességtudóan hall§atott, a szemével
ép úgy kísérte az el|épő parancsnokot, meg a vendégeket,
akárcsak a többi cserkész.

A diszmenet remekül' sikerült volna, ha Gazsi tönkre
nem teszi az egészet. Amikor a csapat megindult - kemé-
nyen rúgva a balatonparti homokot -, Gazsi is a gazdáia
meilé lopakodott és vele együtt masirozott. Ha olykor el-
maradt, élénk gágogással felröppent és a levegőben hozta
be ahátrányt, hogy el ne marad jon a gazdája mellől. Sze-
gény Matyi, kínjában szerette volna oldalba rúgni a lu-
dat, de nem tehette, mert először is: ,,a cserkész szereti
az állatokat", ffi€g másodszor: ki látott olyat, ltogy valaki
díszmenet közben egy 1ibát megrúgjon? Elnyelte hát bosz-
szúságát. és közönyt mímelve vágta a lépéseket. A pa-
rancsnok elé értek. Itt Ga2si is megcsiná|ta a fejvetést.
eppen úgy nézett az ég felé, mint amikor néha az égre

Rérndrárna a vadnyugatról!
Szereplők: két cowboy és egy sült.

Bekonferálandó lehetőleg kísérteties hangon, mint a vadnyu-
gat egyik jellemző jelenete!- Kisrólgáió: bejön a színre és kétes tisztaságú kendőjével egy
nem létező asztalt törölget. Két cowboy jön!

I. cowboy: Pincér!
Pincér: Parancs?
l. cowboy: Valami ennivalót! Mi van?
Pincér: Csak egy sültünk van!
l. cowboy: Nem baj, adja ide.

II. cowboy: Nekem adja!
Pincér: Sajnálom, csak egy sültünk van!
I cowboy: Adja nekem!

II. cowboy: Nekem adja!
I. cowboy: Nem kaphatjuk meg mind a ketten az egy sültet,

el kell intéznünk egymással, kié legyen az.
II. cowboy: Rögtön elintézem! (Pisztolyt húz elő és lő.)
L cowboy: Leesik a löldre és meghal.

II. cowboy (nevetve): A sültet nekem hozza|
Speideren, 1931 március.

Norvégből fordította: Pdndy Pól ö. cs.

Tréfás akadályversenyek.
Az alábbi tréfás versenyeket, kivált látogatási napoll nagy

sikerrel gyakorolhatjuk:

' Zsákfutás. Padokon átugrás. Gerendán, szálíán, deszka-élén
hosszában végigmenni. Papírszeleteket, íenyőtobozt (mondjuk:
hatot) összeszedni. Kétágú létrán íö1- és lemászni. Ponyvát,
pokrócot, cserkészruhát szabályszerűen összehajtogatni. Ter-
peszállásban álló Jiúk lába alatt átmászni. Yizzel tel^t poharat,
csajkát húsz lépésnyire vinni. Tábori ,,könnyű"-ből cserkész-
diszbe öltözni (menetközben). Homokba, íöldbe írt egyszerűbb
összeadást, kivonást megállás nélkül elvégezni, eredményt kiál-
tani.

,,Vers-futás." (Cédulán írt ismeretlen, rövid vers gyoís meg-
tanulása s a célnál valő ,,elszavalása".) Szűk nyiláson, hordón
stb. keresztülbújni - teljes felszereléssel. Közben egy üveg te-
jet meginni. Egy útszakaszt féllábon (négykézláb stb,) meg-
tenni. Egy útszakaszt konzervdobozokon megtenni. Egy útsza-
kaszon kanálon tojást szállítani. Csukott szemmel (bekötött sz.)
haladni egy ideig. Póznára erösített almát lehozni.

Velösy Elek és Béla.
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cukros rizs !

Ez volt Gazsi álmainak teteje! Ha néha cukros rizst
kaphatott a szakás jóvoltából, hát azt olyan élvezettel
eszegette, hogy csodájára járt az egész tábor.

Minden jónak azonban vége szakad egyszer . . .

Letelt a táborozásra szánt hűsz nap a Balaton partján
és az 5l-esek tábort bontottak.

Kora hajnalban fujtak ébresztőt, három őra a|att a cser-
készek szétbontották a tábort, elrendezték a terepet, bősé-
ges iízórait kaptak és utána kivonultak az állomásra, hogy
a déli vonattal haza induljanak.

Matyi a hóna alatt cipelte a ludat az állomásra. Nagy
gond szakadt a nyakába, mert nem tudta, hogy mit psi-
náljon a madarával? Már megérkezett a vonat, a cserké-
szek beszállottak a számukta fenntartott kocsiba, Ludas
Matyi még mindig tanácstalanul állott, meft azt tudta,
hogy a libát magával nem viheti a vasúti kocsiba, igy gon-
doskodnia kellett valami módról, amellyel a lúdtól meg-
szabadulhat. Ahogy nézelődik, egy szegény vasúti hordá-
ron akadt meg a szeme, aki izzadva cipelte a fürdőző ven-
dégek málháit. Most megállott 'a vonat mellett, elővette
a nagy piros zsebkendőjét és letörölte vele a kövér veríték-
cseppeket az arcárő|.

- Miért ne szereznék örömet ennek a szegény ember-
nek? - gondolta Matyi magában, gyorsan hozzá sietett
és a kezébe nyomta a ludat.

A derék ember azt sem tudta, hogy melyik lábára áll-
jon örömében, amikor megértette, hogy egy cserkésztől
hatalmas ludat kapott ajándékba. Mielőtt megköszönhette
volna a nagylelkű ajándékot, a cserkész felugrott a vo-
natra és már el is tűnt a szeme elől, A vonatvezető bele-
fujt a sípjába, a kalauz felemelte a kezét, a von,at nagy
csikorgással megindult.

A cserkészek vidám nőtázásba kezdtek, amikor a vonat
kirobogott az állomásról. A Balaton melletti bokrok fo-
rogni kezdtek, majd lassan elszürkültek, elmaradtak, el-
tűnt a tó gyönyörű azúrkék tükre is és a cserkészek utol-
jára pillantottak vissza a Badacsonyra, majd az is elve-
szett a szemük elől.

Matyi kedve hamarosan elpárolgott. Valami furcsa üres-
séget érzett a szivében. Gondolkozott, hogy mi bánthatja
a lelkét? Hiszen a táborozás testileg-lelkileg felfrissitette,
most meg éppenséggel örvendeznie kellene, mert hazaíelé
viszi a vonat; mégsem tud örülni a többiekkel. Valami mu-
latságos gágogó hang az, amitől nem szabadulhat, ez ver-
desi egyre a füle dobját. Talán bizony a liba után búsul,
amiért ott kellett hagynia Fonyódon? Eh, dehogy is búsul!
Alapjában örülnie kellene, hogy megszabadult végre at-
tó| az alka|matlankodó lúdtól,

Matyi valahogy mégsem örült, hogy lerázta Gazsit a
nyakáról. Most, amikor végleg megvált tőle, érezte, hogy
igen megszerette a mulatságos állaiot, amely annyi ía ra-
gaszkodott hozzá. Elszontyolodva ült a szakaszban és
nem vett részt a cserkészek vidám nótázásában, akik oly
hangosak voltak, hogy majd felfordították jókedvükben
a vonatot . . . Miért is ajándékozta el a libáját? Ha job-
ban utána járt volna a dolognak, talán lett volna mód
arra, hogy magával hozhassa . . .

Amikor a vonat Szombathelyre érkezett, Matyi maga
sem tudta, hogy miért csomagolja olyan rosszkedvűen a
holmiját. Persze, ha Gazsi itt lenne, az bizonyosan csi-
nálna valami mulatságos dolgot, ami jókedvre derítené.
De hát szegény Gazsi Fonyódon maradt és sohasem lát-
hatja többé.

Az állomáson nagy csapatban állottak a várakozó szú-
lők és boldogan integettek a vonatról leszálló cserkészek
íelé A parancsnok megállott a vonat mellett, megvárta,

amíg mindegyik cserkész lekerült a szakaszból, azután
gyülekezőt fujt. Az éles síphang végigsivított az á|lomá-
son, amelyre egy csodálatos visszhang felelt: a vasúti ko-
csi tetejéről erős és élénk gágogás hallatszott, majd egy
jól táplált lúd totyogott a kocsi pereméig és amikor a gyü-
lekező cserkészeket megpiilantotta, vidáman leröppent kö-
zibiik és némi keresgélő fejforgatás után megtalálva Ma-
tyit, gyorsan melléje állt, szabályosan ,,igazodott" és várta
az utolsó parancsot.

Erre a látványra a cserkészek alig tudták a nevetésüket
visszatartani. A parancsnok maga is sokáig kereste a sza-
vakat, amíg elmondta az utolsó utasításokat és elbúcsú-
zott a fiúktól, akik háromszoros éljen-t és,,huj-huj-
hajtá"-t kiáltottak a paranc§nokta. Az oszolj vezényszó
után a fiúk mind Gazsi körül szorongtak, amelyet Matyi
akkor már a hóna alá kapott. Gazsi jókedvű gágogással
'felelgetett ahozzáintézett kérdésekre és aki csak egy csöp-
pet érti a libanyelvet, az megtudhatta, hogy Gazsi Fonyó-
don abban a minutumban megszökött az elképedt bakter-
től, amikor a vonat megindult; nagy iparkodással felröp-
pent a kocsi tetejére és ott gubbasztott, amig a vonat Szom-
bathelyre nem ért. Azóta a fonyódi bakter bizonyosan szent
fogadást tett, hogy cserkésztől nem fogad el ajártdékot,
meít az elröpül . . .

Kőszegi mama forró öleléssel fogadta Matyit és egy
kissé elcsodálkozott, amikor megpillantotta a hóna alatt
a ludat.
- 

- Kedves vagy, Matyi fiam, hogy vacsorára való ludat
hoztál haza! Nem hízott lúd ugyan, de azért vacsorára
éppen megfelelőnek látszik! . . .

Matyi elsápadt még afía a gondolatra is, hogy a Gazsi
nyakát elvágják és pecsenyét süssenek belőle. Élénken til-
takozoít ez ellen a terv ellen és rragy vonásokban el-
mondta Gazsi történetét. Kőszeginé mosolyogva hallgatta
fia elbeszélését.

- No, ha így áll a dolog, akkor pardon - grácia a liba
életének. szállást csinálhatsz neki valahol az udvar sar-
kában és megtarthatod magadnak.

Gazsira szép napok derültek. A gazdála csinos sátrat
áll{tott fel az udvar sarkában a nagy eperfa alatt. Gazsi
csakhamar kedvence |eít az egész háznak. Még hasznossá
is tette magát azza|, hogy a ház körú| a rovarokat rend-
szeresen irtotta. Barátságot kötött a macskával, sőt arra
is rávette, hogy békét kössön Hektorral, a házőrző ku-
vasszal. A békekötés után a három állat között- igen meg-
erősödött a barátság és igazi egyetértésben üldögéltek
együtt az epería alatt és valami szörnyű zagyvalék nyel-
ven társalogtak egymással, amelyen a házbeliek sokat mu-
lattak. Matyi maga is sokszor ült az eperfa alatt, a kelle-
mes árnyékban tanulgatva, félszemmel gyakran ránéz a
különös társaságra. Amikor verset tanul, a hangos szóra
Gazsi eléje átl és ha valahol megakad a versmondásban,
élénk gágogással kisegíti őt zavarából . . .

Igy éldegél Gazsi Kőszegiék házában, akik mindent el-
követnek, hogy Matyi hűséges állata megelégedésben éljen
a liba-kor legvégső határáig. F'ábitin Gyula,

Fontos vá|tazás
a va§úti kedvezrnényeknél.

A.m. kir. Államvasútak üzletvezetősége arról értesít
bennünket, hogy a vasúti kedvezmények kérdésénél a bé-
lyeg helyett készpénzzel kell leróni a 25 filléres illetéke-
ket, mégpedig a l2.060 postatakarékpénztári csekkszám-
1ára a budapesti üzletvezetőségnek címezve. A csekkszel-
vény megőrzendő és a vasúti kérvénnyel együtt nyuj-
tandó be.
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EGY KIPR,ÓBÁI,T TÁBORI nnŰson.
(Ezt a műsort tábori ünnepélynél vagy tábortűznél egy-

aránt fel lehet használni. Mind egyszerre nagyon hosszú
volna, egyharmada bátran elhagyható az egyik műsornál
és az állandó részekkel együtt egy másik műsort ie'sz ki.
Nagy előnye, hogy nem kell hozzá különösebb előkészület
és valami különleges eszköz, ami a táborban rendelkezésre
nem állhat.)

1, ProIógus. (üdvözlése a vendégeknek és főleg egypár szel-
lemes mondat, konleransz révén megteremteni mlnd a vende-
gekben, mind'a cserkészekben a szükiéges hangulatot. !eg!ob.b
égy cserkész vagy tábori vonatkozású humoros esemenyt el-
móndani vagy pédig azt a speciális alkalmat, amiért az ünne-
pélyt tartják.' i. tnett, ezek közül: Erdőkön, mezőkön járók, 

- Sej, haj,
gvöngyvirág, 

- Szól a kakas már, - Este vaq már késő este,
]] r't"iait a"'hold világ, - A gyimesi havas alján, - Cserkész-
induló, - Tizenhárom ezüst pityke.

3. Etőkelő vendég, (A rendező'bejelenti, hogy az iinnepélyre
egy exotikus előkelóség is megjelent: egy hindu fejedelem. Kéri,
hÓ'sv ielentkezzenek. ákik tidvozlesére*ákarnak sietni. A feje-
del-ein bevonul kísérétével és a turbánjában elrejtett csajka vizé-
vel leönti az előtte hajlongókal,)

4, Tdbortüzi mese vagy a parancsnok beszéde.
5. Csatakidltds. (BrávÓ. - Hat a nénéd. - Yizi csatakiáltás.)
5. Tréfas jelenet. (A tőr című megvan a Játékoskönyvben. A

cowboy Óímíi hasonló rémdráma. Ennek leírását keressétek meg

költemények: Sík: Gyalogjáró

- Mécs:-A királvfi három bá-
Szegény emberék, - Lévay:

lO. A ptisztorfiú és a kirdlyledny.
ll. Kuruc nótdk.Tiszán innen, Dunán túl . . ., Szép vagy, gyö-

nyörű vagy Magyarország ., Nem lesz mindenkor így .,

Nádiveréb...
12. Szavalókórus. (Ha egy kicsikét is intelligens fiúkkal van

dolgunk, fe|ejthetetlen hatást és nagyszerű élményeket nyujt egy
ilyen szavalókórusos előadás. Minden olyan költemény alkalmas
siavalókórusos elmondásra, amelyben tdbb személy s"zerepel, il-
letve nem egy valaki hangulatának a kifejezője. Az elv: szerepe-
ket csinálunk a versből s ezeket a mondatokat vagy versrészeket
rendes szavaló modorban és gesztikulálással, de más-más fiú
vagy fiúcsoport mondja el, vagy közös részeket egy egész tömeg
uniszónó (együtt) ad elő. Lásd a tábori számot és a M. Cs. ré-
gebbi számait.)

13. Filmuetités vagy bábjaték. (A bábjátékról másutt bőveb-
ben van szó. A filmvetítés úgy megy, hogy erősen megvilágított
fehér vászon mellett ügyes mozdulatokkat jeleneteket játszanak,
aminek az árnyékképe a vásznon nagyszerűen látszik. Most
persze a hangos film a divat.)

14. A muzsikus cigdny. (Szükséges hozzá, hogy valaki vala-
milyen.hangszeren tudjon néhány egyszerű magyar nótát leját-
szani. A játék menete ez: a néma cigányt a bíró elé vezetík,
mert valami gazságon rajtacsípték. Kezdik vallatni, minthogy
néma, hát mindig egy nótával felel, amit a hangszerén elmuzsi-
kál. Pl.: Ki vagy? 

-,,Éí|.vagyok 
a íalrossza..." Mit lopott?

,,Nem loptam én életemben ." Persze, elég csak az első né-
hány taktust eljátszani.)

15. Cirkusz. (Erőművész, Dongó, Kotkodácsolás.)
16. Aktualis strófak. (Minden cserkésztábo,rban történik elég

tollhegyre kinálkozó esemény a tábor érdemes résztvevőivel, Is-
mert dalok vagy költemények kaptafáj ára könnyű ezeket ráhúzni.
Atig mondhatunk nagyszerűbb és derűsebb számot, mint mikor
előjönnek az aktuális strófák.)

17. Takarodó. (Mindenki kezetfog egymással és egy szép ha-
zafias ének kíséretében beíejezik az ünnepélyt.)

ebben a számban.)
7. Szaualat. (Ujabb alkalmas

ember éneke, Megyeri hitvallás,
nata, Hiszek a vérszerződésben,
Hajnalt vár a la|ka.

§. Dríndpoly ostroma (Játékoskönyv), vagy dugóhúzó imitálás
vasv rakéta eresztés.

Ő] Zeneszdm. (Hegedű, énekszóló, tárogató, gitár, trombita
stb.)

csináld utána!

Mikí és Misi. Miki és Misi hintáztatn,i akarják egymást. Az
egyik legugol, a másik kinyujtott lábakkal úgy ül rá, hogy
combjait az első térdei támasszák alá, aki lábszárait könyökével
nyomja le. Most elkezdődik a h,tntázás.

Ugorj át saját lábadon! Ha valaki valaminek nagyon megörül,
egy lábra áll és jobb lábának újjait bal kezével megfogja, azután

bal lábbal a jobb lábon át, anélkül, hogy lábujjait eleresztené,
többször átugrik előre és hátra.

Átfordulás. Fogd meg az asztal lábát jobb kézzel, hajolj le és
forgasd át magadat karod alatt anélkül, hogy letérdelnél és az
asztal |áb át eleresztenéd.

A I{. Cs. F. Sz. készülő német szőtáráből.
A multko1 mikor bent jártam a Szövetségben, véletlenül beté-

vedtem az első emeleten a Külföldi Cserkészeket Fogadó Szer-
vezet irodájába. A helyiségben lázas munka nyomait tapasztal-
hattam mindenfelé. Eddig átlag minden másfél ideérkezendő
külíöldi cserkészre két egész és egynegyed magyar fogadós, tol-
mács és idegenvezető esik, a különböző csoportíőnököket leszá-
mítva. Ami azonban a legnagyszerűbb, a K. Cs. F. Sz- egy új
úémet szótárt is állít össze, mely tarta|mazza azokat a szava-
kat, melyek az idegenvezetés alkalmával egyrészt hasznosak,
másrészt szükségtelének. A kiváló munkából sikerült egy pár
adatot elcsípnem és most sietek ezeket közreadni a Magyar
Cserkészben, hogy még a táborbaindulás előtt minden cserkész
kezébe eljuthasson és mindenki buzgón nekiláthasson a német
nyelv tanulásnak. Ime a készülő német szótárból néhány szó:

borsó - weinsalz
bö|cső - Weiser
cselló - Tschechisches pterd

íiakeres - sein sohn sucht
folyosó - Fleissalz
keménymagos leves - Harthochsuppe
kereskedő - Suchtdienstager
kisbőgő - Kleinweiner
korsó - Altersalz
levélhordó - Blattfas
napló - Tagpferd
rádió - Draufnuss
rántott csirke - ausgerissene Hándel
szekfűszeg - Nagelgrasnagel
tolvaj - Federbutter
iróasztal - Buttermilchtisch.

legyzet, Ezeket a szavakat mindenki szorgalmasan gyakorolja a tá-
borban, hogy azltán az idegenvezető tanfolyamon levizsgázva, szakértő
német tolmács lehe§sen, Remélem, hogy senki sem fog tanulás közben
verejtékezve úgy felsóhajtani, hogy,,Ich auch, du nichtl"
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pörröM zsIG A vlzgs TÁBoRsZEMLIíN.
Én, mint a vízisikló-örs próbázott, tehát valóságos és

jogosultan két vörös sávos örsvezetője, a korral haladok
és nem helyeslem az erdőrengetegek mélyén meghúzódó,
tagadhatatlanul hangulatos és nyugalmas táborokat, ha
nincs a közelben fürdési lehetőség. De viszont a jó fördő-
strandokon rendesen olyan zsibvásár szokott lenni, akár
csak a megyeri gátnál. Igy a jó ttiborhely megkereséséhez
(ivőviz, olcsó beszerzési forrás, játszótér, árnyék, száraz
talaj, csönd és más követelményekről nem is szólva) nagy
tLrdás és tapasztalat szükséges. Nagyon természetes tehát,
hogy mikor csapatunkban arról .volt szó, hogy ki menjen
el a főváros közelében árnyékos, vízparti táborhelyet ,ke-

resni, akkor más nem is mert erre a fontos feladatra je-
lentkezni, mint én. Meg is kaptam a megbízást rá és szom-
baton este örömmel kiv<lnultam a vízitelepre, mert az volt
a gondolatom, hogy vízen megyünk a Szentendrei sziget
körül és úgy kutatjuk körül a partokat. (Mert rminek ci-
peljünk a hőségben hátizsákot,) És előrebocsátom, f elada-
tomat Jényesen lneg is oldottam. De - ne siessütk el a dol-
got, elmondol< sorjában mindent.

Kiérve a telepre, némi nehézségeink voltak, mert mikor
nagynehezen egy csapdaszerű, szűk sikátoron valahogy be-
találtunk a telepre, akkor zöld és fehér belépőjegyet kö-
veteltek rajtunk. De ezen a bajon a napostiszt még csak
átsegített. Inkább azon csodálkozott, hogy csónakot kér-
túnk, azt kérdezte, tudunk-e úszni? Az uszodában meg is
úsztatott. Aztán a Nagy Gyuszit és az Auzáger Bélát haza
is küldte, mert hamar kifulladtak és nagyon kapálődztak.
Még az evezésben is próbát csináltatott velünk. De mi sze-
rencsére aze|őtt is sokat ladikáztunk volt a lágymányosi
tavon és így a próba sikeres kiállása után a kezünkbe kap-
tunk valami árjegyzéket, mely szerint legfeljebb 4 szemé-
lyig óránkint 50 fillér bért kell fizetni egy csónakért -és nem szabad az öbölből kimenni! (Hát akkor hogy a
csudába ránduljunk ki?)

Mire magunkhoz tértünk a meglepetéstől, már nem lát-
tuk sehol a napos tiszt urat. Ugy eltűnt, mintha a víz nyelte
volna el. Az irodából ,,éppen most" ment az uszodába, on-
nét ,,éppen most" a műhelybe, ott ,,éppen most" mondta,
hogy a ,,Gatter" alá bújik - a végén is csak úgy találtuk
meg, hogy rajvonalban végig sepertik az egész telepet -és még a szekrényekbe is benéztünk rmindenütt. Az iroda
egyik szekrénye mögött van a 3O-asok titkos szobája, ott
aztán lecsaptunk rá, sarokba szoritottuk, végül a parancs-
nok úrral történt hosszas távbeszélgetés, sőt rekordhosz-
szúságú távalkudozás után mégis csak megengedte, hogy
közülünk négyen az egyik ,,balatoni" csónakon elindul-
junk.

Azt hittük, már minden rendben van, de nem úgy volt.
Beszállásnál a többiek ránkripakoittak, hogy csak mezítltib

szabad beszállni, hogy a csónakot nem szabad félig partra
húzni, hogy ,,előírt" sorrendet tartsunk a beszállásnál -először azt hittük, ugratni akarnak, de aztán észrevettük,
hogy mindenki betartja ezeket a furcsa szabályokat, hát
beletörődtünk mi is, de örültünk, mikor a látótávolon kí,
vül kerültünk. Még hallottuk, hogy valaki valami vazelin-
ről és napról is kiabál utánunk, de mi rohantunk, ahogy
bírtunk.

Muki, az öcsém, megkérdezte az öböl kijáratánál, hogy
miért van ott az a nagy tábla az 53-as számmal. Rá akar-
tam fogni, hogy ez az 53-ik téli kikötő - de nem mertem,
mert hátha mást jelent? ns a Muki, amilyen szemfüles, rá-
jön, aztán oda az örsvezetői, meg a bátyai tekintély. Meg-
kérdeztük tehát néhány embertől, de egyik sem tudta. Vé-
gi| aztán egy cserkész azt mondta, hogy ez kilométertdbla
és a Duna torkolatától számit. De ezze| aztánhamar odább
is állott. Jól is tette, mert olyan bolondnak talán még sem
tart, hogy elhinném neki, hogy ide 53 kilométer a Duna
torkolata .

Az újpesti hídnál váltottunk. Akik eddig eveztek, azok
kormányzásra és pihenésre itéltettek, akik még pihentek
eddig, azok ,,gályarabcik" lettek. Csodálatos, hogy a
munka minőségétől hogy rmegváltozik az ember megfigyelö-
képessége. Amíg kormányoztam, solhasem tűnt fel nekem,
hogy távol vagyunk a parttól és a víz ott sebesebb, nriért
is lassabban haladunk, sőt magamban mérgelődtem is,
amiért a Pista meg a Laci folyton jajgattak, hogy ,,nom
látom a szárazíöldet". Amióta meg magam evezek, majd
megöl az idegesség, mikor ez a szőrakozott Laci, nem fi-
gyel és eltávolodik a parttól. A Euna közepén hiába hűz
az ember, hogy majd megszak4d, mégis alig jut előre -míg a part mellett csak úgy suhanunk a bokrok előtt.

A Lidó-sziget körül már egyebekre is rájöttünk. Tapasz-
taiataink eredményeib ől kezdő vízicserkész testvéreim oku-
lására itt közlök néhányat:

1. A ,,puhafa" ülések kemények.
2. Bolondság nagyon erőlködni, mert erő nélkül majd-

nem éppen olyan gyorsan halad a csónak.
3. Az erőlködéstől feletörik az ember keze, különösen,

ha sokat mártogatja a vizbe.
4. A lerótt kilométerekkel arányosan nő a résztvevők

udvariassága, amellyel az evezés élvezetét egymásnak át-
engedni hajlandók.

5. A nap nem olyan hamar pirítja meg az e$bert, mint
mesélik, hiszen már egy óráia evezink és még meg sem
látszik rajtunk.

6. Az ember minden kiránduiáson éhes lesz és eszik, de
evezésnél ezenfelül sokszor azért is eszik, hogy ürügye le-
gyen a pihenésre - vagy hát ha nem azért, akkor hogyan
lehet az, hogy. minél többet eszik, annál éhesebb lesz.

.tr-ES, xANor.l r<Alrt o N

nótEa rróz.sa DE HAMAtp ELr.típvADTÁL

Tábortüzeinket változatossá tehetik a kánonok. Nálunk ris van néhány (pl. János bácsi), de az angoloknál még sokkal jobban
el. vannak terjedve. |tt közlünk három angol kánont magyar szöveggei. Enekiésük úgy történik, hogy a következÖ csoport mindig
két taktussal később kezd.

|avítás. Az első nóta második sorának 4. hangja hibás raizolás folytán téveseírh"-nakvaníeltüntetve,jóllehethelyesen,,b'hangnak kell ottlenni.

É.L rrrlí5üLT vtsLÉt A nevér...rvséeev

nAM U VA\3v MAM U MAMU VA§V

l-tA M(J XtNtg!( KBLL t-rArylU,



iá-t3. s"am.
:lj a t !j. ,:j \

MAGYAR CSERKÉSZ t97

7. A, partokon táborhely
nincs, csak csónakház és
kocsma. kifelé mind kevesebb
a csónakház, de mind több
a kocsma. ,{,hol meg kocsma
sincs, ott tilos a kikötés.

Amint így elmélkedünk és
megtett útunkra vissza-visz-
szanézink, egyszer csak lát-
ju11, hogy a vízitelepen na-
gyon otthonos egyik testesebb
öregcserkész kajakjában ko-
rát meghazudtoló f risseség-
gel csapkodja_ a vizet, |a-
pátia úgy forgott, mint a
szélmalom a viharban. ,,Vaj-
jon ezt mi lelte", kérdez-
tük egymást. De alig, hogy
ezt kimondtuk, mint az Isten-
nyila, csoptt belénk a meg-
ismerés és szó nélkül mi is

Idil a víz p;irtján.

készülődtünk, hát az uszály
és vontató egy-kettőre eltűn-
nek. Mi visszafelé akarunk
irányt venni, de látjuk, hogy
körös-körül mindenfelé kej
rültünk volna. Nem tudtuk,
álmodunk-e, vagy valóságban
élünk. Körös-körü1 a viz íe-
lett mindenfelé apró világos
pontok, melyek hosszasan
1ükröződtek a szelídke hul-
lámokban. Egyik oldalon tül-
kölés, másikon vonatzakato:-
1ás, harmadikon mótorberre-
gés. Mit csináljunk? Igy a sö-
tétben alig látunk, kipakko-
lunk egy iránytűt, a homály-
ban beirányozzuk és elkez-
dünk evezni dél felé, mert hi-
szen Vác arra lehet . . .

- minden fáradság dacára -- teljes erönkből nekiláttunk
húzni, húznl húzni,rmintha csak a csapatunk becsülete füg-
gött volna ettől. Magyarázat: a Duna közepén méltóságos
lassúsággal haladt egy vontató sok uszállyal, az utolsók
ladikjain íürtökben lógtak már a legkülönbözőbb sajkák,
ide sorakoztunk mi is. Sőt, mint merész és ügyes ifjak,
nencsak, hogy az egyik uszály{adikjához kötöttük csóna--kunkat, 

hanem fel is másztunk az uszályra, oti árnyékba
leheveredve élveztük, hogy hogyan utaznak a part fái és
bokrai lefelé - minden erőlködés nélkül. Az őreg bácsik
aggódó érdeklődésére megnyugtattuk őket, hogy a vizi-
sikló-örs ta.gjait nem kell félteni. Jó kilátásunk is volt, néz-
hettük a táborhelyeket és -- bár nem volt rá éppen nagyon
szükségünk - ismét ettünk - és minthogy közben sötét
is lett - bizony el is aludtunk egy kicsit, egy egészen ki-
csit. Nagyszerűen és soká aludtunk volna, ha a kormányos
egyszer csak fel nem kelt és meg nem kérdezi, hogy hovli
akarunk menni.

A feleletünkre, hogy Yácra, elkezd nevetni, a nagy ha-
hotázásban a térdeit is csapkodta a tenyerével és kijelen-
tette, hogy már rég el,hagytuk. Ijedt érdeklődésünkre, hog!
hová merinek, azt felelte, hogy Bécsbe. Nosza, kaptuk na-
gunkat, hirtelen beugráltunk a csónakunkba (a többiek
mind etrllagytak már) és elereszkedtünk. A nagy sietségben
sem felejtettük el azonban megkérdezni, hogy hol vagylinl<,
de a felelettel nem lettünk okosabbak, mert valantl Lcpen-
cdl emlegetett; térkép nélkül sejtelmünk senr lehetett arrói,

. hogy ezhegy vagy falu és hol, merre van.
.Amint így elszabadultunk az uszáIytól és rendezkedünk,

Evezünk rendületlenül és sokáig - ám látjuk, hogy a
világos pontok, helyzete semmit sem változik, mi tehát _
á logika örök törvényei szerint - egy helyben voltunk.
Hát ez hogyan lehetséges? Nem vagyunk éppen tökkel-
ütöttek, rájöttünk mihamar a nyitjáta. Csakis úgy -mondta Pista -, ha itt a Duna délről északra folyik. Az
okoskodást folytatva: nekünk a visegrádi nagy kanyarulat-
ban kellett lennünk és északra, majd keletre evezünk, hogy
Yácra jussunk. Szóval hátta arc| (Mire nem jó az
iránytű !)

Az első csapások után egyszerre csak félelmes magas
árnyak közelednek a Duna közepén rohamos gyorsasággal
és alig ordítom el ijedten az ,,tíllj!" vezényszót, máris re-
csegés, ropogás - alulról. No-ez kellett csak nekünk!
Mindénki egyszerre kiabált valamit:

,,Zátony - zátony|"
,,Ne Enozdulj, vízmélységet mérni."
,,Kiugrani, mert eltörik a csónak."
,,Most mi lesz velünk?"
Végül is nem történt semmi baj, megnyugodtunk és ki-.

szálltunk. Muki tartotta a csónakot, mi meg szertegázoltunk
a vizben - mélyebb helyet keresvé, ahol tovább evezhe-
tünk. nn voltam a legbátrabb és egyenesen a sötét, fekete
árnyak felé mentem - s nemsokára szárazíöldet találtam,
Azt hittem, ez a szentendrei sziget, de ep.nbert, falut hiába
keresve, hamar rájöttünk, hogy ez valami külön, kerek kis
szigetecske (hát ez hogy lehet? Mikor a folyóvízben min-
den sziget keskeny é§ hosszú szokott lenni?) - Nagy ne-
hezen partra vontattuk a csónakot, külön meg is kötöttük,

Málé Marci és a holdvilágos, bűvös éjjel.
Mélabús történet 4 képben.

Langy -holdvilágnál megfemeg
A Marci szíve_húrja,
A kanalával a vizet
Elábrándozva túrja.

Az alattomos zord való
É,p ezt a percet leste:
Eddig csak Marci lelke szállt,
De most repül a teste!

Fent íürdik a szép holdvilág
Az égnek tengerében,
Ilyesmit művel Marci is,
Bár nem szívesen épen.

Csak az a csónak. legalább
Magátul ide jönne,
Vagy Marci mint élő szobor
kuksolhat itt örökre.

Iksz-Priksz.
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sátrat vertünk és hálát adtunk a Mindenhatónak, hogy nem
valami gátnak, malomnak vagy hajónak vitt neki az ár.
Nagy izgalmak közt tárgyaltuk .meg az eseményeket, de
végre is elaludtunk. Egyszer csák álmodopn, hogy ismét
tévedezünk a sötét vízen, elvarázsolt várkastélyok keren-
genek körülöttünk, egy vízisikló belefúrja magát,a csóna-
kunk fenekébe, lyukat vág rajta és dűl befelé azón a víz -mind nedvesebb leszek . . . fel is ébredek , . . éb komolyan
érzem a nedvességet... nem tudom, hol vagyclk - de víz-
ben ülök - ébredeznek a többiek is. - Kisül, hogy amíg
aludtunk, 10-12 cm-t nőtt a vízállás, a Duna a lapos par-
ton tovább mászott és az alacsonyan felállított sátrunkba is
bejött minket 6neglátogatni, - mi meg költözködtünk most
tovább! Sötétben, éjjel ez nem kis feladat. Az örs rénd-
szeretetét és íegyelmét dícséri, hogy nem úszott el sem-
mink (a Laci bicskáj a, az én ceruzám és a Pista nyakken-
dője nem számít), sőt, a csónak sem. Pedig, ha a szá-
razra kitéve külön rneg nem kötöttük volna egy bokorhoz,
elment volna bizony.

Mikor így a vizben gázo|va nekifogunk a hurcolkodás-
nak, egyszerre csak egy óriás fekete árny tűnik fel valami
hosszú fegyverrel és ránkripakodik: ,,Állj, ki vagy?" Sze-
gény Muki öcsém abban a pillanatban a vizbe ült ijedté-
ben.

A kiáltásra mozgás támadt a bokrok közótt - és - ii
figyeljetek - most jön a fordulat:

Kisült, hogy vízicserkészek táboroztak, akik azután nem-
csak száraz pokrócokkal láttak el és megmagyarázták,
hogy a szentendrei sziget felső csúcsának egy kis fiók-
szigetén vagyunk, hanem még másnap reggel szép vázl,a-
tot is csináltak nekünk a helyről, amely kitűnő táborhely-
nek bizonyult - persze nem a zátonyos szélén, hanem
beljebb az árnyékos sötét fák lombjai között, amelyek az
éjjel olyan félelmeseknek látszottak, sőt testvéreink Kis-
orosziban megszerezték a használati engedélyt is, ledik-
tálták, hogy tnit, kinél, mennyiért lehet beszerezni és még
ingeket is adtak kölcsön, meg jól be is vazelinoztak, mert
kisült az is, hogy alaposan lesütött q nap, égett tőle a
bőrünk, csakhogy ez neín jelentkezett akkor mindj árt, ha-
nem csak hosszú órákkal azután, hogy már árnyékban
ültünk. Az én válrlam úgy fájt, hogy mikor otthon büszkén
átadtam a szép jelentést és a parancsnok úr a vállamra

'ütött, mondván: ,,Sokkal jobban elintézted, semmint vár-
tam volna. Nagyon, de igazán kellemesen vagyok meg-
lépve" - akkor nem is értem rá azon gondolkozni, hogy
ez dícséret-e, vagy lebecsülés, hanem majd elájultam a
fájdalomtól. Azonban nem áru|talm el magam, úgy tettem,
mintha jó1 esett volna a vállveregetés és örsö.mmel együtt
elhatároztuk, hogy víziörssé alakuiunk (de egyelrire óva-
tosabb módon élvezzűk majd a vízi élet változatosságait!),

Pöttöm Zsiga.

Lábujj-harc. A liúk a földön egymással szemben
leülnek- Térdüket felhúzzák, hogy lábujjaik érintkez-
nek, Térdük alá cserkészbotot dugunk olyképpen,
hogy az a könyök felett legyen. Cél az ellenfelet
erös lökéssel hátrafelé gurítani.

Cserkész-kötélhúzás.-Két térdepelő cserkész nya-
kát egy derékszíjjal vagy vastagabb kötéllel kap-
csolják össze úgy, hogy orruk majdnem egymáshoz
ér. Az indítás jelére mindegyik törekszik a másikat
helyéről elhúzni. A nyakszirt mefeven tartandó.

vízt HADIJÁIÉx.
A szárazíöldi hadijáték ,igen szép, és gyors fejlődése mellett

a vizi hadijáték még csak az első próbálkozásoknál tart.
Felvetődik most már az a kérdés, lehet-e a hadijáték eme

fajtáját komolyan belekapcsolni a nagyobb hadijátékokba és ha
ez lehetséges, milyen szerephez iut a vizi haderő.

Az 1930. évú I. ker, hadijátékon kapcsolódott be elsőízben a
hajóhad a harcba. A vizen egy igen érdekes bekerítési műveletet
bonyolítottak le, mellyel egyidejűleg egy szárazíöldi csata is
1olyt. E közös hadműveletnek eredménye az volt, hogy a kikö-
tőbe beszorított íél majdnem, elvesztette egész hajóhádát és a
ho zzátar tozó legén ysé get.

A leírt igen szép és érdekes hadműveleten kívül, de ennek le-
bonyolításánál is megfigyelhető volt, hogy a vezetők, a rendel-
kezésre álló csónakokat nem tudták a csónaktípus adta előnyök-
nek megfelelöen felhasználni.

A vízi csata a görög-római csaták képét idézte fel. Ugy jelle-
mezném, hogy vizen bonyolított szárazíöldi ütközet. Ezt a harc-
módot csak a ladikok bírják ki, a többi csónak túl kényes e
célra s igy indokolt a vezetők aggodalma.

A mi cserkész-vizicsatáinknál a hadvezetésnél a modern hajó-
hadról kell példát vennünk. NáTunk is felosztható a hajóhad liü-
lönböző egységcsoportokra.

A ladikok megfelelnek a nagy páncélos csatahajóknak. A pán-
célt a ladikra felállított sátor pótolja, melynek nyílásából pa-
rittyákkal vagy kartonból készített labdavető-ágyúkkal lehet az
ellenségre lövöldözni, A sátor biztos menedéket nyujt a legény-
ségnek, csupán a kormányos van kitéve az ellenség labdazápo-
rának.

Az örsi hajó megfélel a könnyű páncélos cirkálónak, mely
meglehetősen gyorsan mozog. Az itt felállított sátor védi a hajtó-
gépet, illetve az evezősöket az ellenség támadásaitól. Itt is csak
a kormányos és.a harcosok vannak veszedelemnek kitéve.

E két hajótípus csak nehéz és komoly harcoknál a|kalmaz-
ható.

A gyorsan mozgó párevezős túracsónakra szintén húzhatunk
védelmül szolgáló sátrat, E csónaktípus megfelel a torpedó-
rombolójának. Ezeket a hajókat a nagyobb, de más csatában ki-
íáradt hajók üldözésére használjuk. Végül kitűnő szolgálatot
teljesítenek felderítő és hírszerző működésükkel.

Nem feledkezhetünk meg a kajakról sem. Ezek igen szűk he-
lyen elférnek, belurakodnak a legsűrűbb nádasokba is'és onnan
lesik az arra vonuló csata- vagy szállitóhajókat. - Megfelelő
pillanatban külön rendszeresítendő, a viz színén úszó torpedók-
kal igyekeznek azokat felrobbantani. A lelrobbantott hajó le-
génysége úszva kénytelen ilyenkor menedéket keresni. A kaja-
kosok ekkor könnyű szerrel elbánnak úszó ellenfeleikkel. A ka-
jak fent leírt harcmodora megtévesztésig hasonló a tengeralatt-
iárókhoz, ezért a kajakokat tengeralattjáróknak (búvárhajók-
nak) nevezném.

A játék egyéb szabályaira nézve megemiítem a következőket:
1. A vizen és a viz szélétől a száraztöld felé 10 méter széIes
partsávon csak a labdajáték érvényes, ezen a területen a szá-
mok megfordíthatók. 2. A vizen is érvényes az a szabály, melv
szerint az ellenség érintése halált jelent. (Kibővítve azzal, hogv
az érintés a hajókra is vonatkozik,) 3. Hajófoglalás tilos. 4. Ha-
lottak nem vehetnek részt a hajó vezetésében (evezés, kormánr-
zás, csáklyázás stb.) 5. Ha egy hajó teljes legénysége elesert.
a hajó is kiáll a harcból. 6. Ha a legénység maradván},a haza-
hozta a hajót, ez friss legénységgel ellátva ismét beállhat a
harcba.

A fent leirt néhány alaplehetőség után rátok bízom, fiúk, ho:,,-
a nyári táborokban megkeressétek és kipróbáljátok azt a szin:.
végtelen sok harci alkalmat, melyet egy r,ízicsata nyujt.

Ha ősszel összemérjük erőnket, kiderül majd, ki l,olt a lrlr
ményesebb. Ganz-G,.;i.-a.
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A pünkösdi tábortűz körül rém furcsa dolgok történtek.
600 eleven szempár csillogva leste a fejlernényeket s bár
sok alvás nem esett előző éjjel az újoncok részéről, egy-
nek se volt kedve szúnyókálni. De mit is akarhat ez a külső
országokból hazavetődött vezető? - Most leültet két fiút,
szembe a nézőkkel, azo.k egy botra vetett pokrócot tarta-
nak, ő maga pedig elbújik a pokróc mögé. Nahát, mi lesz
ebből? Feszült várakozás a fiúk közt, pár pillanatnyi sut-
togás, pöszmötölés a pokróc mögött, aztán hopp, éles ha-
hota hasít bele az éjs.z2[{5o s egy pöttömnyi cserkész-
baba bukkan fel a pokróc-spanyolfal mögül s mosolya egy
pillanat alatt átragad mind a 600 gyerekre. üst Ubul ő,
a mindig nevetős, pocakos, pajkos jó cimbora, aki testi-
lelki jópajtásával, Verj Elekkel minden mókára kapható.

Most léptek először a cserkész közvélemény elé s ro-
ttammal vették be a cserkészszíveket. Másnapra ők voltak
a tábot legnépszerűbb cserkészei.

Mikor a munka végeztével szépen becsomagolva apjuk
hóna alatt beléptek a BKIE táborába, a kiscserkészekkel
nem lehgtett bírni. Ubul és Elek a csomagból is, láthatat-
lanul is, megbabónázták őket. A vezetőjük |átva a kava-
rodást, feltette a döntő kérdést: ,,Hát mit akartok, uz§on-
názni vagy bábszínházat nézni?" ,,Bábszínházat!" har-
sogta 50 egészséges torok s Ubulnak és Eleknek bizony
elő kellett bújni a.papírból, hogy pesti kisfiúkat (záróie|
közt legyen mondva még a 24 évesek is egyszerre l0 éve-
seknek érezték magukat) s nagyková'csi parasztlánykákat
mulattassanak.

A nagyobbakat azonban több is érdekelte; mi is hát az
a bábszínház, nem tudnánk-e olyat mi is csinálni?

Dehogy nem, dehogy nem, ide hallgassatok:
A bábszínház í7em kicsinyített mása a nagy színháznak,

hanem ezer lehetőségével, egy ősrégi önálló és eredeti mű-
vészet.

Bizony müvészet. Kimondtam a nagy szót és vállalom is
Épp úgy müvészet, mint a nagy szín-
ház, ami persze nem zárja ki, hogy a
műkedvelők is ne tudjanak benne mu-
latságosat és jót alkotni.

Ha egyszer jobban ráérünk s ti is
úgy akarjátok, elbeszélek nekleI<
egyet-mást a bábszinház muitjáról. a
régi görögöktől, 1ávalaktól kezclve, cle
most maradjunk a jelennél.

A jelen pedig az, hogy a bábjáté-
kok, miután a mozi fellendülése egy
kicsit háttérbe szorította őket, hatal-
mas fellendüléssel kezdenek vissza-
térni régi jogaikba. A nyugati orszá-
gokban, amellett, hogy régi népies
szinházak újból játékba fognak, a báb-
szinház kezd bevonulni az iskoiákba

s elképzelhetitek, hogy ahol a gyerekek fúrnak, faragnak,
festenek, öltöztetnek, darabokat fabrikálnak, sőt játszanak,
még ha hivatalos nevelési tényező is a bábszinház, még a
tornaóránál is népszerűbb.

A bábszínház nem újdonság Magyarországon sem (egy-
szer majd erről is beszélünk) s a Hincz-család például
amelyik ma a budapesti Városligetben széke|, szinházá-
val n]ár 100 év előtt járta az országot.

Yitéz Lászlóban az olasz eredetú Paprika Jancsi ízig-
vérig magyar testvért kapott s ha megpillantjátok őket
valahol, nézzétek meg játékukat s értesítsetek engem is
róla, a lehető legpontosabban (beszéljetek a játszók ve-
zetőjével), mert itt gyakran a népdalok gyújtéséhez ha-
sonló nemzeti íeladatról van szó: tartsuk számon báb-
szinházainkat|.

Talán többen tudjátok, hogy a bábszinháznak válio-
zatos íormái vannak. A kézre húzott Paprika Jancsik
mellett ott vannak a zsinóron rángatott, helyesebben
mozgatott marionettek, a kevésbbé mozgékony síkfigurák
és árnyékjátékok is, Maradjunk ezűttal a kesztyű-babák-
nál (Paprika Jancsi) s azok között is Ubulnál és Elek-
nél, akik tudomásom szerint a cserkész bábszinház meg-
alapítói és úttörői. Ha ezekkel belekóstoltatok ebbe
a csemegébe, folytatjuk a játékot s a cserkészdarabok
mellett megkezdjük Ludas Matyival a jó népies darabok
iátszását is. Módomban lesz őszre nemcsak kis szinhá-
zakat, babákkal, darabokkal mintaképpen haszná|atta
bérbeadni csapatoknak, hanem leutazru személyesen is
bárhová előadást tartani. Merthát nemcsak beszélni aka-
rok a dologról, hanem megmozgatom az aría való íróin-
kat, keresek épkézláb munkatársakat s olyan műVészi
bábszinházat csinálok, mint a pinty!!

De most lássuk, hogy készült Ubul és Elek s egy kis
darabban azt is, hogy játszanak? Fából (hársfát, topolya-
fát ajánlok) kifaragjuk a fejeket és kezeket. Ubul fejé-
nek gömbjét krumli orrával egyitt az
esztergályosra bizhatiuk Nevető szá-
ját, a keskeny szemvágást nem nagy
kunszt belevésni. Alulró1 ujjnyi vastag
lyukat fúrunk a fejbe. A kezek egy§ze-
rűek, kövérek. Elek feje szegletes
forma (késsel, reszelővel adjuk meg a
módját). Az orr lehet külön rá ta-
gasztva és srófolva, ilietőleg szegezve,
kezek szegletesek. A kész darabokat
üvegpapírral lecsiszoljuk s terpentin-
nel erősen hígított olajfestékkel kiíest-
jük. Ubul cinóberpiros, lesült arcával-
orrával (a többi igen hig festékkel ró-
zsaszínű), Elek okkersárga, ajka és
kis pir az arcán kármin. Szemekként
csillogó rézszegek is jók. AkiPaprika Janc.i. Mariortctte,
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akarja íaraghatja s festheti a szemet, A fülek erős bőrből
(szamárból kitünő) vagy szintén fából készülnek. Aki akar

Paprika Jancsiszerü
lógó lábakat is csinál-
hat, amiket hébe-hóba
kivetnek a spanyolfalra,
mintha azon ülnének.
(Ahol lehet, nézzétek
meg Paprika Jancsit.)
A kezekre bőrből rásze-
gezünk egy csövet, ami-
be a mi ujjunkat dug-
hatjuk.

Erős vászonból meg-
adjuk a baba testének
varrván a két karját s
szegezvén a fejét. Ebbe
a zsákba dugjuk majd
a karunkat s kezeünk
mutató-ujja a fejbe, hü-
vely- és középujjunk a
két karba bújik. Cser-
készing, mely övön
alul fekete anyagban
folytatódik, baba ruha
varró növérek, mamák
leleményére van bízva.

Ubul és Elek nálanr felemás piros-kék nyakkendőt visel-
nek ez színes és mutatós: színpadszerű. Csinálhatunk
nekik minde ntéle telszer elési tár gy at : tariszny át, kulacsot,
botot stb. ahogy a játék megkivánja. Mivel a Paprika Jan-
csik elég verekedős természetűek, Ubul és Elek is össze;
összekoccannak, de utána szégyellik magukat s kibékülnek.
Ilyen csihi-puhi jelenetnél csak kezek (vagy kézben bot
posztóval bevonva) ütnek, vagy lesunyított fejjel dömöc-
kölik egymást. Tehát nem arcol<at verni egymáshoz!

Nenr is szép és árt a babáinknak.
Lássunk hát egy kis darabot az elsőt, amiben a babák

feléptek. Egyedül játszottam Ubullal a tlal, Elekkel a jobb
kezemen s míg előbbi mély hangon beszélt, hi:hivel neve-
tett, utóbbinak vékony hangja és ha-hás nevetése volt.
Fügöny nem gördült le és fel, mert csak pokróc niögött ját-
szottafi], mint iLrdjátok.

G
-n --r--7--1V

kzza.kB@
.nére@,k (cr*.-ben)

Ha levehetőre csináljuk, csuklóban egy-egy rajzszög szo-
rítja le az inget (ezt csinálja utánuk valakil). A kalap, egy
ócskaócska kalap posztójából kerül ki, talz szerint. RásÁ
gezzük a fejre s pántot ragasztunk rá. hozzŐ,ueté lz9es

TALÁLÓs NERDIíSEI{.
Aki nem találja ki a helyes feleleteket, keresse meg azo-

kat ugyanilyen szám alatt valahol ugyanebben a Magyar
cserkészben.

l. Mikor volt egy esztendő 3 hét?
2. Hogy van az, hogy a félszemű ember többet lát?
3. Ki orditott olyat, hogy az egész világ meghallotta?
4. Hány betű van az abécében?
5. Ki megy át a vizen híd nélkül, csónak nélkül?
6. Melyik ló lát hátul úgy mint elől?
7. Ki volt az, aki a világ negyedrészét megölte?
8. Hogy hajtanál egy ludat száz Ielé?
9. Esztendős nyúl mibe megy?

10. Tiszta fényes születésem, lucskos, sáros temetésem.
Mi ez?

l1. Egy jól elkészült csizmának mi a hija?
12. Mi nem lesz vizesebb, mikor a vízbe esik?
13. Milyen fa nélkül nem lehet el.az erdő?
14, Mit csinál az ács mikor íarag?
15. Mikor van a vásárban a legtöbb hó?
16. Erdőn lettem, megölettem, halva éneklővé lettem.

Mi ez?
17. Miért nem fizet a tarka ló a vámon?
18. Zebedeus két fiának ki volt az apia?
19. A macskának mikor á1l felfelé a farka?
2O. Hány feje van az embernek?
21. Miért harapoit Adám az almába?
22. Minden íormája olyan mint a l és mégsem az, rni

hát?

23. Fekete bika vörös nyelvét nyujtogatja? Mi ez?

24. Hány paszuly megy egy íazékba?
25. Három holtból egy elevent hogy csinálnak?

26. Melyik galuska fő meg hamarabb, amelyiket először

teszik be, vagy amelyiket utoljára?

27. Meddig lehet menni egy jó lovon?

28. Erdőn nő, parton születik, vizben é|, tűzben hal meg?

29. Miért varrják a zsákra a foltot?

30. Melyik gyertya ég hosszabbra: az öntött vagy a már-

tott?

31. Hogy bírnál egy óra alatt száz zsemlyét megenni?

32. Szegény paraszt ember mindennap lát olyat.

Királyok, császárok ritkán látnak olyat,

Isten őlelsége sohasem lát olyat.

33. Ha járok is, ha nem is, mégis egyhelyben maradok?

34. Zö|d istállóban fekete tehén vörös szénát eszik?

35. Vadonat új, mégis lyukas, ha befoldják, semmii-

sem ér?

36. Ha felhajítom a ház tetejére pici kurta kesken1,. h:_

leesik olyan nagy, hogy egy ponyvával senr tudnád bi-
takarni.

37. Yizen megy, nem zuhog
Sáson megy, nen suhog ..

Eső veri, nem ázik
Fagy éri, nem tázik,

38. Miért nem hal a cigány a vizbe?
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MOST JöTTEM PÁRIZSBóL . . .

Bábszínházi jelenet.

Szem él yek : r;:,,rÉi:!u} cserkészek.

U.; (FeIbtrkkan) Hihihihihihi. Hopp! Most látom csak, hogy
nem vagyok egyedül (tiszteleg). Jó munkát! üst Ubul va-
gyok, ha még nem ismernétek (hangok a nézőtérről: isme-
rünk, ismerünk). No persze, hogy ismertek. Ahol egy cseí-
kész akkor is tud nevetni, ha fejen koppintják, ott én nem
vagyok idegen. De ki jön itt, ki iön itt . , . (Lebukik.)

E.: (É,nekel: ,,Most |öttem erdélyből" dallamára) Most jöttem
Párizsból, Franciaországból . . .

U.: (Mögé ugrik, belogja a szemét.)
E.; Hé, hó,ki az?
U.., Találd ki.
E.., üst Ubul vagy, úgy igaz, ahogy engem Verj Eleknek hív-

nak (tisztelegnek, kezet iognak).
U., E.: Szervusz. Szervusz (jobbról-balról megcsókolják egy-

mást: cupp, cupp),
U.: Hát te, hogy kertilsz ide?
E.; Hipp, hopp, hazajöttem, itt vagyok és itt is maradok.
U.: Derék dolog, komám, kioldhatod a nyakkendőd összes

csücskeit !

E.., (Észreveszi Ubul színes nyakkendőjét, rámutat) Nyakkenclő!
Ejha, hisz te máris azt hordod, amit Párizsból küldtem,
tttdod, ezt hordiák a párizsi központi K, I. E. cserkészei.
Ca c'est chic! (Kiejtése: sza sze sikk: ez mán döfi).

U. (ingerülten): Mit sziszegsz? E| akarod hitetni velem, hogy
franciául beszélsz! Nojszen, emberedre találtál, mert én azt
is tudom, hogy: Parlez vous írangais! (Ugy ejti ki, magya-
rosan, ahbgy írva van.)

E.: Ha-ha-ha-ha! Mais vous parlez Franqais comme une vache
Espagnole! (Mé vu parlé Franszé kom ün vas Eszpanyol :
De hiszen ön úgy beszél franciául, mint egy spanyol te-
hén !)

U. (elönti a méreg): Ne beszélj olyan csúnyákat, micsoda
cserkész vagy (leken egyet jobbról). Piff.

E. (nem marad adós, verekednek, a közönség indignálódva za-
jong ,fütyül valaki, a babák észbekapnak, megállnak s
egymásnak hátat fordítva, {ejiiket a karjuk közé kapva szé-
gyenkeznek).

U.: Jai, de restellem magamat.
E.: Jai, de restellem magiamat.
U.: Te Elek (kicsit hátranéz).
E.: Te Ubul (visszapillant).
U.., Ne haragudj, Elek (szembefordulnak).
E.., Ne haragudj, Ubul (közelebb mennek egymáshoz),
U. (magyarázkodik): Ttrdod, én csak kicsit akartam ütni, igy

(leken egy minta pofont).
E. (nyugodtan): É,n meg így (visszaadja, mire újból hajba-

kapnak, mint fent).
(restelkedő pózban hátrapillant) : Elek.
(qsvanúsv) : Ubul, szégyellem magam.

A leégett líazill'czy Ferenc
vagy készíiJ az úi nyelvújítás.

Talentum Matyi, akinek eddig már éppen 34 versét minősí,
tette közöll-retetlennek Kálmán bácsi, a papírlapok zordszívű
szerkesztője és aki eddig csak a szerkesztői üzenetek hasábjain
szólalhatott meg, elhatározta, hogy tehetségét új irányokban
fogja érvényesíteni és nevét igy biztosan örök időre be íogja
írni a magyar irodalomtörténetbe. Az.esettel csak azért foglal-
'kozunk részletesebben, mert Matyi a saját örsében kezdte meg
újabb irányú tevékenységét és hogy még él, azt csak a Vad-
galambok különben szelíd türelmének köszönheti. A Vadgalam-
bok siránkozó levélben írták meg, hogy Matyi nyelvész lett és
teljesen meg akarja újítani a magyar nyelvet. Mutatóba közöl-
tek is néhány ilyen Matyi-féle új szót, amit itt közreadunk:

U.: Én is, gyere, borulj a pocakomra (csókolódznak),
U.: Hát mesélj mán valamit Párizsról.
E.; Kérdés, hogy akarják-e a többiek (a közönséghez), mesél-

iek, fiúk? (Hangok: igen, igen.)
U.: Látod, milyen édesek? Hihihihihihi.
E. (nagyképűen): Hát tudjátok, a párizsi cserkészek pont

olyan fiúk, mint ti."(Hatásos szünet,) De nem olyan cser-
készek! Három szövetségük van s a K. I. E. cserkészeknek
12 tön-ényük|. Aztán nem menetelnek, nem trombitálnak,
nem csinálnak jobbra-balraátot!

U.: |é| Hát akkor mit.csinálnak?
E.: Hohó, komám! Nekik ez katonásdi és ők mások akarnak

lenni. É,lvezet velük tábotozni. Magától megy ott minden,
nincsenek pattogó vezényszavak, dirigálás.

U... Ej ha! Milyen jó lehet ott a magamfajta hogy is
mondjam, izé . . . kényetmeskésnek.

E. (megfenyegeti, majd megböki): No, no! Nem bírnád ki a
Iógást, ahol nem parancs elől bújsz, hanem a lelkiismereted
elől

U. (elfordul, szégygnkgrltr;: Mesélj mást!
E.: Hia, barátom, mesélhetnék én reggelig is, de nem látod,

hogy fészkelődik már Sándor bá' (aki éppen vezeti a tábor-
tüzet). Jobb lesz odébb áltni. De visszajövök máskor is és
ha nem csalódom, egy év mttlva már annyira leszünk, hogy
versenyt lehet kiírni bábszínházből is. Akarjátok, fiúk?

U. (ugrál, ordít, ahogy a torkán kifér): Vivát! Éljen! Akar-
juk! (A közönség is belemelegszik.) (Elekhez.) Látod, csak
vezető kell nekik, mennek aztán maguktól is,

U., E. (együtt hajlongva): Viszontlátásra, fiúk, jó munkát (ka-
ronfogva, énekelve el).

U,, E.: Most jöttem Párizsból . . .

(Ráadásul Elek énekelhet egy trancia chansont, megtanitva a
refrént a közönség-
nek míg Ubul tré-
fás. megjegyzések-
keI kíséri,)

Ha magatok is
írtok darabokat
(a fogfájós UbuI
p. u. ZsebkendŐ-
vel az állán igen
jó pofa) küldjétek
be.

Ubul és Elek
csókoltatnak és jó
mr"rnkát kivánnak

Tóth srindor
raiztanár,

cserkésztiszt.

-o 
o o o o_o o o o o o o o o

monokli - szemfedő tótágas - Balaton
N. Frigyes lova - 

poroszló tubák - orsó
paplan-- takarmány vadász - himlő
ilárna - nana vakáció - tanoda
!ásztor - nyájas vizcsap _- csorda
izáj - íogház- vendéglő - borda
tonzura - hailék
Ezeket a szavakat mindenki használhatja örsigyűlésen, kirán-

drrláson és a táborban, de életéért nem vállalunk felelősséget.

U.
E.

ágyú - meszelő
bagó - rágalom
báj - kecske
bélyeg - ragály
birkóző - tepertyű
bolha - csipke
csikó - lóca
cvikker - szemérem
disznócsorda -.kantár

eső - légből kapott
íestő - szinigazgató
kalapos - főmérnök
kiadóhivatal - labda
kerék - íorgalom
kézfogás - tagadás
kocsikerék - agyafurt
kulcslyuk - csuklik
meleg - hűtlen

itn.k| 9u.
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DUGÓ JANI TÁBORBA SZÁLL.
(Színtér Dugóék örsi tábora. Két sátor, erdő, táborkerítés.
Dugó-íéle berendezkedés; hogy milyen, időközben kitűnik.

Parancsnok úr és Porkoltib tiszt úr a szinre lépnek.)

1. JELENET.
Porkoláb (folyiaiva) : Hát kérlek, megengedtem nekik,

hogy külön tábort üssenek.
Parancsnok (körülnéz): S ez az á tábot. Nem rossz!

Dugó-féle tábor, az öt{etek tábora!
Porkolab: Utóvégre, a cserkészet nem iskola és nem ka-

szárnya. Hadd érvényesüljenek az egyéni értékek.
Dugó megígérte nekem, hogy minta-tábort épít s ör-
sével bemutatja a százpercentes cserkészéletet.

Parancsnok: Hanem azért legyen rajtuk az egyik szemed.
Porkolab: Természetesen. Hiszen itt van a közelben a csa-

pattábor, (Benéz a sátrakba.) Ugy látszik, nincsenek
, itthon. S őrt se hagytak itt. Hiszen ezeket kirabolhat-
ják! (Odább lép, de megbotlik, végigvágódik a
földön.)

Parancsnok: No, noI Nem tudsz vigyázni|
Porkolab (föltápászkodik s a lábát vizsgálja): Ne te ne!

Hurok! Ezek a betyárok hurkot vetettek. (Nézi a íü-
vet.) Itt is egy íavasz hurok!

P,arancsnók: No látod, őrség helyett telerakták hurokkal
a tábort.

Porkoláb: S nem tudom belőle kiszabadítani a lábamat|
Milyen erős dróthurokI Dugó-féle találmány, (Föl-
áil, mert két parasztíiú lép a színre,)

2, JELENET.
lancsi: Aggyisten! Dugó parancsnok urat keressük.
Parancsnok (elámul s Porkolábra néz); Dugó parancsnok

urat? Dugó parancsnok úr nincs idehaza, ]\{ért kere-
sitek?

Gyurka: Mer' azér! Munkába akarunk állni.
Porkolcíb (még mindig a hurokkal bajlódik): Miféle mun-

kába, te?
Gyurka: Háí háztartási munkába. Mer' hogy nagy nálunk

a munkanélküliség, Dugó parancsnok úr ad munkát.
Meg is fizeti. Tegnap a Gergő-gyerekek dolgoztak
neki, de azok ma nem gyühetnek, Tudunk mink is fát
vágni tüzet- rakni, krumplilevest íőzni, sátort takari-
tani, miegymás. Egy pengőt kapunk egy napra.

Par,ancsnok: Ejha| Ez a Dugó jó1 csinálja, te Porkoláb!
Személyzetet tart, De mit vacakolsz azza| a hurok-
kal? Bújj ki már belőle!

Porkoláb: Nem tudok.
o-o-o-o3D o-o€o-o-o-o-Eo-o§-

]ancsi (kuncog): Ez Dugó parancsnok úr tábori őrsége.
A parasztok már ismerik. Nem is gyün ide lopni
senki. Tessék csak nyugodtan állni, én benfentes sze-
mélyzet vagyok, én ismerem a titkát. (Kibogozza' a
dróthurkot.) Igy.

Porkoltib (a fejét csóválja): No de ilyet! Szóval te ben-
fentes személyzet vagy? Hogy hívnak?

]ancsi: Csak úgy Jancsinak hívnak, ez meg a Gyurka. Me-
szes Gyurka. Tessék vigyázni, mert ott is van egy
hurok! (Porkoláb óvatosan 1épdel.) Maguk mifélék?

Parancsnok: Cserkészek volnánk mi is. Látogatóba jöt-
tünk. Szeretnénk megismerni Dugó úr tábori beren-
dezését.

Gyurka (nagy tisztelettel): Biz' a Dugó parancsnok úr
nagyeszű cserkész! Célszerű eszejárása van. Ilyen tá-
bor hét vármegyében se akad, Van itt, uram, minden!

P,orancsnok: Mi ez a ménkű nagy drótköteg ott a fa te-
tej én?

ayurka: Az a? Antenna az, kérem, Pókháló-féle keret-
antenna. Mer' kérem, azt mondta Dugó,".p.arancsnok
úr, hogy a pők a legnagyobb antennamester. Azt kell
utánozni.

Parancsnok: S hol a rádiókészülék?
Gyutlk,a: Az nincs. Csak antenna van.

(Távolból nóta hallatszik,)
Parancsnok: Dugóék jönnek haza. Megvárjuk?
Porkolab (félrevonja a Parancsnokot): Parancsnok úr,

menjünk most a csapattáborba. Később én visszajö-
vök inkognitóban. !

Parancsnok: Jó lesz. öltözz íöl, mondjuk, vándor-
1egénynek,

Porltot"atiEstére úgyis színdarab lesz a táborban. en egy
öreg parasztot alakitok. Átjövök ide néhány percre.
Szeretnék bepillantani a Dugó-tábor titkaiba. (A két
parasztfiúhoz.) No, Gyurka, mi most elmegyünk. Már
eleget láttunk!

]ancsi: Isten áldja! (A nóta közelebb haltatszik, Gyrrrka,
Jancsi figyelik, a Parancsnok és Porkoláb elmennek.

. 3. JELENET.
(A Dugó-örs bevonul a szinre, Vidám, jóképű legények. Tele
vannak aggatva célszerűsóggel. Kalapjukon hátul fehér zseb-
kendő lóg, megvédi nyakszirtjüket a napszűrástól. Az örs tag-
jai: Dugó, Kócz Matyi, Záp Ferkó, Fal Gyuri, Keötseög János,

Nett Olivér, Tuba Muki.)

Dugó (vezényel) : Állj! Pihenj! Lepihenj ! (Az örs lepihen

mielött lenyelné. A
A nézők létekzet-
visszafojtva látják,
hogy a szegény
farkaskölyök teste
a mérhetetlen has-
ban eltűnik.

körhinta. két fiú
á[[ egvmással szem-
ben..''Keze,iket tár-
suk vállára helyez-
ve összekulcsolják.

2 Arsal, a hata|mas óriás,
1l kígyó. Közvetlenül az ős-

a J,.ry erátiből származik és na-
fi\ /ffiÖ. ponta legalább egy íar-M F;n[:|':Ti#x} |§iiíl;í

ffi 
Színe barna, kívül zsák-

reifr3ffiilfiT;l,ffi
_-.--- _:c§+l g!*_i ge l i9l.,.-é"r.zi

magát, Néhá eIül, néha hátul emelkedik íel es_magasra,lelagas-
kod'it<. Ez a nagy éhség jele. Ez alkalommal kétfelé hasadt nyelve
is látható. Bzuian az á|latszeliditők hozzák az eledelt, egy ré-

müldöző farkaskölyköt, aki halovány és reszket a halálfélelemtől.
A,kígyó-elé dobják, amely egyszerre felemeli fejét és szemét az

á|d,oiatra mereszti. A farkaslrölyök rneg van babonázva és ki-
rneredt szemekkel megy a halál elé. A kígyó sokáig fojtogatja,

Á-.áiÍ"Ü';Ái;;igy fogózkodik össze, de keresztben, Az első
nai nusu setöősésiél kórbe kezd forogni, a másik pár pedig
iiuultotiiesttel a iÖntriíugális erő következtében a forgás köz-
6Ón'rninOjornan közeledik" a vizszintes helyzethez, Ezeknek ho-
morítaniok kell.

Ezt többen is megcsinálhatják. A négy forgató e_gymás.nyak-
szirtiét íosia meg. á néev repülő pedig a íorgatók térközeibe
állnát< és Íioukaiiai felett ketiős kézizületi fogássai tartják egy-
mást, hogy a körhinta mozgásba kerüljön, a forgatóknak igen
gyorsan kell futniok,
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a sátrak árnyékában. Megérkezik két parasztfiú meg-
terhelve hátizsákokkal s körgallérokkal.) Csakhogy
itt vagytok már ti is!

l. Par,asztfiú., Jaj, de nehéz volt! Phűt Ezért megérdenr-
lünk három pengőt.

lI. Par,asztfiti : Koponyánkint hármat.
Dugó: Huszonötöt. (Suhogtatja a pálcáját. Kedélyesen.)

De azéft ne ijedjetek meg, mert én szociális alapon
táborozom. Kaptok uzsonnát és fejenkint húsz fillért.
(Jancsi és Gyuri előállnak és mélyen meghajtják ma-
gukat.)

Cyuri: Dugó parancsnok úr, kérem szépen, munkaalkalom
irányában jöttünk.

Dugó: Jó, jó! Csak dolgozzatok, íiaim! A munka nemesít.
Már a régi rómaiak korában is dolgo7tak az emberek.
Munkásság az élet sója, rothadástól mely megóvja.
Míg mi kipihenjük a kirándulás fáradalmait, készít-
sétek el a vacsoránkat.

Gyuri (parancsol): Jancsi, fát vágni, tüzet rakni!
Dugó: Állj ! Nem kell tüzet rakni ! Megérkeztek a spiritusz-

kockák. Azon íőzúnk.
ayuri: Minek a spiritusz, ha van jó száraz ág?
Dugó (gőgösen):Te ehhez nem értesz! A cserkész a fej-

lődés embere, a jövő íundamentuma, hogy úgy mond-
jom. Haladni kell a korral. A modern ember igénybc
veszi a chemia produktumait. (I. Parasztíiúhoz.) Hé,
te fiú, hozd ki a szersátorbó| azt a hengeralakú do-
bozt| - (Az kihozza.) Itt a spiritusz-kocka. Két tégla
közé teszed a földre, meggyujtod s föléje teszed a ía-
zekat. Jancsi, vizet! Ivóvizet!

!ancsi: Igenis. (Elfut a sátor mögötti forráÖhoz, vizet tne-
rít.) Tessék !

Dugó (szagolja) : Hiszen ez forrásvíz| Hát a szűrőkészi-
lék mire való?

Nett Olivér., Jancsi fiam, jegyezd meg, hogy a modern- cserkész csak sy'űrt vizet iszik. A tegnapi eső után
maradt elég pocsglya: abból szűrünk kristálytiszta
vizet. Egy réteg kavics, egy réteg szénpor, egy réteg
izé, - szóval azon kell átszűrnöd a pocsolyát. Ezt
jegyezd meg! Forrásvizet minden szamár tud inni!
Az n,em cserkészies.

Zap Ferltó (a szűrőkészülékből merít s iszik) : Egy kissé
langyos, de legalább nem kap az ember tüdőgyulla-

. dás_t. Nesze, Dugó, igyál te is! A kor színvonalán álló
sztirt víznek nincs párja!

Dugó (iszik): Na! Most pedig megtartom vacsora előtti
előadásomat.

Kócz Matyi: Az arcismét folytatod?

Dugó: Azt. Telepedjetek ide körém. (Leül, majd följaj-
dul.) Jujj!

Zap Ferkó: Mi bajod?
Dugó: Amint gesztikuláltam, beleakadt a hurokba a jobb

kezem. Majdnem átvágta a drót a csuklómat. Tuba,
szereld le rólam ezt a dtótot Jujujuj,

Gyuri: Parancsnok úr, kérem, ma is rakottkrumplit csi-
náljunk?

Dugó: Hát mit? Tán császármadarat akarsz sütni, mi?
Vagy pisztíángot! Persze, hogy rakottkrumpli lesz.
Ki kell próbálni az új Robinzon-féle krumplihámozó
gépet! Igazán, épen ideje, hogy a nép közé egy kis
technikai kultúrát vigyünk. Ezek még mindig bicská-
val akarják hámozni a krumplit,

Keötseög: Fél óra mulva enni akarunk. Siessetek a vacso-
rával !

(Az I. és IL Parasztfiú lekváros kenyeret kap s fejen-
kint 20 fillért,)

Dugó: Most már mehettek. Reggel 9-kor kelünk, lO-kor
térképezünk. Ti is itt legyetek, meft az ötméteres mé-
rőléceket is visszük, azaz viszitek (Tapsol.) Most pe-
dig figyelmet kérek!

Fal Gyuri: Kérlek, Janikám . . .

Dugó (méltósággal és sértődötten) : Kérlek, Fal, én a tá-
borban parancsnokod vagyok és nem Janikád.

Fal Gyuri: Csak azt akartam nlondani, hogy tegnap arról
beszéltél, hogy az ember tulajdorrságait legjobban az
arcvonásokból tudjuk meg.

Dugó: Ugy van! Ezért kell mindenkinek a szemébe nézni
s jó1 meg kell vizsgálnunk az arcát. A hosszúkás arc,
lelógó áll, lebiggyedt aik, bámész tekintet korlátolt-
ság,jele. Akinek az arcán állandó vigyorgást tapasz-
talunk, az aligha komoly ember. A magas homlok,
nyilt tekintet okos ember jele. Továbbá meg kell fi-
gyelnünk a kezeket is. Az idegesen doboló ujjak a
kedé|yizgatottságot árulják el. Az egymáshoz símuló
kövér ujjak kényelemszeretetr,e vallanak. De a test
többi részét s a ruházatot is meg kell figyelni. A cser-
kész mindenből következtet. (Kezd esteledni.) Kócz!
Ha például egy cserkész bakkancsa poros, haja csap-
zott, rogyadozó térdekkel, görnyedten megy az utcán,
mit következtetsz e jelekből?

Kócz Matyi; Azt, hogy egésznapos kirándulásról jön s
hogy nem modern cserkész, mert maga cipelte a háti-
zsákját.

Dugó: Nagyon helyes. (E pillanatban a színre lép egy idő-
sebb parasztember. Tanácstalanul néz körül. Dugó
súgva.) Nézzétek meg jól ezí a parasztembert, figyei-

I(ánon. (Lásd a 196. oldalt.)
t

4-E§ t(AsloN

szi rrrrr Ár_v o D J ÁL,Hlsl vAN o Ko§

A FE l-tEtrl AF{§YAL 9l1RE6 Vl§YAaroN nAíJ

Társadalrni és egyéb kötelezettségeink a táborban.
1. A tábormegszálló jelentést beküldeni.. 2. A táborbontó jelentést beküldeni.
3. A táborozási engedélyt láttamoztatni a legközelebbi köz-

rendészeti hatósággal (csendőrség).
4. A szervező testiilet tagjait, pártfogóinkat, külföldi barátain-

kat üdvözölni a táborból,
5. Vendéglátó házigazd,ánkat, a falubeli jóltevőinket, vezető-

embereket íélkeresni tisztelgő látogatásunkkal. Táborozás után
köszönő levelet írni nekik.

6. Fentieket és a falut meghívni tábori ünnepélyünkre és a tá-
bortüzeinkhez.

7. Tiszteletükíe egyszeí zenés, lampionos felvonulást ren-
dezni.

-tRA

B. Vasuton érkező
gondoskodni.

9. Képviseltetni a

vendégeinknek, a szülőknek stb. fogadásáról

csapatot a íaluban rendezendő esetleges ün-
rrepség alkalmával.

10. Végül minden látogatót meleg szeretettel és magyaros ven-
déglátással fogadni és gondoskodnt szórakoztatásáról az ottléte

l
Jo EJT

alatt.
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jétek meg az arcát, mozdulatait s majd beszámoltok--_
róla. Én most idehívom őt. (Föláll.) Hé, bátya! Bá-
tyámuram, hé! Gyüjjék kend ide.

4. JELENET
Porkoltib (mert hiszen ő az, - zt közönségre kacsint, nrajd

Dugóhoz fordul) : Aggyisten, ifiurak. Már csak elné-
zem, mifélék maguk. Tán csak nem komédiások? (A
fiúk fölállnak, körülveszik, vizsgálgatiák az öreget és
jegyzeteket készítenek róla.)

Dugó: Cserkészek volnánk, bátya. Mintacserkés,zek. Jó-
magam vagyok a parancsnok: Dugó János a nevem.

Porkoltib: Aha! Cserkészek. Láttam odaát a Nagyiéten
is cserkészeket. Bizonyos nevezetű Porkoláb parancs-.
nokol a táborukban.

Dugó (legyint): Azok csak félcserkészek.
Porkoltib: Ne mondja! Szóval maguk az igaziak| Azlán

rni a hibájuk nekik, amazoknak odaát, - mer' hogy
csak félcserkészek?

Nett Olivér: Tudja, bátya, a cserkész olyan fiú, aki a maga
lábán áll.

porkoláb: oszt azok csak féllábon állnak?
Dugó: Ne keverjük össze a dolgot. A cserkészet megala-

pítója kiadta a jelszót, hogy vissza az erdőbe. Erre
a fiúk visszamentek az őstermészet úgynevezett ölébe,
úgy éltek, mint a vademberek. Ez volt a cserkészet
első korszaka. S Porkolábék még mindig itt tartanak.

Porkolrib: Ugy? Tehát irgy élnek, mint a vademberek!
Dugó: Igen. Fát vágnak, földbeásott konyhában kődara-

bokon főznek, patakvizet isznak, állathangokat utá-
noznak, elnevezik egymást sasnak, zergének, sólyom-
nak s ami igazán barbár dolog, önmaguk végeznek
minden munkát.

Porkoltib: De mán csak leülök, no! (Leül. A többi melléje
telepszik.) Szóval maguk, 1elkem, o1yan cserkészek,
akik nem szennyezik be a kezüket munkával.

Kócz Matyi: Nem egészen! Azért mi is dolgozunk, de,szo-
ciális alapon.

Porkoltib: Szociális alapon dolgoznak? Hm. Ezt szeretném
érteni.

Dugó: Majd megmagyarázom, bátya. Maga értelmes pa-
rasztnak láíszik, bizonyára megért engem. A Dugó-
féle modern cserkészet egy fokkal magasabb, mint a
Porkoláb-féle cigányélet. Mert kérem szépen, a csef-
kész föladata a kultúra, az űgynevezett technikai kul-
túra áldásait bevinni az etdőbe, bevitrni.az egyszerű
nép közé.

Porkoltib: Nagyon helyes a beszéd! De mi az a szociá|is
alap?

Dugó: Most akartam rátérni. Az én táboromban is serény
munka íolyik. Egész nap térképezünk, hadimozdula-
tokat tanulunk, szín,darabot rendezünk, dallal erősít-
jük tü(őnket és szivünket. Hiszen még a pilrenésünk
se üres pihenés, hanem erőgyüjtés. Szóval dolgozunk.
Megvalósítjuk és kipróbáljuk a Dugó-féle célszerű
újításokat és ialálmányokat. De nem vesszük ki a

, szegény parasztok szájábőI a kenyeret. Ugyis nagy

a munkanélküliség. Munkát adunk a szegény nép fiai-
nak is.

Keötseög: A mi táborunkban parasztfiúk végzik a .testi
munkát. Ahhoz ők jobban értenek.

Fal Gyuri: Hát ez a szociális alapon va|ó táborozás.
Ztip Ferkó: Közben a nép egyszerű gyermekei megismerik

a kultúra áldásait.
Porkoldb: Ezeket én is szeretném megismerni.
Dugó ('fölugrik): Jöjjön, bátya, megmutatom! Tuba,

szedd föl a dróthurkokat.
Porkolab (ijedten): Ezeket már ismerem! (Tuba fölszedi

a hurkokat.)
Dugó (mutogat): Ez itt a szűrőkészülék. Mi nem iszunk

forrásvizet, magunk tesszük ihatóvá a pocsolyát. Ez a
kultúra, érti?

Porkoltib: ertem. Megnemesítik a természetet. Hm. Hát ez
a kalicka minek van itt a bokorban?

Ztip Ferltó (lelkesen) : Fülgmüle van benne. Ez énekel ne-
künk. Fal Gyuri hozta Pestről.

Potkolcíb: Madarat hoztak az erdőbe, Pestről?
Dugó: Ternrészetesen! Nem tesszük magunkat függővc az

erdei madarak szeszélyétől. Ha madárdalban akarunk
gyönyörködni, mindig kézné| van a madái. S rirégcsak
meg sem szökhet, nert kalitkában van. Remélem, most
már érti?

Porkoldb: ertem. Ámbár inkább grapmofont hoztak volna.
A grammofonlemezen is van madárcsicsergés.

Dugó (a homlokára üt) : Nagyszerű ötlet! Köszönöm, bá-
tya! Csak aztán el ne árulja ezt az ötletet Porkolábék-
nak, mert megvalósítják!

Porkolab: Nem szólók nekik. (r{ íára néz.) blát az, mi
ott a fán? Disznóhólyag?

Fal Gyuri: Az nem disznóhólyág, - az a tábori hold. nj-
jel gyertya ég benne.

Porkoltib (elámul): Tábori hold? Hát nem elég magukirak
az igazi hold az égen?

Keötseög: Nem elég, mert nem mindig süt. A rni technikai
holdunk sötét éjszakában is világít és megadja a hol-
das éj költészetét, hogy úgy mondjam. Dugó !,aíancs-
nok úr a műhold alatt írja legszebb verseit.

Porlcolcíb: Verseket is ír?
Dugó: Majd a tábortűznél fölolvasok egy párat. Most pe-

dig idenézzen! Kakukkoló falióra a fán.
Nett Olivér: Nemcsak az tdőt mutatja, hanem kakukkol is.

Igaz, hogy van az erdőben igazi kakukk is, de az netn
mindig szó1. A technika rmégis szebb, mint a vad erciő
szabályta|ansága.

Tuba (közben kihoz a sátorból egy összecsukható réz-
ágyat): Mi nem a csupasz földön al§zunk, nrint a vad-
emberek. Nézze, milyen nagyszerű!

Dugó (sipjába fúj. Az örs vigyázz-ba ál1) : Itt a tábortűz-
gyujtás ideje. A vacsorát a tábortűzné| költjtik el, mert
úgy látom, a személyzet még nem készült el r,ele.
Kócz, teljesítsd kötelességedet!

l{ócz Matyi: Igenis. Gyüjjön, báíya, megmutatom, milvei
az igazi tábortűz. Ití a száraz,elem, itt a piros papír,_is.
itt a ,nrű-gally. (Mű-tüzet gyujt. A zsebvillanylámpa:

1.777-ben.
2. ő két szemet lát, te egyet.
3. A szamár Noé bárkájában.
4. Három: a, b, c.

5. A hang.
6. A vak.
7. Kain.

8. Arra hajtonr őket, amerre száz van.
9. A másodil<ba.

10. A hó.
1l. A párja.
12. Az eső.
l3. Szélső fa nélkül.
14. Forgácsot.
15. Mikor az öktöket hajtják,
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befedi piros papírossal és gallyakat rak rá.) Kár, hogy
mű-sötétséget még nem tudunk előállítani.

Porkolab (félre): A mű-sötétség ott van a fejetekben,
majmok! (DLrgóhoz.) Aztán mivel szokták eltölteni az
időt? Mikor idejöttem, éppen magyará.zott,valanit
Dugó parancsnok úr. (Leülnek a mű-tűz köré.)

Dugó: Arc-isme-tanfolyamot tartottam: hogyan |ehet az
arcvonások megfigyelése alapján a jelleemre, foglalko-
zásra következtetni.

Porkoláb: Nagyon szép tudonrány! Vajjon az én arcomat
is megfigyelték?

Dugó: Természetesen. A cserkész mindent negfigyel és
mindenből következtet. Például, bátyámuram aíca na-
gyon karakterisztikus, hogy úgy mondjam. Ha nem
haragszik, elemezni fogom a maga alcát.

Porkoltíb: Kérem, parancsnok úr, csak tessék!
Dugó (a többihez): Figyeljetek! Nézzétek ezt a jeilegzetes

pataszt-arcot. A sok ránc a homlokon a sok gond jele.
A savószínű, fürge szemek ravaszságot árulnak el. Ra-
vasz paraszt, mint mondani szokták. A durva arc sok
mezei munkára enged következtetni.Keze érdes, durva.
Látszik, hogy ősei is parasztok voltak. Egyszóval bá-
tyámuram típiktts paraszt.

Porkolcib: Köszönöm szépen. Megtisztelve érzem naganr.
Záp Ferkó: Most énekeljünk néhány nótát. Majd én into-

nálonr. (enekelnek.)

Dugó János tábort ütött 'Mod..n cserkész Dtrgó Jani,
Magasan az erdő fölött. A jelszava: Ujitani.
Ez a tábor csoda-tábor; Célszerűen újítarri,
Csodatábor a két sátor. Híres cserkész Dugó Jani.

Tyuhajja ! Tyuhajja !

Dugó Jani táborában
Nem haltrnk meg a munkában,
A tenyerünk sohse kórges,
A parancsnok sohse mérges.

Tyuhajja !

í:al Cyuri: Ezt a nótát Dugó parancsnok szeízetteI
Dagd (lelkesen fölugrik): Fiúk! Tegnap éjjel, a hoidunk

sápadt fényénél ecy új költeményt köitöttem. Most be-
nrutatom nektek.

Mind : HalljukI Halljuk!
Keötseög: Remélem, nem hosszít.

Dagd (lesujtó pillaniást vet Keötseögre, előveszi versét és
nagy páthosszal szavalja).

EJJELI CSODAHANGOK AZ ERDŐBEN.
Az erdő méla csendje harsog
Az ég tengerén a felhő-partok
Szélén Lucifer üldögél
S a pokol háríáián zenél,
A szivem mégse íél.

Az ördög-had ma vihart intonál,
Agyamban elszakad egy ideg-{onál,
Hah, tombolnak az elemek,
Csatáznak a vihar-szelek,
Mint vad ellenfelek.

A felhők között zokog a hold,
Ez a mé|a-bús, sárga folt . . .

Porkolab (fölLrgtik): Jani, nem bírom! Elég volt! (Lekapja
parókáját és íejbeveri vele Dugót.) Te csirkefogó!
Majd adok én neked külön-tábort a zokogő mű-hold
alatt! [Mind fölugrálnak. össze-vissza.] Jaj, a Poí-
koláb tiszt ítr! Phű, de meleg ez a mű-tábortűz Jaj,
nekünk!

Dugó (rémúlten): De, kérem, tiszt úr! Hát ön nem pa-
raszt?

Porkoldb (fúj mérgében) : Nem vagyok paraszl| Még az
ükapám is vármegyei alispán volt. Te csirkefogó!
(Lecsillapodik.) Különben gratulálok az aíc-ismédhez.
A sok ráncot elismerem a homlokomon, de ez miat-
tatok van, akik ennyi gondot okoztok nekem.
(Gyuri és Jancsi hozzák egy tálban a vacsorát.)

ayuri: Tessék, cserkész-urak, kész a vacsora!
Porkoláb: Csak egyétek meg, amit íőztetek. Dugó úrek

ma este már a csapattáborban forgnak vacsorázni!
Gyuri (elképedve): Hiszen ez a . . . izé . .. az a cserkész,

aki délután itt hurokra ketült.
Porkolab: Ezűtta| Dugó úr

került hurokra. Maíd
adok én neked külön-tá-
bort, személyzetet, mít-
holdat, meg kakkukos
őrát| (Vezényel.) Vi-
gyázz| (A Dugó-örs föl-
áll.) Indulj! (Elvonul-
nak.) Pn7yctnyi Kalman.

Apród csatakiáltás:
nin-csen baj nin-csen baj !

kiáltjttk, az utolsó nin-csen

Hej-huj-haj nin-csen baj ap-ród-raj
(Pattogósan és íokozódó erősséggel
baj-t pedig vészesen iivöltjiik.)

,ftrogyan repül a rrl(eresztburnerang".
Szerte az országban röpdösnek a,,keresztbumerangok".s.va-

lósziníileg minden"táborbán lesz néhány. Eppen ezórt közórdek-
t,idórr. tárthat számot ez a néhány tanács melyet be kell tar-
tanunk, ha azt akarjuk, hogy a
btrmerang szabályszerűen visz-
szatérj en.

A,,Keresztbumerangot" sza-
bályosan kell megf ogni. Egyik
szá7át úrgy fogjuk marokra,
hogV a ,,Keresztbttmelang" éle a
do6'ás Írányába tekintsJn. Vi-
ryázzunk a2onban, hogy a bu-
áerang síma felét (amelyiken
az íráé van) ne lássuk, Igy a
légcsavarszerűen lefaragott rész
a'íetső száron hátrafelé, az alsó
száron előre tekint.

Á"',,Xiiiirt'tiÁi'iangot" 1"_ bása, A bumerangot f

n kell eldobtti] A ,,Keresztbu-

A .Keresztbumerang" helyes eldo-
bása. A bumerangot ferdén dobiuk

dén kell eldobtti! A .,Keresztbu-
merangot" nem szabad vzszintesen eldobni! Legjobb függőle-
ges sí[ban, de ilyenkor erősen kell megpörgetni, hogy vissza-
iérjen. Ezórt a fűggőleges és vízszintes-tartás között a felező-
irányban ferdén dobjuk el,

A',,Keresztbumeraigot'!; eldobástttil megpörgetjiikl Minél erő-
sebben pörgetjük meg, annál kise.bb körben tér vissza.

* A,,Keresztbumcrang" beszerezhető a,,Cserkészbolt"-ban (Buda-
pest, V,, Nagy Sántlor-utca 6. (Cserkész-ház).

LI dlis

/' 
,íO§SZ

Fő, hogy sátorunk legyen I
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Az örsvezető szerepe külföldi mozgótáborban.
Ha még nem tudtad volna, úgy ezennel megsúgom:

legtöbb külföldi mozgótáborban ezeíszer több alkalom nyí-
lik a jól átgondolt semmittevésre, mint állótáborainkban.

Külföldi mozgótáborban mindamellett egy sereg, .olyan
feladat vár Rád, amire itthoni tapasztalatok alapján nem
tudsz előkészülni. Állapodjunk meg, hogy nosl csak ezek-
ről lehet szó.

A |egtöbb külföldi mozgótábor új örsi beosztási jelent.
Szerencsés eset, amikor csak egy csapaton belül, Jelent-
kezés útján összeállított csapatoknál azonban örsöd tag-
jait éppen csak az elindulás előtt ismered meg. Nyolc fiú-
ból ekkor minimális idő alatt örsöt kell kovácsolnod.

Ez mindjárt próbáta fogja tenni örsvezetői rátermettsé-
gedet, de, ha jól sikerül, sokat segítesz vele parancsno-
kodnak. Legaiább egy összejövetelt a legnagyobb áldoza-
tok árán is tarts még elindulás előtt. Ez két okból fontos.
Először is meg kell állapodni a fölszerelés tekintetében.
Mozgótáborban a könnyű hátizsák majdnem olyan fontos,
mint a könnyű lelkiismeret. Ezért közösen használható tár-
gyakból fokozottan fontos örsönkint csak egyet vinni. A
másik ok . . . én például ilyenkor olvastam fel az örsi tör-
vényt. Hogy az mire volt jó? Amire a legutolsó ö. v .tábor
,,titkos örsi erénye": az örsi szellem kialakítására.

Hát jó: ide írom utolsó örsi törvényünknek azt a részét,
melynek van rá reménye) hogy Kálmán bácsi szigorú cen-
zuráián álcsússzék:

1. örsi törvényünk tarialma titok, rnelyet kínpadon sem
szabad megvallani.

2. Az időjárást csak dícsérő jelzők kíséretében szabad
emlegetni.

4. Szolgálatban végzett munka csak hexameterben kri-
tizálthatő (disziichon kivételesen mcgfelel, de csak előzetes
örsvezetői engedéllyel).

6. Az örs tagjai méltóságukon alulinak tartják a politi-
zálást.

7. Az örs tagjai nem hisznek a cúg-mesében.
Igen, a cúg-mesében. Ez már az első nap kifizette ma-

gát, mikor a Kis-Alföldön haladt velünk a vonat. Ugyanis
átjött a fülkénkbe első vizitre Imre, a sirályok örsvezetője.
Mivel ő gazdasági kérdésekben már akkor is szaktekintély
volt, udvariasságból megkérdeztük tőle, hogy miért készí-
tenek olyan különös gulákat a lucerna szárítására, amilye-
nek lépten-nyomon kimeredeztek a zöld vetésből a pálya
két oldalán.

Imre nagy szakértelemme| magyarázni kezdte:

- Tudjátok, mikor a lucernát rátakják, akkor az belül
üres marad és a benne keletkező cúg száritja a , . .

- A benne keletkező micsoda? _- szólt közbe Kari.

- Miéri nem figyesz jobban; a cúg!
Jól megjátszott elszörnyedés és sajnálkozás. Imre olyan

nevetés közben kénytelen eltávozni, amilyenre csak jól
összeforrott örs képes.

(Az örsi törvényt két év múlva elárultam Imrének.

- Mi persze akkor mind az örsi törvényre gondoltunk

- igyekeztem kimagyar ázkodni.

- en meg arra gondoltam, hogy egy örstől, amelynek
ilyen begyepesedett fejű vezetője van, nem lehet mást
várni - válaszolta Imre, de aztán ő is úgy nevetett, mint
akkor mi.)

Az időjárásról szóló szakasz is bevált, mikor később
tíznapos esőbe kerl--rltünk, Laci az örs egésznapi jókedvét
biztosította azzal, hogy reggelenkint kissé éneklő hangján
j elentette:

- Ugy . . . illetőleg olyan gyönyörűen esik az eső már
megint! *

Néhány gyakorlati útmutatás.
A naplóiezetés mozgótáborban nehéz mestÖrség. A fiúk-

tól csak a legfontosabb események följegyzését követeld
meg, ellenben vezessetek örsi naplót, amelyben minden na-
poi felváltva más és más örökít meg, azonban legjobb tu-
dtisa szerint (szép emlék s az úton hasznos megbeszélési
tema).

Vetted észre, hogy a legtöbb fiúnak nincs kellő gyakor-
lata a htitizsak ki- és becsomagolasaban? Az ilyen fiú
élete mozgótáborban kényelmetlenségek sorozata 1esz, mert
ott ez a művelet naponta sokszor előfordul. Tehát előre,
gyakorolni.

Vetted észre, hogy, akik még keveset utaztak, azokat
valósággal kényszeriteni kell rá, hogy úton töltött éjjel
megfelelő kényelembe he|yezzék magukat? Eltekintve a
sok új benyomástól és sok esetben rendszertqlen életmód-
től, az így elmulasztott f el|rissülés az oka a fiúk nétia nagy-
Iokű ingerlékenységének. Ez legnagyobb átka a hosszú
utazásnak, ezért több figyelmet érdemel,

Elsősorban Magadban kell leküzdened: erre voltakép-
pen hosszan elő kell készülri, mert itt csak az önfegyelem
maga§ foka ér valamit.

örsödben a következőképpen küzdhetsz meg vele:
Nem hivod rd fel a figyelmet, ellenben gondoskodol

róla, hogy a fiúk csomagja ne Jegyen túlnehéz és a cso-
magolásban mindenkinek kellő jártassága legyen. Uton
töltött éjjeleken lehetőség szeiint gondoskodol a fiúk ké-
nyelméről. Az ingerlékenységet legjobban ellensúlyozha-
tod a jó kedv állandó ébrentartásával, iőleg pedig a sza-
badiőknek mulatságos társasjátékkal és énekkel való ki-
használásával. Játék és ének itt a legjobb orvosság és a
világért se képzeld, hogy ez csökkentené a komoly élmé-
nyek (s ezek a céljai minden külföldi mozgótábornak)
iránt való fogékonyságot. Legszebb emlékem külföldi moz-
gótáborokból egy nyári alkonyatkor a Walhallában tett
látogatásunk: pedig aznap Lipcsétől egészen Regensbur-
gig játék közben majd halálra nevettük magunkat.

Arról külön levelet írhatnék, hogyan viseLkedjünk kifelé.
Annyit már az eddig elmondottakból láthaísz, hogy, ha
egyszer örsvezető vagy, korántsem adhatod át magad tel-
jesen a látnivalók és új benyomások élvezetének. Ezzel a
gondolattal is előre meg ke1l batátkoznunk. A továbbiak-
ban irányelv: szerénység és megbecsülés külföldiekkel, fő-
leg külföldi cserkészekkel és nagyfokú alka|mazkodás a
megváltozott körülményekkel szemben. Ebben föltétlenül
szükséges, hogy örsöd mintaképe légy, ami azt is jelenti.
hogy igazán csak akkor felelhetsz meg kötelességednek.
ha az utazás szinteréül választott ország íöldraizát, nvell,eT
és népét örsöd minden tagjánál jobban ismered.

Átdnyi 1sít,tl i.

Fontos! Olvassátok el!
Felkérjük mindazokat a parancsnokokat, tiszteket, segÉd:sz-

teket és gyakorlott öregcserkészeket, akik a nyáron a nr,ár .g-,,
részében szabad idővel rendelkeznek és szivesen vállalkoználrai
akár keiületi vagy más csapat táborában segítőül, jelentsek ez:
be hozzánk, közölve címüket, az ldőt és esetleges óhajaikat. .._\
csetkész, ahol tud, segít." Erre pedig ennél szebb alkalom al::-
kínálkozik. Egyúttal fetkérjük azokat a csapatokat is, meltek
táborozásukra szívesen vinnének magukkal néhány olvan cs:r-
készt, akiknek csapata valamilyen okból táborba nem mehe:, .{z
O. V. T. T.-nél kell bejelenteni, hogy hány cserkészt lenne h:'-
landó elvállalni a csapat. Orsz. Vezetőlis,zíl Te.slúJrl
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Hogyan készül az örsvezető a táborra?
A husvéti vakáció egyik napján Lacival, a Fecskék

örsvezetőjével sétáltam a Cserkészpark útjain. A nemrég
lezajlott országos örsvezetői tábor tapasztalatai| beszél-
tük meg, majd a már al<tuálissá váló kérdésre: a nyári
csapatiáborra tértünk át. Alig tértünk át erre a tárgyra,
amikor így szólal meg Laci:

- Dezső kérlek, most tanácsot kérek tőled. Azt szeret-
ném, hogy igazán jól készüljek íel' az idei táborunkra,
hogy örsöm mindenben jól megállhassa helyét. Mond
kérlek, mit kell tennem, ,hogy ezt elérjem?

A kérdés nem lepett meg. örsvezetőim gyakran szok-
tak hozzám jönni hasonló kérdésekkel. Ilyenkor közösen
megállapítjuk a teendőket. Most is ez a megoldás látszott
a legmegfelelőbbnetk.

- Azt szeretnéd tudni, hogy hogyan készülj elő a tá-
borra és hogyan készítsd elő erre örsödet?

- Igen. MerI azt szeretném, ha a tábor örsöm szá-
mára az eddiginél is jobban sikerülne
és a fiúk számára az eddiginél is ér-
tékesebb lenne.

- Bevallom, így hirtelenében nem
tudnám pontosan és hiány nélkül fel-
sorolni, hogy mit kell i:sinálnod. De
közösen már könnyen össze tudjuk ál-
lítani majd a teendőket. Kezdjünk
mindjárt hozzá. - Neked, mint örs-
vezetőnek a táborra való készülődét
sed két részből áll majd: 1. a magad
felkészülése az öts vezetésére; 2. az
örsöd és örsi tagjaidnak a táborra
való előkészítéséből.

- Akkor vegyük mindjárt az elsőt.
Mit kell nekem, mint'örsvezetőnek ten-
nem?

- A tábor előtt örsi összejövetelek
programmját úgy állitod össze, hogy
az előkészület legyen atáborra. Vagy-
is az örsi összejöveteleken átismétlitek
azokat a próbapontokat, amikre a tá-
bor életében szükség lehet.

Próháljuk csak mindjárt összeállí-
tani, mík ezek?

Laci mindjárt hozzá is kezdett a felsorolásukhoz:

- Tábori munkák, főzés, térkép, moíze} megiigyelés.
Ugy-e ezeket gondoltad?

- Igen. Ezek a legfontosabbak. Telrát a tábor előtti
4-5 örsi összejövetel programmjába ezeknek a pontolinak
átismétlését, és pedig gyakorlati átismétlését, beilleszted.
Ezeknek a táborra előkészítő összejöveteleknek pro-
grammjába vedd be a tábor megbeszélését is. Beszélges-
sete,k a fiúkkal a táborról. Meséljétek el egymásnak az
eddigi táborok közös élményeit, készítsétek el az új tá-
bor terveit. Megbeszélhetitek a tábor napirendjét s már
most tldönthetitek: nti mindent akar az örs közösen meg-
valósítani a rendelkezésére álló szabadidőkben? kitervez-
hetitek ezeken az örsi összejöveteleken: milképpen csino-
sítjátok majd az örsi sátor környékét, hogyan rendezitek
be a lakósátratokat? És sok más ehhez hasonló dolog
van, amit így megbeszélhettek, kitervezhettek.

- Hiszen mindezek megbeszélésére alig lesz elég az
a 4-5 örsi összejövetel. De majd úgy segítek a dolgon,
,hogy egy vagy talán két örsi összejövetelt egy-egy örsi
kirándulás keretében tartok meg, ott majd lesz időnk bő-
ven a megbeszélésekre.

- Nagyon helyes! Látom, már te is belejössz a §ze-
repedbe.

- Igen, most már nekem is jönnek gondolataim. *
Az előbb valamit kifelejiettem. Ugy hiszem néhányszor
rendgyakorlatot is kell tartanom, az örsi kirándulások
pedig alkalmasak lesznek arra, hogy a fiúk hozzászokia-
nak a szabadban való tartózkodáshoz.

- Helyes. Ez a második teendőd tehát. Most még egy
dolgot kell megbeszélned örsöddel: elhatározzátok, mi
lesz a táborban az öís külön kitűzött célja?

Laci tanácstalanul nézett rám. Majd hirtelen felélén-
külve mondta:

- Megvan! Tudom már mi ez. Az országos örsvezetői
táborban is megvolt ez az örsi cél. Kár, hogy a tábor ko-
rábbi befejezése miatt nem bonyolódott le a verseny.

Tovább sétáltunk a fasorban. Rövid ideig gondolkod-
tunk a további ieendőkön. Most én szólaltam meg:

- Van még valami, amit mindezek előtt kell elintézned.
Meg kell állápítanod: kik mennek örsödből táborbai

Ezután megállapítod,, kik azok, aklk-
nek táborozási segélyre volna szük-
sége. Ezt a paranc§nokságtól kiesz-
közlöd, vagy talán örsön belül is el
tudjátok intézni, ha van az örsi pénz-
tárban egy-két megtakarított pengő.
Ha valakinek nehézség á1l táborba me-
netelének útjába, igyekszel azt ,is el-
távolítani. Elmész az örsi tagod szü-
leihez és közösen igyekeztek kiküszö-
bölni az akadályokat.

- Mindént megteszek, hogy egész
örsöm elmehessen táborba. Nem sze-
retném, ha valakinek itthon kellene
maradnia.

- Befejezőül még egy dolgot. Még
tábor előtt tervezetet készítesz ma-
gadnak, hogy mire használod az örs
rendelkezésére álló időt a táborban.
összegyüjtesz néhány új játékot, amit
majd megtanultok; feljegyzel néhány
problémát, amit majd megbeszéltek.
Végül pedig ellenőrzöd a fiúk táborra
való előkészületét.

- Ez már a második ponthoz tarto-
zik, amit az előbb az örs előkészítésének mondtál.

- Igen. Yigyázo| arra, hogy minden egyes fiú testben
és lélekben felkészüljön a táborra, mert csak igy lesz
számára ez a tábor jó és hasznos.

- De az örsöm tagjai voltak már táborban. Tudják,
hogyan kell előkészülniök a táborra. mit kell magukkal
vinniök.

- Még ebben az esetben is meg kell vizsgálnod, hogy
az előirt felszerelést idejében előkészítik-e? Bs útmuta-
tást, buzdítást kell adnod számukra, hogy lélekben is
felíkészüljenek a táborra

Most megint Laci mondta a következő teendőt:

- Vissza van még az örs felszerelésének előkészítése.
Ezt még jóval a tábor előtt e|intézzűk, hogy az előírt örsi
felszerelés idejében együtt legyen.

- Helyes. - Látod Laci, így közösen milyen könnyű
volt összeállítanunk a tábor előtti teendődet? Most csak
csináld is meg e terv szerint az örsöd előkészítését és
meglátod: a Fecskék megállják helyü,ket a táborban!

- Köszönöm Dezső útmutatásaidat. Követni fogom a
jó tanácsokat' 

Batla D.

Egy vidám örs rSzabó Bendegúz felv,)
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LAI(ODALMA.
Háromszéki mókás népmese, Kriza János nyomán.

Egy szép napon hajrralban azt nrondja az édesapám, hogy ő
bizony megházasodik. Elveszi az édesanyámat, mert arról leg-
alább tudja, hogy jó asszony. Nekem az lesz a dolgom, hogy 91-

megyek a malomba őlletni a lakodalomra kenyérnek valót.
Nosza, kapom magam, keresek egy átalvetőt, íölmegyek a

hiuba (: padlásra) s megtöltök kilenc háziszőttes zsákot olyan
dálnoki bűzával, mint a makk, Mind a kilencet egyszerre a vál-
lamra billentem s viszem a szekérre. kivezetem az ökröket, hát
egyik sem talál a régi helyire. Befogom a csást hócsból, a hó-
csost csából, úgy aztán jól volt. Próbálom a járompálcát: nem
íér a helyire. Bedtrgom az egyik helyett a |apát nyelét, a másik
helyett a kötőrudat: akkor rendben volt a dolog.

Elmentünk hát a malomba. Megállítom az ökröket, íelütöm
előttük az ostor nyelét a íöldbe, nehogy meginduljanak, magam
pedig bemegyek a malomba, hadd hívjam a molnárt, hogy se-
gítsen behordani a teméntelen búzát.

Csakhogy odabent nem találtam egy telket sem. Benézek az
ágy alá, a kemence mögé: senki, Akkor látom, hogy a zöld
kancsó nincs ott a szegen. Abból megtudtam, hogy a molnár
oda van eprészni. Először azt gondoltam, hogy szép békessé-
gesen bevárom. De aztán eszembe jutott, hogy nemigen szokott
egyhamar hazatérni s addig én akár meg is őszülhetek. De meg
az ökröknek is bajoska esztendőszám várakozni, mert nem is
hoztam volt, amit adjak nekik. Sebes kutyaíuttában a molnár
után eredem a hegyoldalba. Háí látom, hogy ott szimato| a
bokrok között. Vágok hát egy jóféle husángot, hogy azzal meg-
biztassam: csak hallom, hogy zakatol a malom a völgyben. Épen
az én búzámat járatta a molnár.

Hogy hamarább leérjek, nekifeküdtem és lehengerődztem a
hegyoldalon. Ami csutak és kóró csak volt, az mind megkívánta
tőlem ezt az időtöltést: usgyé utánam. Nem is lett semmi bajuk.
Én ellenben gondolhattam volna, hogy a molnár tehenei ott szok-
tak legelni s az ritkán marad nyom nélkül . . .

Most már úgyis mindegy. Utánanéztem az ökröknek, vajjon
nem mentek-e el állóhelyükről, hát mit látok? Az ostornyelem
gyökeret vert s akkora ía nőtt belőle, mint a brassói nagy to-
rony. S annyi seregéIy fészkelt rajta, hogy a csárrogásuktól még
a malom zúgását sem lehetett hallani. Föl is másztam mindjárt
a íára seregély-fiakat szedni. Benyúlnék az odúba: hát a kezem
nem fér be. Próbálom a íejemet: az rnár belefér. Teleszedtem a
keblenret kis seregélyekkel, de amint ki akartam bujni a lyukból,
nem tudtam kihúzni a fejemet. Hazaszaladok hát az erdőlő íej-
széért s kivágom magamat. Lemászni azonban már nem tud-
tam, szédült a fejem nagyon, Kiabálásomra a molnár gyereke
feldobott egy kötelet. Jó erős volt, de rövid: nem ért le a íöldig.
Nosza kétrét íogtam, hát olyan jól leért, hogy a íöldön még
meg is hajlott, Mászok leíelé, de jaj, ott, aho| az ághoz oda-
kötöttem, valami íéreg elrágta a kötelet, én meg kötelestül le-
cseppentem. Még mielőtt földet értem volna, a keblemben lévő
seregély-fiak egyszerre csak szárnyrakaptak s elkezdtek engem
repíteni. Mikor az Olt fölött repültünk, az 'ingem dereka Vala-
hogyan kiszabadult a harisnyám* szíjja alól, amennyi szárnyam
vo|t, az mind elrepült, én pedig belesubbantam az Olt kellős kö-
zepébe. Ki is csaptam a íolyót a medréből, hogy egészen a hegy
aljáig loccsant. No de vissza is takarodott a víz menten, csak
annyi hiányzott belőle, amennyit egy szomjas gidófalvi komon-
dor fel-lefetyelt. A tengersokhal mind a szárazon maradt. Tizen-
két bivatyos szekér egy álló hétig se tudta volna mind elszállítani.
Szerencsét,e arra jött egy csólé cigánypurdé, az mind íölszedte
az ingébe és, elvitte.

Akkor eszembe jutott, hogy nem játszani küldtek engem, ha-
nem őröltetni. Elindulok arrafelé, ameríe az ökreimet hagytam,
de csuda meleg volt és hamarosan megszomjaztanr. Nem messze
valami aratók dolgoztak, odakiáltottanr hát nekik, hog)r hol
találnék ivóvizet. Azok meg is mutattak nem messze egJ, foírást.
Odamegyek, hát - befagyott. Próbáltam betörni a sarkammal,
kővel, de a jég volt vagy egy araszos. Fogtam nragam, lekap-
tant a koponyámat, azzal egyszeribe betörtem a jeget s jót húz-
tam a forrásvízből.

Visszamentem az útra és tovább ballagtam. Találkozom l<ét
emberrel. Amint elmennék mellettük, rámkiált az egyik: ,,Te,
liú, hová lett a fejed?" Megtapogatom a nadr,ágomat hátul, hát
bizony nincs ott a fejem! Sebes kutyalépésben vágtattam vissza
a íorráshoz. De ott mit látok? A koponyám - írgy látszlk -elúnta magát nélkülem, csinált magának sárból nyakat, derekat,
kezet, lábat s vígan csuszkált a jégen. Én persze utána. Nagy
mester vagyok a csuszkálásban, mégsem tudtan utolérni. A{eg-
haragudtam, csináltam sárból egy agarat, rrtánauszítottam a íe-
jemnek. Az egyszeribe elfogta és szépen odahozta elém. Elvei-

* Harisnyának hívják a székelyek testhezálló daróc-nadrágját,

tem, föltettem s most már lóhalálába baktattan a malom ftllé,
Amint közeledem, hallom az édesapám jaiveszél<elését. ,, Iai,

lelkem fiam, hová lettél? Jaj, jaj, minek is küldtelek el egyma-
gadban? Jaj, lelkem fiam, most már véged van, elpusztultá-l va:
lahol, jaj, jaj !! . . ." Amennyit az apám engem életemben szi_
dott, korholt, sosem hittem volna, hogy ennyire tudjon sajuálni.
Távolról odakiáltottam hát, hogy soh se búsuljon,'édes ápám-
uram, itt vagyo,k ám! Rossz íejsze nem vész el !

Akkor megnyugodott. Rögvest fölraktuk a liszteszsákokat a
szekérre, hazamentünk és fájntos lakodalmat csa|)1unk. A meny-
asszony az édesanyám volt és a menyasszonytáncot legelsőbbén
velem járta el. Csak azután került sor másókra. Miko? a lako-
dalomnak_ vé_ge lett,.a_vendégek eltakatodtak, mi pedig otthon
maradtunk. Bn meg szépen fölcseperedtem s úgy-e, helyre legény
lett belőlem?
. Fdesapámmal, édesanyámmal még ma is ólünk, ha meg nem
haltunk.

(Ezt a fenti mulatságos játékot tábortűzné|, tábori ünnepélynél
igen kevés előkészület után be lehet mutatni. Nem kell más
hozzá, mint ezeket az egyszerii ábrákat amúgy nagy vonalak-
ban felvázolni egy nagy papirosra, amelllgf egy cserkészbotra
erősitünk fel. Előadásnál valaki mu{ogaija az ábrákat és evvel

vezeti az egész produkciót.)

az egyenes, ez a görbe,
fakerék, ó mi szép,

szép, ez'a háronr lábú
I.

II. Ez itt a kós, ez a villa, ,,.
ez pedig a koppantója, Kés
villa, koppantója, Egyenes,
görbe, íakerék, ó mi szép,
jaj, de szép, ez a három lábú III.
szék.

|ll. Ez a német, ez az óra,
ez pedig a mutatója, Német
óra-muiatója, kés villa, kop- íV,
pantója, egyenes, görbe, fa-
kerék, ó mi szép, jaj, de szép,
ez a három lábú szék. v_

LY. Ez a gólya, ez a lába,
ez pedig a hosszú orra, Gó-
lya, lába, hosszú orra, Né-
met óía, mutatója, Kés, villa, y,.
koppantója, Egyenes, görbe,
takerék, ó nli szép, jaj, de
szép, ez a három tábú szék.

Y. Ez itt a bor, ez pálinka, ez pedig a Bolond Miska, Bor,
pálinka, Bolond Miska, Gólya lába, hosszú orra, Német óra,
mutatója, Kés, villa, koppantója, Egyenes, görbe, lakerék, O mi
szép, jaj, de szép, ez a három lábú szék. t

YL. Ez a Mojzse, ez a fia, ez pedig az unokája, Mojzse íia,
urrokája, Bor, pálinka, Bolond Miska, Gólya lába, hosszú orra,
i.,lémet ora mutatója, Kés, villa, koppantrlja, Egyenes, görbe,
rakerék, O mi szép, jaj, de szép, ez a három lábú szék,

16. Hegedű.
"17. Mert a gazdája Iizeti.
18. Zebedeus.
19. Ha felülről jön lefelé.
20. öt a feje, a két kezefeje meg a két lábafeje.

I. Ez
görbe,
jaj, de
szék.

trr

Ebeszéléatz.
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mSTI C§EMEGEZuS.
'Mi 

ztig, mi btig az erdőméLyen?
Mily titokzatos sutto gás :

Kincsét most rejti el egy ktltba
Nyalf,aluai Torkos Tamas.

Ezt a dinnyét titokban uette,
Z seb pénze picultíibóI,
Mert lnj, T,amás gör ö gdinny év eI
Tdn sosem tudna lakni jól.

Féltett kedvencét hűs lrubokba
Vigytizva küldi most ald,
Fehér kendőt kötött köréie,
Erős zsinórt tekerue ra.

s szólt halkan, szinte tíhitattctl
Megny alua szdja széleit :
,,Míg este érted jöuök újra,
Dicső dinnyém mgradi te itt!

Ez elhagyott kút reitekében
Legyen rejtett hűvös tanydd,
Cazdadon kíuül - úgy remélem -Mds nem taldlllat itt redd."

Ekkép raÁas od,ébb osonua
c s erkésztób o r b a v is s zat é r :

Az esti titkos csentegézést
El nem cserélné mas ötér.

Ábrdndozik ás nem is sejlt,
Hogy ketten ,órzik ltibnyomdt,
S hogy szörnyű összeesküvés vert
A cserkésztáborban tanyat.

Szép nagy Jutballjdnak hidnyát
É,szre aznap dehogy veszi,
Étu á gy csiktandó cu p p o gds s aI
csak az estét, estét lesi,

Nos hdt ,az este, mint szoktisa
M e gjött e gész hibátlanul,
Vacsora uttln Tamás úrJi
Megugrik lopua, mint a nytil,

, Megérkezi,k s a holdvilagnál
A ktit mélyére letekint"
A fehér batyu fenn lebegve
A víz szinén csdbítva int.

Felhők lcerengnek, most sötét lett,
Ha jól esik, hát csak legyen!

A dinnyebtinyasz kis manöuer
Attóí hibtitlanul megyen.

Ető a bicskat, te g kenttőt!
Tantas, T,amds, hogy uó.rtad ezt!
Hajrd, fiam, a hűs íalatból
Pukkaddsig zabandum eszt!

Pukk . , . pukkaddsig! úgy van, tigy vun!
De nem a gyomor repedez!
Hanem a dinnye . . . vagy nem dinnye?
Jóstigos É,g, mi ez? Mi ez?

Amint hossztlt hasít a penge
Az tildozat nagyot szuszog:
Tamds csak néz, mikor kibújnak
A hold s a fényes csillagok,

Dinnye helyett, - ó" vad vartizslat! -Hglandó ész, hogy érje íel!
Futballja Iekszik az ölében"
S halódva már végsőt lehel.

s a bokrok közt hitiz szemekkel
Két csintalan csefikész kacag,
Belől hűs dinnyelé füröszti
Ármdnyos addz gyomrukat.

A kdrvallott kővémeredten
N ézi a dinnye-utiltozrist :

Igy hagyta cserben csemegéje
Nya$alvai Torkos T amdst.

n, l,r
mú,n

A ,oflangya" (15 R,) típusú örsi sátor
gyors felverése.

A ,,Hangya" típusú örsi sátor gyors felverését az alábbiak-
ban összefoglalt nyolc pont szerinti sorrendben lehet a legjob-
ban elvégezni.

1. A sátorpo,nyvát a földön teljesen kiterítjük, úgy, hogy a
lebernyeg is ki legyen hajtva. 2. A cöveket a leterített porryvától
egy arasznyira a tetőkötelek helyénél leverjük. 3. A köteleket
mindkét oldalon lazán ráakasztjuk a cövekekre. 4. Ha a tartó-
rudak hosszabbak 2.10 m-nél (2.30 m-es), a leteritett ponyva
közepénél, a két zászlórúdnak arányos mélységű gödröt ásunk.
5. Az összeállított U alakú vázra ráakasztik a ponyr,át s a vázat
felállitjuk, 6. A íőköteleket lecövekeljük úgy,.hogy a tartóru-
dakkal egy egyenesbe essenek. 7. Az ereszíeszítő köteleket ki-
cövekeljük. B. Az összes köteleket megfelelően megfeszítjük, a
ponyvát a sarkokon befűzz;Jk.

Ha a sátrat egy örs (8 íiú) veri fel, a ntttnkamegosztást a kö*

vetkezőképpen. csinálhatjuk meg: 1, 2, 3 és 4-es kiteregeti a
ponyvát, leveri a cöveket, ráakasztja a tetököteleket. Az-5, és
6-os ássa a tartórúdak gödrét, kicövekeli a főkötelet. A 7 és S-as
összeállítja az U alakú vázat, tartja a rúdakat. t\líg 1, 2,j éi
4-ek lecövekelik az ereszíeszitő köteleket, 5, 6,7 és S-ok meg-
feszítik az összes köteleket befűzik a sátor négy sarkát. .1
Ezzel a sátor kész. B. D. 10.
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TÁBOn,TÜZÜNK.
Készüliünk rá előre.

A kéthetes tábortoknak áttekintő, nagy programmját ott-
hon már jó-előre megalkottátok. Amellett minden napnak
megvan a maga általános,
sablonos programmja. De
gondoltunk.e aría, hogy a
nagy tervezetünk keretébe
beillesztett ünnepélynek,
vagy az,,ünnepi-tábortűz-
nek" mi lesz a műsora? Pe-
dig ezt sem szabad figyel-
men kívül hagyni. Legjobb,
ha egy-két idősebb vezető
veszi kezébe a tábori bemu-
tatások, szórakozatások,
tábortűz stb. kérdését s ők
a táborozás előtt áttanul-
mányozzák a Daloskönyvet,
Játékoskönyvet és a Ma-
gyar Cserkész régi _évfolya-
mait, az e|őadható jelene-
tek, játékok, ügyességek,
énekek stb. kedvéért.

Elmondhatja ki-ki a saját költeményét, felolvashat nap-
lójából egy sikerült részletet. Felolvashat, vagy elmondhat
valaki egy népmesét, vagy a környék történelméből, legen-

dájából egy-egy megkapó
részletet.

Csinálhatunk vidám par-
lamentet: pl. arról, hogy
mik a lustaság előnyei, ér-
demes-e kuktának lenrrí stb.?
Mutatványok, tréfák, bolon-
dozás, mind helyet íoglalhat
a tábortűz műsorában. ked-
ves emlék az, ha a tábor
utolsó tábortúzénél a pa-
rancsnok kihirdeti a jövőévi
örsvezetői stb. kinevezé-
seket, jutalmakat. Az aláb-
biakban még több konkrét
témá fogok felsorolni.

ünnepi tábortűz.

Szabó Bendegúz lelv.) MŰsoros tábortüzet csak
akkor csinájunk, ha vendég

van: mikor hazu|ró| jönnek a szülők látogatásra, vagy
a vendéglátók és falusiak tiszteletére rendezünk délutáni
ünnepélyt. örüljünk, ha jönnek a tábortuzúnkhöz, de ne
engedjük, hogy mindennapos vendégsereg tegye idegensze-
rűvé legmeghittebb óránkat. - flaJ váratlanul ér valami
magas látogatás, arra mindig jó egy előre kéznél lévő pro-
gramm. De ezekben is ott Jegyen mindig a hétköznapi tá-
bortüzeknek kedves, közvetlen melegsége. A vendégeknek
nem szabad észrevenniök, hogy itt minden egy előre meg-
beszélt programm szerint történik.

Műsorok:

1. A csapat, tábortűznél csatakiáltással íogadja a vendé-
geket.

2. Cserkész-induló, vagy csapat-induló.
3. Kiscserkész prológot mond (M. Cs. 1927 dec. 1. szám).
4. Cserkész-nóták.
5, Tréfás versenyek, akrobaták.
6. Gyorsrajzoló.
7. Népdalok, magyar nóták furulya, hegedű, vagy cigány-

banda kíséretével.
8. Szavalat.
9. Katona-nóták.

l0. Csatakiáltások, vagy Drinápoly ostroma.
ll. Kis jelenetek, rövid színdarab.
l2. Kuruc-nóták.
13. A vezető rövid búcsúszavai.
14. Esti áhítat.
l5. Zászlólevonás.
16. Hiszekegy. Utána a vendégek eltávoznak.

1.,2., g., 4. sz. I.fentebb. 
'

5. Krinolin, gúlák,,,telepaticus-bűvész" mutatványok.
6. Nóták.
7. Magyar tánc bemutatás.
8. Bábszínház, némajáték vagy árnyképek.
7. Magyar nóták.
B. Tárogató-szóló.
9. Cserkész-avatás, vagy jutalmak kiosztása. (A parancsnok

pár szóval ismertetheti a cserkészélet jelentőségét is.)
10. l. a íenebbi 14--16. sz.
Roppant jó hatást kelt, ha van a csapatban egy ügyes fiú,

Regél a tábortűz.

Milyen legyen a tábortűz?

A mindennapi esti tábortűzhöz (magunk-tábortüze) nem
kell otthon késziteni műsor-tervezetet. Azt ott úgysem tud-
nók betartani. Koszter Atya mondta egyszer: ,,csillagné-
zés, mesemondás, csendes elbeszélgetés, hallgatag álmo-
dozás - ez a cserkész tábortűz".

Igen, a tábortűznek magától kell folyniá. Arra csak a
vezetőknek kell készülnie, a fiúknak csak ,,felkészültek-
nek" kell lenniök, azaz kinek-kinek még otthon számot kell
vetnie magával: rnit adhatok, mit nyujthatok in csapatom-
nak majd a tábortűznél.

A rrmagunk.tábottüze".
Egyesek megkülönböztetnek vidám-, magyar-, törté-

nelmi-, alkalmi-tábortüzeket. Mi csak cserkész-tdbortüzet
tartun,k. Ebben benne lehet minden. Esti munkánk elvégzése
után gyülekezúnk a tábortűznél. Míg a tüzet élesztjük, ad-
dig furulya- vagy tilinkó-szó mellett csendben dalolgas-
sunk (l. 101 magyar nóta). Lassan körülüljük mindnyájan
a tizet és akkor elkezdődhetik a napi hangulatnak megíe-
lelően a dalolás: vidáman, eleVenen, pattogásszerúen. Köz-
ben megjelenik az est váratlan szenzáciőja: az á|latoknak
öltözött két cserkész, éktelen állathang-utánzással. Aztán
átalakulnak kakasviadal két küzdő harcosává. Lehet ,más
ilyen bohóságot is közbeiktatni. Utána folytatjuk a meg-
szakított éneklést. Kiscserkész-pajtás előad egy kis humo-
ros költeményt, majd egy élénkítő társasjátékba kaphatunk
(Amerikából jöttünk . . . §tb.). Közben mindig ének és
ének.mert ebből sohasem elég. Daloljunk most már ma-
gyar nótákat, hegedű, cigánybanda kísérhet. Azután egy
mese, felolvasás, vagy az aktuális napi problémákról való
beszélgetés komoly mederbe terelheti az estét. Felsírhat a
tárogató, előjöhetn,ek a szebbnél-szebb kuruc nóták, ke-
sergők, irredenta versek, míg lassan a láng leapad, az
idő későre jár s a parancsnok úr néhány szóval berekeszti
a tábortüzet. Esti áhitat, zászlólevonás, ,,Hiszekegy" és
mindenki egy szép tábortűz emlékével hajtja álomra fejét.

Ugy-e, ez elég sabLonosan hangzott, mégis a ti ügyes-
ségtek, találékonyságtok, humorotok és művészetetek min-
dennap más-más értéket tud ebből kihozni.
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aki a konieráláshoz is ért s ,minden számot néhány szóval be-
vezet, a hangulatot előkészíti. Rövid legyen; egy-egy irappáns
mondat mindennél többet ér.

Források az elöadható műsorszdmokhoz.
Dalokat l.: A Magyar Cserkész Daloskönyve, IV. kiadás és a

101 magyar népdal.
! dt é kők at l. :' Bánlaky-Hesz-Sztrilich : Játé,koskö_n yv, {i á1 !

haiók: A titokzatos ismeretlen (bemutatkozó), Kakasviadal,
Gyufaskatulya-verseny, vontatás stb. Lásd még: mai számunk
,,Tábori ünnepély" c. cikkünket." Csatakidtttl§o&, megtalálhatók a M. Cs. 1925. évf. 2. számá-
ban és Sík Sánáor: ,,A magyar liú szavalókönyve" című kö-
tetében,

Szaualdsra ajánlható verseket l. Sik Sándor: Szavalókönyvé-
ben. Különösen- alkalmasak: Sík Sándor (Megyeri hitvallás, Al-
szik a sátor), Radványi (Magyar cserkész dala), Noszlopy A
Tihamér: (,,Én is ilyeir leszek='i, l. M. Cs. Vl. évf. 4. s.z.),^Sajó
Sándor, Vélvári, Áprily Lajos (Az irisórai szarvas), Gyóli
Géza, Mécs" Las2tO, 

' Száttrmáry lstván (Mi nem íeledhetünk),

Gyökössy Endre (Hiszek), Ábrányi Emil (Mi a haza?), Sándor
Dénes (,,Nagytábor", t. M. Cs. l926. évf, !3. sz.), stb._ ver-
sei. - Tréfásak: Petőíi: A tintásüveg, Csokonai, Jaj a hátam;
Arany: Epilógus, A íülemile; Vörösmarty: Petike, Skorka Ká-
roly inonológfa: Kis cserkész őrt áll (l. M. Cs. 123. évi.8. sz.).

Előadható színdarabokat talá|sz a M, Cs. könyvei 24-25, 47,
62. 64.--ő7, 69,71-72. sz, alatt. Azonkívül Sándor Dénes: Rádió-62,64-67,69,71-72. sz, alatt. Azonkívül Sándoi Dénes: Rádió-
duplexe (M. Cs. l929. évf. 10.
sz.), Shakespeare: Pyramis és
Thisbe jelenete a Szentivánéj,i
álomból. Erzbrucker: Erdő mel-
lett nem jó lakni (M. Cs. 1923.
évf. 3. sz.) stb., stb.

Remélhetőleg ezek után még
fog tudni választani mindenki
és így a Magyar Cserkész egy
kicsit enyhített a tábortűz-veze-
tők ,,nagy gondjain". í

Frank Kalmdn. *

$dr.o§a"so^4.ífr tunu

Dowuk sli4 lo, ,IL, 3d4z+
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Vennék neki kandrizsát,
Pasomántos síp soknyát.
Megtanítom szeget verni,
ő íog engem ébresztgetni.

Fúvóval, fúvóval
Tüzset íog gerjeszteni.

Hogyha kérik azs adót,
Hazahívjuk nagyapót.
(Kiíizseti, el is viszi)
Ázs a huncut nagyapóka
kiíizseti azs adót,

Hanem visik azs adót,
Majd elvisik a frlvót.
(Ha nem sikrázsik a vas)
Azs nem élet, betyár csigány élet.
Nincsen fúró, nincsen kalapács, nincsen vas.

Ha van, üllőn, síndarabon ki lehet kalapálni a taktust - két
kalapáccsal, mint a kovácsok.

CSAPATLÁTOGATÁSAIM.
Irta: Vitéz Faragó Ede.

Putnok. A 106. sz. Tomory-cserkészcsapat és a 769. sz. gr.
Serényi Béla cs.-cs. tulajdonképpen új csapatok, bár a 106-os
régebbi, de nemrég szerveződött úijá, az új polgáriban csak
most kapta meg új otthonát. A 769. otthona régibb és igen ked-
vesen van berendezve. Uttörő munkát végeznek, mert a közön-
ség még nem ismeri őket, de a lelkesedés nem hiányzik a hódi-
tás győzelméhez. A község határában van egy domb, amelyre
az aíra menők követ dobnak, hogy az oda betemetett - monda-
szerinti emberből átváltozott gyilkos - szakálas farkas, ame-
lyet agyonvertek s a kövek alá temettek, ne birjon többet fel-
kelni. Pdtnok a nevét állítólag egykor mint királyi szőlő terület
a puttonyosok vezetőjétől, a putnokosról nyerte? A kuruc-labanc
világ csodálatos napjainak is tanuja volt Putnok, de állítólag
i,árt arra. már Hunyady János is és valamikor a tatár. Van is va-
lam,i kevés várfal maradványa. szeretném, ha arról bővebb ada-
tot és fényképet, rövid beszá-
moló keretében a putnoki cser-
készek közölnének. Csonka Gö-
mörország fiai a putnokiak, akik

- mint Gömörország lakossága

- Attilától származtatják ma-
gukat. Azt mondják, hogy ők
már akkor itt voltak, amikor a
magyarok Arpád vezértete alatt
újra megérkeztek.

Tolna. A legöregebb csapat
után feljegyzem ide az egyik leg-
fiatalabbat, a tolnai 686. sz. Szt.
Imre kirdlyfl cserkészcsapatot.
'Ielve van ez a kis csapat mirr-
den nagy cserkész-eszme iránti
lelkesedéssel és sok szép terv-
vel. es annyi lelkes tűz lobog
parancsnokban, fiúkban egy-
aránt, hogy a nagy tervek meg-
valósulása nem kétséges. De
baj is volna, ha nem lennének
nagy célkitűzései íiatal és öreg
csapatnak egyaránt.

Szent Imre királyfi csapatá-

nak minden kiscserkésze üdvözlő sorokat irt érkezésemre, íme
az egyik levél:

,,Köszöntő.
Kedves Ede bácsi!

A mi kis csapatunk nem is érdemli meg, hogy a szeretett Ede
bácsi meglátogassa. Ez a kis csapat most egy éve alakult meg,
m,ikor a Pallai tanár mondotta, hogy kérjük meg az igazgató
urat, hogy nagyon szeretnénk, ha megalakulna a cserkészet. És
az igazgató úr megadta a kérést. Igy tehát nagyon szépen kö-
szönöm a többi teatvéíeim nevében is, hogy eljött ide közénk
meglátogatn,i ezt a kis csapatot.l'

Csak azért írom ide, mert szeretet sugárzik belőle és én a
szeretet ezist-szálát húzom, fonom csapattól-csapathoz, hogy
ezzel a nagy szeretettel behálózhassam a Csonkaországot.

Nyomolvasásról és sok min-
denről esett szó, de nincs ahhoz
elég hely, hogy minden kedves
részletet ide leírjak, mégis egyet
megemlítek. Ott ültünk a cser-
készek között: a polgári iskola
igazgatója, mint a csapat pa-
rancsnoka és én, mint az igaz-
gató egykori iskolatársa. Amint
egymásmellett ültünk, megele-
venednek lelkünkben a diákkori
emlékek, s az iskolapadban a
í,iúk között, újra diákoknak érez-
tük magunkat és egyet-mást el-
mondtunk a mi diákétetünkből
is a fiúknak, Azután nagy körbe
állva kezet fogtunk, összeíonód-
tunk'egy nagy szeretetgyűrűbe
mindnyájan, - boldog idők elé
nézve, amikor minden tanár,
minden igazgató, minden diák-
ka| kéz a kézben összefogva
fog haladni a modern pedagó-
gia lélekszabta útján a magyar
nemzet boldog fejlődése felé.765. Bo)yki T. otthon. Súrolnak a ,rnackók "
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VILÁGFELFOItDULÁS.

- Most pedig megkérjük a mi Ferkó bátyánkat, hogy
tneséljen megint valamit az amerikai cser.készekről -szólt Pista a táborvezető s.-t., amint éppen befejeztek egy
éneket.

- De valami jóizű dolgot tessék most elmondani - kór-,
ték többen is egyszerre a fiúk közül

- Hát tudjátok fiúk, ha már valami vidám dologról van
szó, akkor azt ltiszem a legjobb lesz, ha eimondom nektek
az amerikai cserkészeknek egy nagyszerú ötletét aría vo-
natkozólag, hogy hogyan lehet egy igazán mulatságos na-
pot csinálni. ők úgy hívják, hogy Topsy-Turvy Day, mi
azt hiszem talán ,,felfordítr_rtt nap"-nak nevezhetjük. Az
egész dologban az a vicc, hogy az egész tábori napiren-
det megfordítják és az egész nap mindent fordítva csi-
nálnak.

- Akár csak nálunk a Pali - hallatszott egy hang a
sötétbő1.

- Nem egészen. A dolog úgy van, mint egy film, amit
fordítva pergetnek le. Különben az lesz a legegyszerűbb,
ha elmondom nektek egy ilyen fordított napnak a törté-
netét, ahogy magam is végigélveztem a tavaly nyáron.

Reggel mindjárt a takarodó hangjaira ébredtünk fel,
majd alig szedtük össze magunkat, felállott az ,,éljeli"
őrség. Gyors mosakodás után leültünk a íábortűzhöz, amit
a íábortűzvezető azzal kezdett meg, hogy ,,tábottúzink,
véget ért". Az énekeknek először az gtlosó versszakát éne-
keltük el, a tréfás párviadaloknál először a győztest hirdet-
ték ki stb. és a tábortűz azzal a mondással íejeződött be,
hogy ,,a tábortűz megkezdődött".

Majd következett a fordított vacsora, vagyis a reggeii.
Itt is és a többi étkezéseknél szigorúan betartottuk a ío-
gásoknál a fordított sorrendet.

A dételőtt játékokkal és lürdéssel telt el. Különböző tré-
fás versenyeket és stafétákat tartottunk, amikor természe-
tesen mindig hátrafelé kellett szaladni vagy ugrálni. A
fiirdésnél szintén háton úsztunk hátrafelé.

A fordított sorrendben elköltött ebéd után volt egy kis
pihenő. Ekkorára a társaság már annyira benne volt a r,ró-
kában, hogy egyesek elég nagy sikerrel próbáltak vissza-
felé beszélni is. Ezután megint játszottunk, mégpedig för-
dított futballt. A cél az vot, hogy az egyes c§apatok mi-
nél több öngólt lőjenek. Az öngólok természetesen csak
úgy voltak érvényesek, ha a kapus érintette a labdát. Saj-
nos az a csapat, amelyikben én játszottam 6,.4 arányban
kikapott. Igen tehetségtelen kapusunk volt, mert csak négy
öngólt eresztett be.

A játék után következett a sátorvizsgálat. A sátorvizs-
gálatnál a legrendetlenebb örs kapta meg a tábla csoko-
ládé jutalmat.

. - Hiszen akkor ez nagyszerű! - kiáltott fel Géza, aki
előtt ez volt a legszimpatikusabb.

- Azért várj csak. A sátorvizsgálat után az örsök rög-
tön olyan rendbe rakták a holmikat, mintha maga ts. P.
jött volna látogatóba. A, vacsora-reg§eli befejezése után
tréfás reggeli torna volt még, majd következett a iefek-
vés és az ébresztő hangjai mellett fejeztük tie az, izgal-
mas napot.

- És mit gondolsz Ferkó bátyám, nem csinálhatnánk
mi is egy ilyen világfelforduiást? - kérdezte az űi öt-
letek iránt fogékony Laci.

- Bn azt hiszem, hogy igen. Azonban vigyázni kell a
következőkre: mókát lehet csinálni, de a tábort nem sza-
bad felforgatni. Minden munkának ép o1yan rendesen kell
továbbhaladnia, mint náskor. Azgtán pedig ti is tudjátok,
hogy vannak olyan komoly doigok a tábor napirendjében,
amit a felfordított nap kedvéért §em szabad elhagyni, vagy
piáne ezekből viccet csinálni. Ha ilyen fegyelmezettséggel
próbáljuk meg a dogot akkor azt hiszem nem lesz semmi
baj és nagyszerűen fogjuk érezni magunkat.

Pétertty Gedeon, 554.

Néhány ,,kim"-játék. Az aszta|on bizonyos számú különféle
tárgy van elhelyezve. Bekötött szemű fiút vezetünk oda, akinek
tapintás segítségével kell a tárgyakat megismernie. Esetleg megtapintás segítségével kell a tárgyakat megismernie. Esetleg meg

ús szagolhatja őket, Megál-

burkolózik sátorponyvákba, pokrócoIiba,
egyik szem marad szabadon. Hangtalanul
A másik csoport leladata őket felismerni.

úgy, hogy csak az
ülnek egymás mellett.
l]a már m,indenkit si-

került felismerni, úgy a fiúk
másik fele burkolózik be.lapításait és sejtéseit a já-

tékvezetővel közli.
Vagy ütődés vagy esés

hangjából kell következtetni
a tárgyakra. A kütönféle tár-

Krokodilus-versenyfutás. A
krokodilust a következőkép-
pen állítjuk össze. Az egyik
fiú lekvőtámaszba helyez-

gyakat, pl. kés, nyakkendőgyűríi, pénztárcát
leejtjük, egymáshoz ütjük és a zajból kell
azokat megállapítani.

V4gy a bekötött szemű fiúk előtt a többiek
különféle foglalkozások zaját hozzák létre,
pl" íát vágnak, kést élesitenek, cipőt t,isztí-
tanak stb. Ezekből a hangokból ke|| azután
megállapítani, hogy azok milyen eredetűek.

Megismered o.roa ta§a'ifi"Tj' o^o á
részre oszlik. Mialatt az egyik rész kint van,
a másik rész a felismerhetetlenségig be-

kedik. a másik szintén, de {ordított irányban
és az'előbbi felsőtestét lábával átkarolja, il-
letve az inditó segítségével összekulcsolja
úev. hogv kezeivel-a felső fiú lábizületeit
ml'rrfosÜássa. A krokodilok olyan szelídek,
hoc-v lÖvasokat is meglűrnek magtrkon. Csak-
hoöv ilverrkor szívesen bomlanak alkotóró-
sre'iÍ.re.'A krokodil tud elöre is, hátra is mo-
zogni, de nehéz eldönteni. hogy nrelyik ennek
az állarnak az elsü ós melyik a hátsó ft,ie. -Naqvon mulatságos, ha több krokodilus hem-
zse§ össze-visszá a ,,porondon".

\}

Mesélö: Volt egy tyúkom, tojott
íIallgató: Tojjon!
Mesélö: Nem mondtam én, hogy

kom, tojott egyet, tojjon még? , .

Volt egyszer egy zöld jáger, kiment az,erd,iibe, _meglátoit a

fán esv Túlesbaróívt" ráfogia a puskát, lelövi. A bagoly nem
látott,-á jáger vák volt, felvészi, nézi. viszi, lettszi, felveszi,, nózi,
de nem Ólyán 1áger volt, mint a tö,bbi, zöld jáger; a bagoly vak
volt, a jáger nem látott, íeíveszi . , .

egyet, tojjon még?

tojjon, hanem: volt egy
É,s így tovább.

tyít-
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CLEMENTINA.
(É,rzelmes angol dal Clementináról.)

A temető egy sarkában
Nyugszik némán, egyedül.
Rózsák nyílnak ott gaz helyett,
A talaj termékenyül.

Relrain:

ó, mert úszni nem tanultam,
Nem tudtam kimenteni,

Refrain:

É,desapja, a jő bányász,
Elsorvadt bánatában,
Utána ment leányának
ötvenéves korában.

Refrain:

Álmaimban ma is látom,
Mint ölik a zord habok.
É,letemben őt szerettem,
Most meg töle borzadok.

Reírain:

Clementinát elvesztettem,
Ám megláttam kis hugát,
Egyszeriben boldog lettern
s íeledtem clementinát.

Refrain:

Clementina ma is élne,
Hiszitek-e, hát fiúk?
Ha cserkészhez hasonlóan
Minden ember úszni tud.

Refrain:

Cserkészek, ha éneklitek,
Gondoljatok néha ránk,
Kik e nótát Angliában
Hallgattuk négy héten át.

Ref rain:

Egy bányában, egy tárnában
elt egy bányász egymaga.
Vele lakott nragányában
Leánya, Clementina.

Ref rain:
ó, a kedves, ó, a drága,
Hű, de hamar elmúla,
,,Meglulladtál, elpusztultál,

. Jaj nekem, Clementina!"

Lenge volt ő, mint a tündér,
A cipője oly parány,
Konzervdoboz üres alja
Szolgált neki, mint szandál.

Refrain:

Egyik reggel, pont kilenckor
Lement a viz partiára,
Megcsúszott és beleesett,
Nem látszott más, csak szája.

Refrain:

Láttam őt a vízbeesni,
A halállal küzdeni.

Mit érdern.el az a bűnös, kinek
7. Intézzen mindenkihez hizelgő szavakat, mialatt az illető a

legmogorvább arcot mutatja. Nevetni tilos.
2. ug5lanezt forditva, a legbarátságosabb mosollyal nagy go-

rombaságokat mondjon. Természetesen fontos a megfelelő arc-
kiíejezés.

3. Fütyölni, s közben a csapat legjobb humoristájának ar-
cába tekinteni, anélkül, hogy az illetó nevetne.

4. Mindenki előtt kiíogástalanul megha1o|ni, azután mindenki-
nek erősen szemébe nézni és nem nevetni, habár az illetők csá-
bító íintorokat vágnak.

5. Egylábon állva a felemelt térden elhelyezett könyvből egy
fejezetet elolvasni.

6. A zálogot kiváltónak valakit, aki nem is jött be, az ajtónál
kell fogadni, teljesen komolyan s a láthatatlant a sátorba ve-
zetni, leültetni.

7. Egy lépést előre és kettőt visszafelé és emellett mégis a
sátor egyik sarkából a másikba kell jutni. (Egy lépést előre,
gyorsan megfordulni, kettőt visszafelé, ismét megfordulni, míg
a másik sarkot elérjük,)

8. Néhány közmondást (pl. hatot egymásután) egyfolytában
elmondani.

9. Egy lábon állva tűt befűzni, vagy valamú más nehéz dolgbt
csinálni.

10. A zálog kiváltója a szomszéd sátorban átöltözködik úgy,
hogy a ruhája hátán legyen begombolva. Bejövetelénél úgylát-
szik, mintha arca a fordított oldalon lenne és így mozdulatai na-
gyon mulatságosak,

11, Égő lámpát tartani, anélkül, hogy az illető látná azt, ha-
bár a többiek valamennyien látják. (Saját íejére állítja.)

l2. Bekötcj.tt szemekkel tapintás útján felismerni örsének tag-
jait.

a zálo.ga a kezernben, van ?
13. Gyűlöletet, örömöt, bosszúságot, részvétet, szeretetet, vagy

bármely más kedélyhu|lámzást arcjátékkal és mozdulatokkal ki-
fejezn,i.

14. Valamelyik jelenlevőnek egymásután felváltva hizelegni és
gorombaságokat mondani szemtől-szembe. A hízelgéseket leg-
komolyabb arckiíejezéssel, a gorombaságokat jóságosan, ne-
vetve.

15. Az egyik földrész 5 jelentékeny folyóját, valamelyik ország
5 nagy városát vagy 5 magas hegyét, 5 nagy tavat stb. íelso-
rolni.

16, Pohárból inni, anélkül, hogy azt megérintené.
l7. Történetet mesélni, amelyben örsének valamennyi tagja

Tévszerint előíordul,
18. Egy palackra, vagy sodrófára ülni, s a lábakat lehetőleg

egy másik palackra tenni, s emellett tűbe tűzn| gyertyát gyuj-
tani stb. A kezeknek nem szabad a padlót érinteniök.

19, Egy percig komolyan és halározottan maga elé nézni,
mialatt a csapat minden lehető tréíát űz.

20. Egy ismeretes nótát énekelni, miközben valaki az ütemet
(gyakran szándékosan hamisat) a megbüntetett hátán üti.

21. Valamilyen tárgyat meghatározott ideig kifeszített, víz-
szintes karral kitartani.

22, A kezek haszná|ata nélkül a padióra ülni és felkelni.
23, Néhány ismeretes vagy kevéssé ismert hangszeren való

játszást néma játékkal utánozni, a többiek feladata a hangszere-
két kitalálni.

24. Több zálogot kiváltó fiú vónos vagy ftrvó zenekart alakit"
Egy zenedarab után a zálogok visszaválthatók. Aki nevet, úgy
idő előtt abbahagyja a játékot és zá|ogát nem kapja meg.

25, Saját legnagyobb erényét és saját legnagyobb hibáját
elárulni a valóságnak megfelelően. Németből: G. R.
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I. Ismeritek Babszem Jankót, ugye hogy mindnyájan, ,

szüleivel ott lakott az erdőszéli házban.
Erdőszélen szoktak néha farkasok tanyázni,
Elment egyszer Babszem Jankó farkasra vádászni:

Refrain:
Ekkora, akkora, mekkora, mint egy babszem akkora,
minden rosszra mindig kész, huncut kis csibész!

II. Volt neki egy kis puskája, vagy két centiméter,
Megtöltötte csöppnyi csöpp kis, millió seréttel,
,Nlegleste a farkaskomát, elsütötte rája,
Mint bgy ágyú akkorát szó|t a kicsiny puskája:

Reírain:
III. Meglátta a farkaskoma, így kiáltott rája:

,,É.n rám bizony nem lőssz, Babszem!" - s mindjárt be
[is kapta.

Hej, sirt-rítt most a kis Babszem, de bizony hiába,
Lecsúszott larkaskomának mély, sötét gyomrába:

Refrain:
IV. Az volt ám a szerencséje, a papája látta,

Nekiment a farkasnak és a gyomrát felvágta,
Nadrágját az édesapja csúnyán kiporolta:

_ Hej, örült most a kis Babszem, de bizony hiába,
Refrain:

(Ezt a dalt lehetőleg valami pengető ,hangszer kíséretével
énekeljétek. Lehet előénekléssel és csak a refraint énekli a
csapat.)

1. Szépen ide figyeljetek, kis fiúk, kis lányok,
valami kis tréfácskát most veletek csinálok.
Találós kérdést adok fel, mindenféle fajtát,
Szépen velem énekelik, akik kitalálják.

2. Zöld erdőben cammogva jár, barlang a |akása,
Eledele friss lépesméz, cukor, de nem kása,
Mézet nyalni és aludni, mindig nagy a kedve,
É,nekelje, aki tudja, mi a neve? Medve!

3. Van egy állat, lompos, vöíös, nem medve, nem fóka,
Ha megjelen, riadalom van minden tyúkólban,
Ellopja a kis csirkéket, ez bizony nem móka,
No, kis fiúk, ttrdjátok-e, mi a neve? Róka!

4. Yan egy állat, nagyon buta, de ő nem galiba,
Repülni tud és őnéki még sem kell kalitka,
Gágog is és jó nagy kövér, de ez ám nem hlba, ,
Álljon fel az, aki tudja, mi a neve? Liba.

5. Nos, gyermekek, a nótának a végére értem,
Köszönöm, hogy iiy okosan íeleltetek nékem,
Ha jók lesztek, legközelebb megint játszunk szépen,
De mostan csak arra kérlek: tapsoljatok nékem!

(Ezt
hangú

A MODEIIN ANATOMIA.
A multkorában elhangzott az a vélemény, hogy a ,,Cserké§z-

könyv" anatómiája nagyon nehéz. Sikerült most ismeretlen szer-
zőtől kézbekaparítani a Temesi ,,Cserkészkönyv" századlk ki-
adásában tervezett legmodernebb anatómiát.
_ A íej (caput) rendesen a nyakra illesztett gömb, mely azon-
ban lehet hosszúkás vagy tojásdadalakú is, eZ esetben kókusz-
fejről beszé|ünk. A tej tartalmára nézve vannak szénával, szal-
mával, korpával töltött, üres-i víz-, háj- és tökfejű emberek.
Gyakran látunk embereket, akik fej nélkül ftrtkosnak és dol-
goznak.

Ha elgondoljtrk, hogy minden szá| gyuíának, gombostűnek,
szegnek, minden hangjegynek van feje, elszomoríthat bennüket
az a tudat, hogy,gín5...k legyenek kiknek nincsen fejük. Ha
többeknél mutatkozik eme jelenség, fejetlenségről, latinul káp-
talanságról beszélünk. A fejetlenség nem tartozik a ritkaságok
közé, Horváth Mihály oknyomozó történetirónk szerint hazánk-
ban egész korszakokon át íejetlenség uralkodott.

A szem (oculus) a koponya alatt lévő két üregből kimeredö
látókészülék. A szemet szemügyre véve megkülönböztetünk sze-
mes és szemtelen embereket. Ez utóbbi szerencsétlen lényekkel
,,Hazánk Siketnéma Intézetei" c. könyv fejezetei bővebben fog-
lalkoznak. Visszatérve a szemes emberekre, nregkülörrböztetünk
egy, két, három és négy szemíi embereket. Egyszeműek azok,
kiknek a másik szemét kiütötték. Kétszeműek azok, akiknek móg
a másik szemét nem ütötték ki. Ha kétszeműek monoklit visel-
nek, háromszeműekké válnak. Négyszeműeknek nevezzL7k azo-
kat a buzgó embereket, kik mindig magukon hordják a pápa-
szemet. Ha a két szem úgy néz egymásra, mint kutya a macs-
kára, banzsa, kancsal, vagy csógli szemekkel állunk szemben,
A szem színére nézve beszélhetünk: bogár, égszinkék, kökény,
mák, macska, tyúk és tengerszemekről. Ez utóbbiak leginkább
a Kárpátokban találhatók, A szemek gyakran szikráznak is és
mivel a szikráknak gyújtó hatása van, a szem szlkrázásának
gyakran szemgyulladás a vége,

A fül hallásra és bajuszkötő feltételére szolgáló szerv. Mint-
hogy a fül a fejnek két egymással szemben lévő helyén foglal
helyet, a íej szellőztetésére is szolgál. A lülek között vannak
tiszta, piszkos és szamárfiilek. A fiii alkotrirészei: a csigajárat,

a mesét valami pengető hangszer kíséretében egy jobb-
íiú előénekli, a többi pedig a feleletet énekli hozzá.)

a fülkagyló, a vatta és a piszok, nőknél a fülbevaló is.
Az orr a száj íölött haránt irányban foglal helyet. Minthogy

az ortba télvíz idején nem lehet vattát dugni, mint a fülekbe,
ezért. e kényes szervünk ki van téve az időjárás viszontagságai-
nak, könnyen kékké, majd cseppfolyós halmazállapotúvá válik.
Ezt az á|lapotot mi náthának nevezzik. Az orr aszerint, hogy a
földre vagy az égre néz, lehet sas, vagy pisze orr.

A fog. A íog két íőrészből áll, úgymint a gyökérből és koro-
nából. A fogak lehetnek igazi, vagy hamis fogak. A korona száz
fillérből áll és szintén voltak igazi és hamis koronák.

A nyelv. A bonctannak azt a részét, mely a nyelvvel íoglal-
kozik, nyelvtannak, latinul grammatikának hívjuk.

A nyelv a beszéd és társalgás szeíve. Beszélni azonban nem-
csak nyelvvel lehet, hanem,hassal is, ez.a hasbeszéd. A has gon-
dolkodik is, így pl. a diák hasból beszél és elhasal. Vannak
klasszikus és modern nyelvek. Klasszikus nyelvek: a görög, la-
tin, héber, szanszkrit és a tót nyelv, ezenkívül az eszperantó
nyelv, anyanyelv csibésznyelv, harangnyelv és cserkész-cipő-
nyelv.

A fejről a nyakon át a vál'lra jutunk. Itt vannak a karok és
a kezek,3zek a. taglejtés szervei. A karok alkotórószei: a csukló,
a könyök, a hónalj, az alsőkar, a felsőkar, az énekkar és a zene-
kar. É,rdekes, hogy azokat, akik valakiért jótátlanak, kezeseknek
nevezik, mig azokat az edényeket, amiben lőzni szoktak és egy-
á|ta|ában nincs lábuk, lábasoknak. Erdekes, hogy az trjj még
öreg embereknél is egészen új és nem öreg.

A szív az ember belsejébe helyezett érzékeny burokkal ellá-
tott ciílerblatt nélküli óramű, mely egészséges állapotban jár,
ketyeg, üt de nem mutat. Helye rendesen a bal hónalj alatt
a felső mellényzseb tájékán van, de sokan szívüket a homloku-
kon hordják, amint ezt Jókainak ,,Homlókszívű ember" c. köny-
vében is olvashatjuk. Vannak kőszívűek és vajszívűek. Vannak
továbbá még aranyszívűek, ezüstszívűek, valamint bábszívek és
csokoládészívek. A szív íelől egy tág csatornán a gyomorba ju-
tunk. A gyomoí a legnagyobb és a legtökéletesebb szervünk.

A lábakat aszerint, amint járásra, vagy állásra használjuk,
járványnak, vagy állványnak nevezzük. A láb lehet faláb, ágy-
láb, lőcsláb, kamatláb és harangláb. A láb főalkotórészei a comb,
térd, térdkalács, mózeskalács, mákoskalács lábszár, tollszár, pi-
paszári talp, lábujj, ingujj, féltalp és borítás. Azokat, akiknek
nincs lábuk, lábatlanoknak nevezzik és éppen ezek lábatlan-
kodnak tegkevésbbé.

Most jövök rá, hogy nekem is van lábam és éppen ezért en-
nek tulajdonítom, hoglr ennyi ideig itt lábatlankodtam, No de
most végeredménlrül bemrrtatom annak leghasznosabb alkalma-
zását - a távozást.

,i%*iíá rtcal,

u:14-+n u iíétdőíy',t fu|
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Szóiáték. Meskérdezik a Bakonvban egy kocsistól, hogy a
Dabas"-hegy aljá"ra íekvő hatalmas §zikladaiab mikor_ gurult oda.

-- Halriátnair, uram, kakas-kukorikoláskor. Tetszik tudni,_ ak-
kor, mikÖr Pétei az Urat megtagadta. Ha azóta kakas liukorékol,
mindig - megfordul (t, i. a kakas),

Adta nénretje! Hajlik (Heilig) az istened, slegény (Segen). az
áldásod, háj (Heu) á szénád,-mely vizen (Wiese) terem, még,is
rossz (Ross) á tovaO. Ha tűz van,-íájért (Feuer) kiabálsz és tót
(Todt) leszel, ha meghalsz. 

*

'falálkozik a diák egy debreceni paraszttal, aki két ökröt hajt.

- Hová mennek kendtek hárman?

- Hát mán csak elmegyünk a negyedik mellett - ieleli a pa-
ra3zt, 

*

'I'áborban az egy,ik kis jelölt teli tiidövel fujja a kürtöt. Fpp.n
szilencium van s"ézért megkérdik, hogy jutott most eszébc ez
a dolog.

- Kihasználom az alka|mat - feleli -, mert a|szlk a parancs-
nok úr és ha ébren van, akkor nem szabad fújni a knrftt, (Er
dösi Hiradó-ból.)

A ió futó. Egv fiatalember szakítja fel a kocsiajtót, betám,o-
lvos "és tihesve"Óöl az ülésre, miköz-ben a vonat kirobog az ál-
lóm-ásról. A"másik ülósen iilő ember, ki láthalólag ,,azeldtt"
sportember volt, odaszól: ,,Mikor én az ön korában voltam,
v'égigfutottam az egesz peironon. felugrottam..a sokka.l gyor-
su6aln haladó vonaira és ez nekenr olyan csekélység voIt, hogy
korántsem nóztem ki olyan fáradtnak, mint ön." - ,,De én az
előző átlomáson késtenr je a vonatot!'' - nyögte a lihegö fiatal-
ember.

öt tiltér. Anna néni az unokaöccséhez: ,,Hansi, gyere ide, csó-
koli mes. kapsz öt íillért!" - Hansi:,,öt fillér!? Sokkal többet
katjok, "ha Üeveszek egy kanál cstrkamájolajat." (Speideren,
193l. lV. Norvégból: Pándy ö. cs,)

A lövési eredrnény. Vagy két
óra hosszat voltak a Pacsirták
meg a Sasok céllövészeti gya-
korlaton. Persze az /,,otthon"
maradtak kíváncsian kérdik tő-
lük a lövési eredményt. Pista ezt
nrondja:

- Az enyém két kiiences, egy
nvolcas, no meg három levél!--- 

,\li,iii? Háróm Ievél?

- Igen! Mert míg rám jutott
a lövés sora, megírtam három
levelet !. . . Pékd 32.)

- en'bizony nem, szeretnék
az északi sarkon táborozni.

- A hideg miatt?
;.- Dehogy, hanem képzeld, a

hat hónapos éjjelen át mennyit
kellene ott őrségen állni! i

Takarékosság.

- Tessék venni nadrágtartótl

- Köszönöm, nem kell. A
cserkész takarékos, maga tartja
a nadrágját. (Erdösi Hiradóbóí.)

*

A IV, osztályban magyar dol-
gozatot írnak. Tétel: ..Egy kö-
iópkori város leírása." Laci. aki
szereti a pontos részleteket, a
következőt írja füzetébe:

,,Az utcai lámpák, minthogy
ekkor még nem ismerték őket,
még sötétebbé tették a városo-
kat."

A, kocavadász elmegy a sza-
bőjához és rendel nála egy va-
dászöltönyt.

- Van valami jó anyaga?

- Parancsolj a ta|án uraságod ezt a khakiszinűt. Tartós anyag
és jó szin, a vad sem látja meg.

- Oh, ez egészen mellékes! Nem tudna inkább olyan anya-
got mutatni, amelyiktő.l én |átnám meg a vadakat?

Hazatér a kocavadász a kirándulásról üres zsebbel és üres
tarísznyával, de mégis igen jókedvűnek látszik. MikoL kérdik
tőle, miért olyan megelégedett, közismert önelégültséggel vá-
laszol:

- Nem lőttem egy vadat se, az igaz, de az áldóját, legalább
jól megijesztettem őket! ,F

Egy sétáló úr így szól a parkőrhöz:

- Mondja, ez a virág úgy-e a Begoniacae-khez tartozik?

- Nem az, kérern, mert itt minden a székesíővároshoz tar:
tozik. *

Egy álnyomorékot a bíró elé visznek tiltott koldulásért. A
1liró rárivall:

- Szerencsétlen! Nem szégyenli magát így koldulni? Csak
akkor volna joga kinyujtani a kezét, ha tényleg nem volna karja!

*<

ejjeli őrt keres a vállalkozó. Akad is ajánlkoző bőven. Végre
az egyikkel megegyezik.

- Rendelkezik maga azokka! a képességekkel, amelyek
esy jó éjjeli őrnek szükségesek?

- Hogyne, kérem, minden zajra felébredek.
*

Biró: Az ön kutyája szájkosár nélkiil jár. 5 P a birság, vagy
egy napi e|zárás. Fizet?

_-- Dehogy is íizetek érte, csak csukják le a gyalázatost.

Tanító: Mondj egy ritka magyarországi állatot.
Tanuió: Elefánt.
Tanító: De hiszen az nincsen nálunk,
Tanuló: Hiszen éppen azért ritka Magyarországon.

Az orvos injekciót akar adni
a paciensnek íoghúzás előtt.

- Nem kell érzésteleniteni -mondja hösiesen a paciens -,nem vagyok olyan érzékeny.
Azlán vattát húz elő zsebéből

és gondosan betömi mind a, két
fülét.

- Hát ez mirevaló - kér-
dezi az orvos.

- Tetszik tudni, a íájdalma-
kat kitűnően tűröm, csak az or-
dítást nem bírom hallgatni.

Ei_
8 fa isrnerete.

Melyik a leglobbanékonyabb
fa? ( Gyufa.)

Melyik a legmozisabb? (Uta.)
Melyik a leggörögebb? (Alfa.)
Melyik a legcsalafintább? -(Csalfa. )
Melyik a legszájasabb?

(Koía.)
Melyik a legmulatságosab}?

(Jó pófa.) - í
Melyik még? 1Tréta,)
Melyik aztán a legkellemetle-

nebb fa? (Somfa és a mogyoró-
ía.)

Nem tudja?
Miért nem jöitél tegnap örsi

órára?

- Iszonytatóan íájt a fogam.

- É,s most már nem íáj?

- Nem tudom. Most már a
fogorvosnál van, tegnap kihú-
zattam. ,r

- Melyik cserkész tud na-
gyobbat ugrani, nrint a cserkész-
ház?

- Mindegyik. Mert a cseí-
készház egyáltalában nem tud
ugían,l.
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Énnpo A TÁBoR.
yidám szavalókórus.

(Először, még leeresztett íüggöny mögött, ütemes horkolás hal-
latszik, A horkolás egyre erősödik, közeledik. Függöny íöl.)
Kórus (horkol, majd lassan értelmes szavak bontakoznak ki a

horkolásból): Fújjuk a kását, fújjuk a kását, íújjLrk a
kását . . .

örök: Mi őtködünk! Mi őrködünk!
Se denevér, se más egér,
a táborhoz hozzá se íér|
Mi őrködünk! Mi őrködünk!

Szakdcs: Jaj ! Nem tudok aludni ! A kozma lidérce bánt!
Kuktdk (nyujtva): U-ugy kell neked! U-ugy kell neked!

(Trombitaszó, ébresztő. Mindenki tovább horkol.)
Par,ancsnok: Talpra! Talpra! Talpra, tábor! Szól a kürt szar,a!
Kórus: Mi horkolunk! Mi horkolunk!
Parancsnok : Talpra! Talpra! Álomszuszékok!
Götttböc (mély, zsíros hang) : Oly édes az álom, ó, mért zaya-

rod! Hurkáról álmodom!
Kórus: Gömböc még a borsón is hurkáról álmodik!
A tabori poéta (magas, vékony hang): en pedig íelhőkről áI-

modom! Meg kínrímekről! ó, a lantom!
Kórus: Jaj, a költő! Jaj, a költő! Meneküljünk!

(Mégegyszer megszólal az ébreszíő. A horkolás csendese-
dik, egymásután jönnek most a hangok!)

Hang: A mosdóvízbe léptem!
Hang: Jaj, hol a takaróm!
Hang: KikeriÉl (kakaskukoiékolást utánoz).

Hang: Naaa. . . hagyjatok aludni!
Kórus: Nézd, Gömböc, az á|omszuszék|.
Kukták: Leöntjük!
parancsnok: csak lassan!

(Csend lesz, csak Gömböc magányos horkolását hallani.
Vízcsobbanás.)

Gömböc (a horkolás abbamarad, helyette prüszkölés).
A t,tlbori poéta (magyatáz): Tudniillik áthortyogtad a sátrlr-

ponyvát! É,s most rád esik az eső|
Gömböc: Nem igaz! Nem igaz! Jaj, ki tette! Jaj, ki tette!
Kórus: Ne íürkészd az élet rejtelmeit!
Gömböc: Megölöm! Felnégyelem! Felaprítom! Jaj neki!
kórus: szeretnénk látni! szeretnénk látni!
Gömböc: Ki volt a szemtelen!

Hang: É,n is.
Hang: É.n is.
Hang: Ti is.
Hang: Mindenki.
flang: Senki!
Kórus: Találd ki !

Parancsnok: Sorakozó! Mosdáshoz, indulj!
(Cserkésznóta, lü ggöny.)

]egyzet. Ezt a kis szavalókórust bármikor
leszteni. Fontos a hangutánzás és a gyors,
előadás. A közönség ne lássa, kik az egyes
hang hasson!

bárhoyá be lehet il-
íennákadás nélküli
szereplők! Csak a

vadász,
lőtt egy szarkát.

ns így tovább.

csALI MESEI{.
(Csak gyorslábú cserkészek számára")

Volt egy embernek egy hosszú p,tpaszára, a másiknak meg egy
szőke malaca, ha annak hosszú pipaszára nem lett volna, akkor
lett volna neki szőke malaca, de 'mivelhogy hosszú pipaszára
volt, nem volt szőke malaca. Emennek meg, hogy szőke malaca
volt, nem volt hosszú pipaszára, ha ennek hosszú pipaszára lett
volna, (gondolkozik) ... nem lett volna szöke malaca, de
mivelhogy szőke malaca volt, nem volt hosszú pipaszára. Hm,
hm! Ha annak hosszú pipaszára nem lett volna

Tréfás dalok
a.,l0l magyar népdal"-ból. (A M. Cs. könyvei 116-t17,)
Magyar népünk jóizű humora aranyozza be a tábori életet is!

Ime népdalkönyvecskénk legkedveltebb nótái, a tréíásak:

7.

B.

11.
1al.).

17.
19.

20.
)^

25.

Kutyám lába
Cigánysirató
Megfogtam egy szúnyogot
Falu végén
Az izsapi bál
Hej Vargáné
Tücsöklakodalom
kiment a ház
A csanádi legények
A tréíás juhász
Hogy veti el a paraszt
Virágéknál
kis kertemben uborka

37. Egy nagy orrú bóha
38. Elmentek a cigányok
50. Túl a vizen
51. Mulató nóta
53. Molnár legény voltam én
65. Félre tőlem búbánat
68. Vasárnap bort inrri
69. nn Istenem, minek élek
76. Egyszer egy királyfi
79. A Csallóközön
80. Ángyomasszony kertje
90. Verje meg az Isten
91. Esterházy bojtár nótája.

30.

3i.
34.
36. A Regnumi cserkészzászlók tisztelgése az irredenta zászlő el§tt.

21. Meú nem volt bicskája.
22. Csikó.
23.Akemencébenatűz.
24. Egy §e, mert nem bír menni, csak úgy tesszük bele.
25, A három holt: acél, kova, tapló, ebből jön a szikra.
26. Amelyiket utoljára, mert egyszerre dűtik ki.
27. Csak a fejétől a farkáig.
28. Hajó.
29. Hogy le ne essen.

30. Mind a kettő rövidebbre ég.
31. A fejedre tennél egy órát.
32. Mint önmaga.
33. óra.
34. Dinnye és a magja.
35. Rosta.
36, Egy csomó kártya,
37. Árnyék.
38. Mert ott is cigány.
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Tanrás fölébe hajolt. Figyelte a lélekzését, a szívdobo-
gását, az érverését, majd fölállcltt, levette sapkáját és meg-
illetődve szólt. A hangja gyászos, komor volt.

- Vége . . Meghalt. Ime: ,,a megfagyott gyermek!"
Korcsog Jóska ijedten nézett a kis lány szép kicsiny ar-

cára, amely sápadt volt, mint a viasz. A szíve összefacsa-
rodott, majd letérdelt me{léje, a fejét az ölébe vette és fö-
léje hajoli. Nem félt egy csöppet sem a kis halottól. Hi-
szen olyair szép kis lányka volt, Kilenc esztendős lehetett.
Hányszot, gondolt ő szomorú árvaságában arra, hogy mi-
lyen jó lenne, ha egy kis húgocskát ajándékozott volna
neki az Isten, aki az ő árvaságát megosztaná veleI Talán
éppen egy ilyen aranyos teremtés lenne az, mint akinek
fejecskéje iit nyugszik az ölében. Ahogy ezt elgondolta,
a szíve úgy megfájdult, de úgy negsajdult, hogy a sze-
méből óriási könnycsepp buggyant ki és ráhullott a kis
lány.arcára. A forró könnycsepp egy szempillantásig ott
ragyogott,a gyermek arcán, majd legördült, végigpergett
a nyakán, majd a gállérka alatt befutott a mellecskéje alá
és pont a szíve fölött állott meg.

Jóska fötfigyelt. Ugy érezte, hogy a kis lány szíve meg-
dobbant, halkan sóhajtott, mint a szellő a rgzmaríng-
bokorban és a szempillá ja is megl ezdült. Jóska le lkc
örömmel telt meg.

- - El| Ez akis lány él! En érzem, hogy nem halt meg!
Jaj, lstenem, mentsük meg őt valahogy!

Tamás csodálkozva nézett hol a megfagyott gyernekrc,
Iir-rl pedig Jóskárá.

- }r]6, várj csak! Próbát teszek vele!
Azzal se szó, se beszéd, hirtelen odaugrott, megfogta

a tetszhalott orrát, megszorította. A kis lánynak ebben a
piilarratban kinyílott a szája és nagyot tüsszentett.
, - Kedves egészségére! No, ez csakugyan él még! Ment-
.9ük meg hát! Vigyük gyorsan a kastélyba!

Most Tamás már elemében volt. Mint cserkész tudta jól,
hogy miképpen kel1 elbánni a nregfagyás veszedelmében
forgó emberrel. ügyes dsiu-dsictt-fogássa| a hátára kapta
az elalrélt kis lányt és ugyancsak sietett vele a kastélyhoz.
Jóska alig tudta követni őt. A kastélyban egy nem meleg
szobába vitték és lefektették a szőnyegre. Havat hoztak,

azzal dörzsőlték az atcát, kezét. Majd mesterséges lélek-
zést alkalmaztak. Elkövettek mindent, ami csak írva van
a cserkészkönyvekben az életmentésről.

A fiúk íáradozását siker koronázta. Hosszú élesztgetés
után a kis lány arcába visszatért a pirosság, majd fölnyi-
totta a szemét és sokáig nézíe a föléje hajló Korcsog Jós-
kát, aki nevetett is, tneg sírt is örömében.

- Hol vagyok? - sóhajtott a kis lány gyönge hangon.

- Jó ba.rátok között - mondta Jóska.
A kis lány nrosolygott, majd újra lehúnyta a szemét.
Most aztán nreleg szobába vitték. jóska forró alnralevest

Iőzött, azt megitatták vele. Takarókat hoztak, lefektették,
jól betakargatták. Alig egy negyed óra mulva izzadni |<ez-

dett a lányka, az aíca piros lett, mélyen, egészségesen lé-
lekzctt és ítgy aludt, mint a tej.

-- Megmenekült! Megmenekült! - örvendezett Jóska
és összeölelgette a paltását. - Hogy ennek a teremtésnek
visszaadtuk az életét, ez rendkívül könnyit a lelkiismerete-
men, Szitrte elfelejtem, hogy gyilkos vagyok. Egészen ki-
bckít a. sorsommal.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Katalin.

Má,snap Korcsog Jóska korán reggel talpon volt, hogy
megnézze, mit csinál az ő kis védence? Az még édesen
aludt, amikor a szoblrba lépett, Csendben, hogy föl ne éb-
ressze, tüzet rakott, tnosdóvizet készített be és amikor
mindent elkészített a kis lány reggeli öltözködéséhez, ki-
lopódzkodott a szobából. Azután a konyhára ment és fi-
norn rántottlevest főzött. Akkor már Tamás is itt sürgö-
1ődütt, Asztalt telilett, három személyre, Azután bekopog-
tattak a védencük szobájába.

- Szabad| -- hangzott ki a szobából üde, kedves han-
gocska.

A fiúk beléptek ós jókedvűen piltantottak a kis lárryra,
aki már akkoi teljesen felöltözött. Helyes, egyszerű kis ru-
hácska volt rajta. Olyan, amilyent a falusi gazdák gyer-
mekei viselnek. A ruha finom, drága anyagból készült. A
kis jószág igen csinos és kedves volt.
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- Jó reggelt kívánok! - köszönt bátortalanul.

- Mondjátok meg, hogy hol is vagyok én most? Csak
azt tudom, hogy tegnap eltévedtem az erdőben, a fáradt-
ságtót és hidegtől elkábultam. Többre már nem emlékszem.

- Majd elmesélünk mindent a reggelinél.
A kis lány elmondta, hogy őt Bozai Katának hívják és

Pornón 1akik, ahol az édesapja jómódú kisbirtokos.

- Hogy kerültél, kis Katus, az erdőbe és hogyan téved-
iél el?

- óh, az én történetem igen egyszerű. Tegnap ebéd
után édesapám befogott a szánkóba, hogy az erdőbe megy
fát hozni. Addig kértem őt, amíg engem is fel vett
a szánkóra és magával vitt az erdőre. Egy tisztásoir
megállottunk. Édesapám fát rakott a szánkóra, én ,meg

mellette tipródtam a hóban. Egyszer csak egy kis mókust
iáttam a ták ágai között ugrálni. Otthagytam apámat és
egy kissé beljebb mentem az erdőbe, ,hogy láthassam a
mókuskát. Egyszer a kis mókus eltévesztette az ugrást és
lepottyant a fáró1. Megüthette a |ábát, mert alig-alig sán-
tikált a hóban. Utánaíutottam, hogy elfogjam. Már-már
elértem, amikor a kis mókus összeszedte az erejét és to-
vább osont. Én utána. Igy kergettem a ,mókuskát mindig
beljebb és beljebb az etdőbe, óriási répaíenyők között bo-
lyongtam. Nem hallottam azt a döngést, amint édesapám
a szánkőra dobálta a fahasábokat. Nem ismertem az et-
dőnek ezt a részét. Eltévedtem. órák hosszat bolyongtam
a hóban, amíg annyira elfáradtam, hogy mozduIiii
sem bírtam. Akkor segítségért kezdtem kiáltozni.

- Ezt a kiáltást hallotta meg Jóska - szólt közbe
l amas.

- Ugy? Te hallottad meg a kiáltásomat? - kérdezte
Kata és hálásan nézett Jóskára, aki fülig elvörösödött. -Ez volt a szerencsém. Mert a kiálíozás után nagy álmos-
ság vett erőt rajtam, amelynek nem bírtam ellentállni. Ki-
merülten roskadtam le egy nagy tölgyfa alatt a hóra, el-
szédültem és azután többre nem emlékszem. Most hol is
vagyok?

Tamás válaszolt kata kérdésére.

- Ez az épület a bajor király vadászkastélya.
Kata tágtanyitotta a szemét.

- Ez a vadászkastély? Hi,szen én akkor jó három órá-
nyira vagyok Pornótól! Az baj.

Most Kata hirtelen fölugrott és elkezdett kacagni, kac;i-
gott, de úgy, hogy még a könnyei is csorogtak belé. Vn-
lami vidám história juthatott az eszébe, hogy annyirit
nevetett.

- Hahaha! Tudjátok, hogy mit beszélnek Pornón az
emberek?

- Mit?

- Azt, hogy a kastélyban kísértetek tanyáznak. Valami
megbabonázott nyúl szaladgál a kastély körül, akkora,
mint egy borjú. Gáspár erdész urat egész hazáig kergette
s három napig nyo,mta az ágy,at az öreg, mert betege lett
a kiállott ijedtségnek. Hát ti vagytok a kísértetek?

- Igenis, mi vagyunk -, mondta Tamás büszkén.

- És mi van a megbabonázotl nyúllal?

- Azt megettük.

- No, ez szép. De most meséljétek el, hogy ti kik vagy-
tok? Hogy kerültetek ide?

A két bujdosó összenézett. Tamás csak nehezen vála-
szolt.

_ Ej! Hagyjuk ezt. Ennek a dolognak titokban kell
maradnia. Sok szomorúság van a mi történetünkben. Jobb
erről nem beszélni. Most pihend ki magadat. Ha megerő-
södtél, ebéd után kivezetünk a pornói útra, azon könnyen
hazatérhetsz. Én most kimegyek az erdőbe, kissé köt,ül-
nézek.
, Tamás felöltözött. Puskát vett a vállára és clhagyta a

kastélyt. Korcsog rendbehozta a szobát, Katt,sriak l<ényel-
tnes helyet készített egy nagy pihenő székben. l(lta trto-

solyogva nézte a szorgoskodó Jóskát.

- Dolgos fiú vagy! Szeretsz dolgozni, mint látom.

- Bizony, nem tanítottak ott henye életmódra, ahol ed-
clig tartózkodtam.

- Hát nem a szüleidnél laktál?
Jóska elkomorodott.

- Nincsenek szüleim.

- Segény Jóska! Te a gyöngyósvári árvaházból
való vagy - mondta Kata hirtelen.

- Honnan tudod? - kérdezte Korcsog ijedten, megfe-
ledkezve arról, hogy elárulta magát ezze| a kérdéssel.

- A fogason egy olyan sapkát látok, amilyent a gyön-
gyösvári árvák viseinek. Sokszor láttam őket a város ut-
cáin. A ruhádról is megismertelek volna.

. 
- Jajj, hát megtudtad, hogy ki vagyok? Istenem, ha te

most innen elkerülsz, elárulsz engemet.

- Én? Hová gondolsz? Miért árulkodnék én rád, aki
az életemet nrentetted meg? Hiszen, te úgy sem követtél
el semmi rosszat, mert te jó és becsületes fiú vagy.

- Tévedsz, Kata| - szólt keserűen Korc.sog -. §7,
aki előtted áll, az nem más, mint: alávaló gyflkos!

- Mit mondasz? Gyilkos vagy? - sikoltott Kata. -Te tréfálsz ! Csúfot űzöl belőlem . Ez Iáj nekem , . .

- Nem tréfálok - kongott komoran Korcsog hangja.

- Igenis, gyilkoltam. Az igaz, hogy hirtelen haragomban
és most szánom-bánom szörnyű bűnömet, de a baj meg-
történt. Én a gyilkosság után megszöktem és most itt rej-
tőzködöm ebben a lakatlan kastélyban. Nem merek az
emberek szeme elé kerülni. Elfognának a csendőrök! . . .

Döbbenetes csend állott be. kata a félelemtől reszkető
hangon szólalt meg.

- Szörnyű! Szörnyűséges dolog ez. Nem tudom elhinni.
És én mégsem tartalak téged gonosztevőnek. Nem félek
tőled. Aztán nrondd, kit öltél meg?

- Csinost.

- Kit? Csinost? Ki volt az? Mi volt a keresztneve?

- Csinosnak elég volt egy név is, mert ő vol.t az árva-
ház szamara, amíg egy csapással agyon nem ütötteni!

Kata nagyra meresztette a szemét. Elcsodálkozott, majd
pajkos mosoly aranyozta be az arcát De nem mutatta,
hogy mulat Korcsog Jóska gyilkosságán, hamarosan ko-
moly képet erőszakolt,

- Ha jól értettelek, te egy szamarat gyilkoltál meg?
Igazái, csak szamár vo|t az, amelyet megöltél? . . .

Korcsog elbámult.

- Hát nem elég gyilkosságból egy szamár is. A Csi-
nost 50 pengőért vásárolta Gerlóczi igazgató űr az árva-
ház részére. Éppen elég szerencsétlenség volt az, hogy el-
pusztítottam. Mit akarsz? Csak nem ölhetek meg egy ele-
fántot!

Kata nem szólt semmit, csak csendesen kuncogott. Ra-
gyogó szemmel nézte a búbánatba merült fiút, akit az ón-
vád marcangolt.

- Hát Tanás miért szökött meg hazulról? ő is gyil-
kolt?

- Nem. Az ő bűne sokkal kisebb. Róvást kapott és nem
merte hazavinni az intőcédulát, mert az édesapja, aki nyu-
galmazott ezredes, igen szigorú ember. Talán darabokra
vágta volna a íiát, hogyha meglátja az intőcédulát.

, Mégis rosszul tettétek, hogy megszöktetek. Kevesebb
baj származott volna akkor, hogyha otthon maradtok. Ki-
kaptatok vo|na, az igaz, de így meg az egész környéken
kisérteties hirbe hozzátok a vadászkastélyt. Baj lehet eb-
ből.

Korcsog lehorgasztotta a fejét.

- A gyilkosság után úgy megijedtem. Féltem, hogy ta-
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lán még be is csuknak, Tudom én azt jól, hogy az sem
helyes, hogy itt tanyázunk. Tamás szerint - kalandozunk,
de hát ez jó búvóhely. Itt nem keresnek. Aztán ilyen téli
időben merre menjünk? Mihelyst megenyhül az idő, úgyis
tovább állunk és tovább bújdosunk. Hej, kis Katám, de
boldogtalan vagyok!

- Ne búsulj, Jóska! Majd kiderül az ég feletted. Min-
den helyreigazodlk.

A kis Kata beszélgetett még egyideig Jóskával, azután
elaludt. Még fáradt volt szegényke. Korcsog jól betakar-
gatta, aztán kiment a konyhába, hogy jó ebédet íőzzön.

Tamás megjött a cserkészésből. Nem talált semmi em-
lítésre méltó dolgot.

- Rendben van minden. Ebéd után elkísérjük a kis Ka-
tát a pornói útra. Szegénykét már bizonyára igen várják
a szülei, talán keresik az erdőben is.

Ebéd után a kis Kata kijelentette, hogy elég erősnek érzi
magát .az útra. Igy hát felkerekedtek és szerencsésen el-
kísérték a pornói útra. Kata körülnézett.

- Ismerem ezt a helyet. Innen behúnyt szemmel ls haza-
találok. Köszönöm, fiúk, hogy megmentettetek a csúnya
haláltól és hogy kedvesek voltatok hozzám. Különösen ne-
ked köszönöm, Jóska, hogy fáradtál értem. Nélküled el-
pusztultam volna.

- Szívesen tettem meg érted mindent.
Tamás ékes szavaló hangon búcsúzott.

- Isten veled, kedves Katalin. Emlékedet szívünkbe zár-
juk! De tégy szent fogadást, hogy a mi titkunkat, amelyet
mély homály föd, e1 nem árulod!

Kata arcocskáján kis gödröcske huncutkodott.

- Megigérem nektek, hogy nem ártok nektek semmiféle
oktalan fecs,egéssel. Isten áldjon meg benneteket.
, - Isten veled -, köszönté Jóska reszkető hangon a kis

Katát. - Sajnálom, hogy soha többé nem láthatlák.
A Kata arcán úlra niegjelent a kis gödör.

- Viszontlátásra,,Jóska!
A kislány megindult Pornó felé, A két bújdosó addig kí-

sérte a szemével, amíg el nem tűnt. (Fotyt. Ídv,)

}oa KÜLÜGYI HIREK

,,,hItt viszek a nagytáborba?" Ez volt a lesutóbbi pálvázatLrnk
cime. De mintha kissé féIreértettétek volna-a témát. NÍem arra
voltunk kíváncsiak, hogy miért mentek a táborba és hogv mr-
csoda haszna lehet egy cserkésznek a táborozásból, hanőin azt
szerettük volna,látni, hogy micsoda lélekkel indtrítok el oda,
hogy^a1 készültök lel az év legszebb cserkészélményének hasz-
nos felhasználására és hogy micsoda terveitek, hasznos célkitű-
zéseitek vannak a tábor,ráí kapcsolatban? A kevés számú pá-
lyázó közül _meg legjobban mégfogta a témát ,,Pékli'' 32.'sz.
Levente-cs. (aki célul tűzi ki 98y rossz szokásán való győze-
delmeskedést,. a környók terméÜetrajzi viszonyainak a iánul-
mányozását és ténykópekben való feidolgozását, egy sportág-
nak. (úszás.) a megtanulását s mindenet<ielett váló"t<ötdlessé§-
tudá,st stb.). D9 _egyila pályázat sem ütötte meg azt a nívó-t,
amelyet szerettünk volna s amelyért a diiakat [iadhatnók. -|{9ry nuj!.l.övőre majd újult eröriel íolytathatjátok a rejtvény-
fejtő munkátokat.

Uj pdlydzatot a nyárra és a táborozásokra való tekintettel
most nem tűzink ki. Rejtvényfejtőinknek és minden törekvő
cserkésztestl-érünknek kellémes, jó táborozást kívánunk.

Mortimer L. Schiff, az Egyesült-Államok cserkészszövetségé-
nek elnöke, a nemzetközi bizottság tagja hirtelen elhunyt. Ame-
rikai cserkésztestvéreink gyászában osztozunk, mert tudjuk, hogy
nemcsak nekik jelentett sokat Mr. Schiíf, aki évek hosszú során
át működött mint a Boy Scouts ol America külügyi főtitkára,
majd néhány hónap óta elnöke, de az egész világ cserkészei is
sokat köszönhetnek neki. A nemzetközi b,izottságban előforduló
legkényesebb kérdésekben mind,ig higgadt amerikai észjárásá-
val segítette elő a döntéseket. A Jamboree alkalmával nagy fel-
tűnést keltett 10.000 angol íontos adománya az angol cserkészek
javára, amely összeget a walesi herceg rendelkezésére bocsá-
totta.

Márton Jenő magyar származású svájci cserkészparancsnok,
aki tavaty a csapatával Magyarországon járt és erről az útjáról
igen élvezetesen'számolt be ,,Mit Huhaha dtrrch Paprika" című
könyvben, most azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy július
12-26. közötti szabadságát egy olyan vidéki úri családnál tölt-
hesse, ahol a lovaglásban,is gyakorolhatja magát, amellett, lrogy
magyarul is megtanul, mert már csak németül tud. Olyan cser-
készszülők, akik a íentiek értelmében volnának szívesek meg-
hívni a rendkívül sz,impatikus és művelt cserkésztisztet, szíves-
kedjenek a külügyi hivatalnak írni.

Az amerikai cserkészszövetség legújabb határozata szerint a
cserkészmamák a fiaik által elért cserkészminösítés jelvényét
kisebbített dísztíí alakjában szintén viselhetik és ezáltal tanu-
jelét adhatják afeletti büszkeségüknek, hogy fiacskáik m,ilyen ki-
váló cserkészek.

Baden-Powell neve bevonult a löldrajz komoly tudományába
is. Az amerikai cserkészek javaslatára u. i. az Egyesült-Államok
földrajzi bizottsága hozzájárult ahhoz, hogy a Kaliforniában levő
Baldy hegység egyik mintegy 3000 métef magas csúcsát Mount
Baden-Powell-nek nevezzék el. Az ünnepélyes átkeresztelés má-
jus 30-án folyt le, amikor is mintegy 50 csérkész mászta meg a
csúcsot, hogy ott emlékművet emeljen. Az ünnepély tartama al-att
több repülőgép is ker,ingett a csúcs körül.

A badeni nemzetkőzi konferencián nemcsak a delegátusok ve-
hetnek részt, ha]rem kísérő cserkésztisztek is. A konierencia júl.
23-29-ig tart. Programmjáról már ehelyen történt emlités, Ér-
deklődők forduljanak legkésőbb június 23-ig a külügyi lrivatal-
hoz. Költségek Budapesttől Budape.,rg az Ósszes kiiándulások-
kal együtt kb. 170 pengő.

Dr. k, Molnár Frigyes külföldi ügveket intéző főtitkár f. hó
24-é.n utazík. a.pzl{v Jamboreera, olinan a tengyel cserkészek
új tisztképző táborának megnyitására Buce-ba. áhonnan előre-
láthatólag július 10-én tér vissza. Július 20-a után a nemzetközi
konferencia résztvevőinek budapeiti tartózkodása folytán már
nem fogad, mett kövvetlen utáná utazjk a badeni konférenciára,
o.nnan a kanderstegi öregcserkész-kongresszu§ra, onnan Pá-
rúsba,, ahol a francia kalandozókkal talá-ikozik. AÚg. l5-e után
újból Pesten van.

A világhírű

flernin§ton
Portable.

W""a,
Noiseless Tizedestabulátoros

írógépek legújabb modellieit otszágszerte
díjtalanul és vételkötelezettség nélkül bemu-
tatia és l8 havi részletfizetésre is szállítja a

Remington lrógép Részvénytársaság
a M. Cs, sz. szóllítóla

Budapest, Vl. kerület, Andrássy-út 12, szám,
Telefon: Aut. 212- 84, 2l2 85 és 218-09.

Irógépeink kiválóságáról véleményt ad a Magyar Cser-
kész Szövetség gazóasági hivatala.
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A svéd nemzeti nagytáborban a magyar cserkészetet isnrét a
budapesti 25. sz. Szt. Imre-cserkészcsapat képviseli, akik 4 éve
is kint jártak a beatelundi Jubileumslágret alkalmával.

A némef cserkészet egységesitése tény lesz, mire ezek a
sorok megielennek. evekíg tartó tárgyalások után végrc tiszte-
letbeli Jőcserkészünk egy utolsó 7 órás tárgyalás folyamán,
amelyen a német cserkészszövetségek vezetői jelen voltak, a
legkiílönbözőbb nehézségeket lcküzdötte s az elvi m,:gegyezést
létrehozta,

Midőn Telek,i Pál gróí diplomáciai és cserkészies sikere felett
örömünknek adunk kifejezést, reméljük, lrogy ez az egyesülés
tényteg hosszantartó áldásos munkásságot fog eredmónyezni.
Az új egyesülésben a hét legnagyobb német szövetség foglal-
tatik, mintegy 20.000 cserkésszel. Ezek után lehetséges, lrogy
a legközelebbi júliusban tartandó nemzetközi l<onferencia foglal-
kozni íog a német cserkészek nemzetközi elisnerésével ós íel-
veszl az írj szövetséget a nemzetközi iroda tagjai sorába.

A nenzeiközi eszperanto tábor érdeklődő,i részére kimerrt a
ttlásodik körlevól is. A magyal rósztvevőket ebből 1<ülö.nösen a
következő részletek órdeklik.

Jelentkezőlapok kitöltését és bekiildését kériük azoktól is, akik
a tábort csak l,-2 napra kír,ániák meglátogatni, esetleg nenr a
táborban íognak lakni vagy étktlzni. Ezek jegyezzéI< rrreg a ie-
lentkezési laporr ezeket a körülményeket. Egyébként a ntagyar
résztvevők tartoznak - amennyiben a tábor egész tartanta irlati
jelen lesznel< és a keclveznrérryben részesülni ákarnak -- júlirrs
13-án déli 12 óráig a Cserkészpark parancsnokságánál jelcnt-
kezni. Az ellátás l3-án vacsorával kezdőC,,k.

Vcrsenyszámokat ajánlottak újabban: úszóversenl,f, g5211g-

fanto morse leadó verscnyt, csc.r,készjátékok és tréfák rendezó-
sét. Az egyéni verscnyszámokra több könyvadomány érkezett.
Kérjük mielöbb közölni, hogy a fentiek közül ki melyik verseny-
ben venne részt.

Eddigi jelentkezések: Anglia, lrország, Svédország, Lengyel-
ország, Románia, Ausztria, Franciaország, Csehszlovákia, Né-
nletország területéről érkezett be.

Július 21-22-én az angol cserkészek csoportia balatoni kirán-
dulást tervez, Költség szállással és ellátással fejenk,int 1B pengő.
Jelentkezés a táborhan is júl. l6-ig.

A megérkezést minden résztvevő egyén, vagy csopoít bejelenti
egy héttel az érkezés előtt a pontos érkezési idő és 1;ályaudvar
megjelölésével, hogy fogadtatásról gondoskodhassunk.

<).} I{ÖNYvISMERTErrÉs ...

térképel<, nrint általában az intézet többi kiadmányai is. A kiállí-
tásuk oly pazar, rajzuk oly részletes, finom és pontos, hogy
büszkék lelretünk rájuk, Ily olcsó árak mellett bizonyára rá is
íizet az intézet czekre, de közérdekből meghozza ezt az áldo-
zatot.

A Duna-Vác-esztergomi szakasza 1:25.000 arányban. a le-
hető legnagyobb, szinte luxttsszánrba ilenö rész-letességgel raj-
zo|ja ki a folyamot (mélységvonalaival, kilométertábláival, part-
minőségével és zátonyaival egytitt, valamint a partmerrti vidé-
keket (Naszát, Hegyestetó, Urakasztala, Körtvélyes puszta, Ma-
róti hegyek stb.). A motorosok és csónakok részére utat is ajánl,
de az csak a mintegy három méteres vízállásnál használlrató,
hiszen a vizállás szerint hol egyik, hol másik partmente járha-
tóbb és jobb íelfelé menet. A zátonyok ielett tassúbb a víz, és
ha fél méterrel mélyebb, akkor sajkák-kal, lta egy méternél is
több, motorossal is inkább nlegfelelő, mint a sodra közelében.
Kissé még hiányos, cle így is megbecsüllretetlen a megengedett
sátorozri és kikötőhelyek feltüntetése. A zátonyok rajzáhan senr
szabad feltétlenüt megbízni, nrert azoknak nagy a hajlanctóságuk
arra, hogy - küiönösen lefelé - elvándoroljanak. |tt is clőior-
dLr1 (mint a Bükk-térkópnél a Gcrenna várnál ós egyebütt), hogy
egycs magassági pontol< helytelenül vannak megszámozva (esz-
tergomi szamárhcgy 242), de az ilyen nyilvánvaló elírási hiba
aránylag r,;tka. Szintvonalai 10 méteresek. Azt .hiszem, a7 esz^
tergonli és váci cscrkószek, a víziek és a Duna mentére kirán-
dr,rlti összes többi cserkészek is meg fogják szerezni.

A Vértes térképe 1:50.000 arányban öleli íel. Bodajktól Fel-
csirthig ós Csákvártól Bánhidáig az egész területetr Sokszinű
nyomásír, melyen még a szántriföldek is színezettek (bár a kü-
lön jelkulcsában ez nincs rnegemlitve). Szintvonalai szintén 10
méteresel<. A veres klastronrtól Puszta Nánáig berajzolt sok váí-
rom nem ronrot jelent, hanenr, hogy arra az út tur,istajclzése
ilyen romalakú, Egyebütt a Vértesben egyelőre számjelzéssel
vannak a turistautak feiismerhetővé téve. A térképen pedig a
jelzett utak pirossal vannak nyomva - de pirosak az épített,
de nem jelzett műutak is! Eltérés a hivatalos jelkulcstól, hogy ha
az erdei, vagy dűló út egyáltatában jelezve van, akkor nem
szekérútnak (eredményes vonal), hanem mindig jobb kocsiút-
nak van rajzoíval. A régi hibás elnevezések nagyrészt ki vannak
javítva, de például a Fáni völgyét német genitivussal Fannien
völeynek írták.

A Karancs és Medves térképe l :40,000 arányban Qleli fel Sal-
gótarján érdekes bányavidékét, a Somoskő bazaltomlását, Salgó
várát, a Karancs új kilátóját, a környék színesen jelzett és még
csak tervezett turistaútjait stb, Kiá_llitása a Vérteséhez hasonló.
Szintén van birtokossági melléktérképe, s általában az intézet
már iól bevált és ismert rendszere szerint készült.

Mindhárom térkép bolti ára csak 2-2 pengő. Zs. Gy.
Dr. Bődy Zoltánz Tiz cserkészév. A 71. sz. Ztinyi-cserkészcsa-

pat l<itűnő tollú parancsnoka igen ügyes kis füzetet írt csapata
tízesztendős jubileumára. Tulajdonképpen nem egyéb ez, mint
tíz küzdelmes és szines esztendő történetének vonzó, érdekes
leírása, De éppen mert egy mozgékony, eleven csapat életét és
küzdelmeit írja le, rendkívül tanulságos mű. Kiváltképpen ú j

csapatoknak kellene ezt elolvasniok, hogy tanuljanak küzdeni és
győzni, hogy lássák, milyen rengeteg és ma már szinte érthetet-
len akadályt kellett legyőzniök az úttörőknek. A füzet végén
néhány sorban szól a szerző a ,,tervek"-ről. E feiezetnek minden
l<il<ezdése nagyszerű ötletet tár elénk, amelynek megvalósításá-
ról jó volna minden csapatnak gondolkozn,ia. Ezért kell elolvasni
a,,Tíz cserkészév"-et.

A 82. sz. Zrinyi.cserkészek jubileumi emlékkönyve. A szegedi
piarista gimnázium 82. sz. Zrinyi-cserkészcsapata most ünnepli
fennállásának 10 éves jubileumát. A csapat ebből az alkalomból
egy 80 oldalas, pompás emlékkönyvet adott ki Papp Elemér pa-
rancsnok és ,\4agyarka Ferenc s.-tiszt ügyes és ötletes szer-
kesztósében. Sok nemes eszme, cél, megvalósított példa és visz-
sza,:nrlókezés sorakozik fel a könyvben. Tartalmából különösen
ki k,:il emelnünk Sík Sándor nagyszerű köIteményét, továbbá vi-
téz Máriaíöldy Márton dr., Csaba Jenő dr., Sztrilich Pál, Nádas
Zoltán dr., P. Olasz Péter és Vidovszky Kálmán cikkeit, melyek-
nek niindegyike a cserkészet szent eszmóinek és ideáljainak győ-
zelmes diadalát hirdeti. lgen érdekes része az emlékkönyvnek a
csiipattörténet, Magyarka Ferenc naplórészletei és Gáncsov Ká-
roiy két sikerült verse. Nagy érdeklődésre tarthat számot Domján
jenő dr. cikke, aki a cserkészetet a szülők szemüvegén át nézve
mutatja,be. Számtalan íénykép, sok-sok mulattató kis történet,
jótettek a csapat életéből és egyéb apróságok teszik még vál-
tozatossá az emlékalbumot.

Egyet azonban nem hallgathatunk el: a nyomdatechnikai
rész. egyenesen szemrontó és l<iáltóan primitív, (Betűtípusok,
korrektura, tördetés!) Máskor az ilyen kisebb jelentőségűnek
látszó körülményekre is figyelmet kell fordítani, mert az olvasót
ezek is óriási mértékben befolyásolják. F. L

Csonka-Magyarország áttekintő térképe. Csonkamagyaror-
szág 1:750,000 arányú áttekintő térképét adta ki a közelmultban
a m. kir Állami Térképészet, mely cserkészcélokra is igen jól
felIrasználható,

Alapanyaga a bécsi kiadvány, de újdonságkónt szerepelnek a
Balaton körüli műút, a dunaföldvári híd és műút, az EgeL-Lit-
lafüred-miskolci úi műút, a Fertő megváltozott aíakja, az al-
földi gazdasági kisvasutak stb. A trianoni határon túl fekr,ő ma-
gyar területeken a községek nevei magyarok. A kiadvány négy
változatban jelent meg. Es pedig: l. Helységek és azok nevei,
út-, vasút- és vizháIőzat és domborzat. 2. Előbb említettek dom-
borzat nélkül. 4. Domborzat és vizhálózat, úgynevezett vaktér-
kép. Az ötven cm széles és hetvenöt cm hoss7ú térké1_lrrek bár-
melyik változata falitérképnek is használható. Minden egyes
darab ára 2 pengő. Kapható mindenütt.

Három új turistatérkép. A m. kir, Állami Térképészet mindent
elkóvet, hogy a turisták, cserkészek, kirándulók igényeit tőle
telhetőleg kielégítse. Most is közvetleniil a táborozás,i idény előit
egyszerre három olyan térképet adott ki, amelyek eddig is erő-
sen látogatott, de csak a rendes, 75.000-es katorrai térképeken
megraIzolt vidékel<nek adják rendkívül részletes, írtjeizéses ké-
pét. Talán kiíogásolható, hogy megint mind a három más-más
formájú, de egyik sem a szokásos térképvédőkbe beleillri haj-
togatásít, meg hogy megint mind a három más-más méret-
arányú. Az a turista, aki nagy gyakorlattal lassan beletanult
abba, hogy mennyi ,is a térképen egy-egy kilométer, egy-egy
órai ítt, úgy hogy a távolságokat meg tudia becsülni és útel-
ágazásoknál körző és műszerek előszedése nélkül is elhatározásra
tud jtrtni, az mihelyt más vidékre megy, megint más lóptékíí
térkóppel a kezében, bizony nem tudia magát cgyhamar ennek
-az arányaiba is beletalálni. lVlás apró hibák is vannak, különösen
az útjelzéseikben nem szabad íeltétlenül megbízni. De ezeket a
hibákat az újabb k,iadásoknál majd kijavítják, ha kellő módon
közö.ljük. De még ezekkel a szinte elkerülheietlen kis hibákkal
is rendkívül értékesek és bámulatosan jók] szépek ezek az úi
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I. KERüLET.
Cserkész kefületl céllövö-vefseny. A Magyar

Cserkész SZöYetség t. kefülete június Iravában
közvetlcn a tallitások befejezése után kerületi
cúllövő-verSenyt rendez csapatok, cserkészek,
iiregcserkészek és tisztek részére.

A verseny íeltételei: 1. csapatveíseny. A csa-
pat-veísenyíe minden cselkészcsapat nyolc cser-
l(ésszel ncvezIlet be, akik közül a hat leg-
jobb találati egységet elért lövész efedménye
számit a veísenyben. csak olyan cserkészek nc-
vezhetők a csapatverSenybe, akik legalább egy
éVe igazolt cserkéSZek és 1931 június 20-án még
ncm töltötték be a 19. évet.

Testhelyzet lekvő, távolság 50 méter, legyver
F'ég céllöVő puska, céltábla 50 métereS céllövő
köícéltábla.

A v€rsenyre beneVezhet minden budapesti
cserkészcsapat és a vidéki csapatok közüi keíü-
letenként egy-egy csapat. A kerületi csapatok
részére is ált a megkötés, hogy a nyolc lövész-
nek etsy cSapatból keil lennie.

2. cserkészverseny. A csapatVersenyre bene-
veZett cseíkéSzek egyben az egyéni YerSenyben
is részt Vesznek. AZok a csapatok, melyek a
csapatveísenyíe nem neveZtek be, az egyéni
vefsenyíe külön nevezhetl]ek olyan cSerkéSZeket,
akik legalább 85 taIálati egységet l0 lör,ésre ki-
lőttek. AZ egyéni versenyre benevezett cseíké-
szek részére ugyallaZok a íeltételek állanak
{enn, mint a cSapatVeísenyre benevezettel{ Ié-
sz ére.

3. öregcserkészek. Benevezlrct minderl öreg-
cserkész. ha 1egalább egy éve cserkósz, Alsó kor-
határa betöltött l8 év. Feltételei azonosak a
cserkész céllövő-versenyével.

4. Tlszti céllövő-verseny. I]enevezhet mintlen
igazoIt cseíkésztiszt. Feltételei aZonosak aZ öreg-
cserkész céllövő-versenyével.

Nevezés. Nevezési határirlő: június l. 
- 

Ne-
vezési l<öltség: nincs. Nevezés cime: Magyar

Cscrkész Szövetség l. keIülete, gróf Festetics
Pál társelnök. Részvétel: A VeIsenyZők taítoz-
nak nagukka1 hozni: fegyveít és igazolványt.
1'irltényíÓl és lőporról a rendezőség diimentesen
gondoSkodik. A vitiékről benevezett csapatok
szállásáról és ellátásáró1 a rendezőség dijmentc-
sclt condoskodik.

Az- í, cserké5zkerülct inte7öbizottSága mets-
bizásából: gróf Festetics Pál s. k.

A 11. sz. Bocskay cserkészcsapat pünkösdkor
a Gerecse-hegységbe fendezett mozgótábort,
ug\ünckkor a kiScscrkiSZel( a HárShcgyi Cser-
kúizoarkban élvezték életük elsö l(is táborozá-
sát.'Tiz cserkész nagyobb vizitúrát is tett, Nagy-
táboíuk augusztus elején Dunaszekcsön lesz.
RésZleteket csapatlapjuknak, a,,Bocskay Hir-
adó"-nak nyári száma íog közölni.

A fasori reí. egyház 270. sz. Hajnal cs€rkész-
csapata június l4-én taított csapatnapot. Délelőtt
ünneni istentisztelel éS csapatSzcmle !ult, dúl-
után pcdiA fo§adalomtétellel egybekdlött ked-
VOs kerti ünnepélyt taítottak.

A.32-es Levente-cserkészek Gödön Voltak pün-
kijsdi píóbátáborban. A tábor értlukessége Voit,
hog1 vagy 30 farkaskölyök tagja iS volt. kik a
legörege6bekkcl iS versenyre keltek aZ elSZánt-
ságban, jólledéI]ben, munkakedVben.,.- Ha-
sonlrinak ienréli a csapat a Duna mentén tefve-
zctt nyári nágy táboíát is.

Az érdekes természetlsmeíet. Már régóta
foglalliozoll a 2. B. K. G. cSerkéSzcsapat pa-
raitcsnoksága azzal a kérrléssel. Itogy nlint 1É-
het a íiúkát természetismeretbő1 úgy próbáz-
tatni, hogy a lehető legtöbbet tanul.ianak e té-
ren. Eildig az volt a próbázás módja, hogy pa-
piít éS ceIuZát l(apótt a vizsgázó és le kellett
iaizolni a íik le\,úleil, az állatokat stb. s lla
az" illetó nróbázó r,élctienül llem tudott rajZolni,
akkor el'bukott,,tcrlnésZetiSm.rLtböl". Végr.
egyik rajparancsnoknak nagyszerú _ötlete tá-
mádt. Keitet, konyhal(ertet kellene múVelni, EZt
az ötletet meg is valósítottuk. Előzőleg megkér_
tük PolcSi bá't, hogy cngerljen át nukünk a
Cserkésznark területeböl egy kiS résZt, megmü-
velésre. Polcsi bá' szivesen beleegyeZett, MáSnap
már meg is kcZdődött a munka. KiScserkéSzek
nagy kapákka1 és ásókkal íölszerelVe hozza-
láttak a mun|iáhoZ. Néhány óra alatt föláStuk
azt a kis teíiiletCt, ntclyet Polcsi bá' nekünk
adott. A hét végérc máf teleültettüI( a jó'l meg-
ásott pulla áAyakat magokkal, palántákkal. üI-
tcttünk mákot, sóskát, úilragymát, retket, ká-
posztát, kalarábét, Az öntöZést úgy oldottuk

nleg, hogy minden második nap két-két liú ki-
ment és megöntözték az ágyakat, gyomláltak,
úi nlágoka1 ültettel( stb. Egy alkaIommal szo-
niorú hírt hozott a parancsnok úr. Mcgíágtúli
a tetvek á fiatal káposZta-palántákat, Nag!on
saiIláltuk, de nem telleltünk semmit. KisZed-
tük a megíágott levelű palántákat, mert ahOi
levél nincs, ott a gyümólcs is elmarad. Azon-
ban nem lragytuk annyiban a dolgot, Ilanenl
újat ültettúnk ileIyébe, a tetvek ellen pedig r:

mcgIelelő óvintézkedéseket megtettük. lgy pró-
bázlrak nálunk, pacsirta-cseíkészekné1 a fiúk a
konyl]anövények ismereiéből s így legalább ve-
rejtékeS rnunkájuk árán igazán megismerik a
diasö terlnis7lt.t. Rlclg [enó

2. B. K. o.-H, ö. l(.

lI. KERüLET.
Az ózd környéki csapatok közös nagytábort

tartaíak ebben az esztendőben. csak a tábor-
hely lesz köztis, egyébként minden csapat éli
a maga önál!ó nagytábofi életét. Június köze-
pén ózdon nagy tábortüzi ünnepséget rendeznek.

A 193. sz, Baross Gábor-cs.-c§. pünkösdkór
kétnapos kirándulást csinált a köVetkező út-
iránnya1: Hámor-ómassa-Szentlélek-Málinka
-Dédesi 

váííom-Bánvölgye-Uppony (csepp-
kőb arlang, várr o m)-Bánt alv a-Nagyb aIca-
Vadna-MiSkolc. Hétrőn részt§ettek Uppon}ban
az istentisZteleten is, sőt ministrálással és két
roSsZullétnél elsőSegélynyujtással a templomban
segédkeztek is.

IIi. KERüLET.
vizicserkészet a F€rtőn. A 66. sz. Báthory-

csapat a Fertőn vizitelepet és csónakházat szán-
dékozik épiteni. Az építéshez szükséges laanya-
c,ot ESzteíháZy Pál herceg, a CserkéSzEt neIncs
pártíogOja már renr.lc]l<czisre bocsátotta a csa-
patnak.

A csepregi 60. sz. Nádasdy-cserkészcsapat má-
jus l3-án és l4-én kétnapos filmnapot ícndc-
zctl, amikoí is bemutatta az érdekesebb cser-
késziillllcket, tl)egfelelő kisérő műsor keretében.
A cserkéSZnapnak nagy sikeíe volt,

Iv. KERüLET.
A Dunántúli lchthys-c§efkészek pünkö§dkor

Csopakon, a Balaton mellett tábofozt4k. Ugyan-
ckkór volt a budapesti Ichthys-cserkészeké Bu-
dapest, a tiszántúliaké Debrecen mellett, Az
első ilven dunántúli tábor volt. Innen van a2,
Irogy isak 30 cserkész jött össze, Sopron, Pápa,
Gvór. Veszprém és Pécs képviscletében jelen-
tek meg evangÉliilmi lnunkát végZő cseíkéSzck.
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A kis létszámú tábor nagyon meghitt, családias
Volt. vasáínap d. e. a balatonkövesdi ref. temp-
lomban vettek Urvacsoíát Né,meth láno§ helyi
lelkész és lttzés Mihály győri ev. ifj. lelkész szol-
gálata mellett. A folytonos baráti megbeszélé-
sek mellett előadások és kifejeZetten Ichthys-
összeiövetelek is voltak. Dr. Hilscher Zoltán
(Budapest) ismertette Baden-Powellnek, a cser_
készet atyjának a cserkész eszméit. Az áhitatot
v. Sréter Feíenc teológuS tartotta. Hétfőn áhi-
tat után ú. n.,,vasárnapi iskola" volt, melyen
a bibliában erre a kérdésre kere§ték meg Jézus
üzenetét: ,,Hogyan tölt§e be a magyar cserkész
a küldetéséti/" (Máté: t0.) Különösen az örs-
vezetők szátnára sZólt dr. Király Dezső (Pécs)
,,Az örsvezető önképzése" c. előadása és Boda
Józset (Veszprém),,Az öIs és az Evangélium"
c. előadása. Nagyon jó praktikus tanácSokat
adott az örs biblia-tanulmányozására. 

- 
Az

utolsó előadást Horváth Endre pápai rel, kol-
légiumi tanár, a táboí paíancsnoka taította tisz-
tek számára, melyben vázo|ta a dunántúli lch-
thys-munka l931-32. évi célkitűzéseit. összel
Pápán rendeznek egy orsz. lchthys-cserkész-
tiSzti konteíenciát, a csapatok pedig közöS ki_
rándulások tartására törekszenek.

A veszpréml szent lmfe-c§. jubileumt avatá§a.
A veszprémi kegyesrendi r. k. gimn. 126. sz.
Szent Imre-cserkészcsapata most üli alapitásá-
nak 10 éves jubileumát. Ezéít májuS 31-én,
a MoVE-sporttelepen tartott avatáS alkalmábó1
dr. Orbán János gimn. igazgatő beszédében meg-
emlékeZett az alapitő Schmidt Mihály piarista
tanár éídemeiről, iSmertette a csapat multját
és buzdítotia a csapat mostani tagjait az igazi
cserkészerényekre. Ezután 9 ielölt letette, a töb-
biek pedig megújították a togadalmat,

A győri 42-es Tűrulok pünkösdvasárnap tar-
tották tizéVes jubileumi ünnepségejket. A csapa-
tot tulaidonképen l9l3 őszén alapitotta Pálos
Ede reáliskolai íaiztanar és vezette egészen
l9l7-ig, amikoí is a világháború és a parancg-
nok súlyos betegsége megbénította működését.
l920 novemberében Bencsik Gergely reáliskolai
tanár SzeíVezte úira a csapatot. Az ünnepsége-
ket Simon Miklós szervezőtestúleti elnök, reáI-
iskolai igazgató üdvözlése Vezette be- D. e. a
székesegyházban dr. Szabady Béla hittanár szen-
telte meg a cserkészmamák által, remekbe ke_
szitett zászlőt. D. e. 1'2 órakor a városháza
nagyternrében, előkelő közönség előtt íolyt le
a disZközgyűlés, ah01 a iubiláló csapatot töb-
ben köszöntötték. Majd a csapat tagjai köSZön-
tötték parancsnokukat, átadva Schutsbach An-
tal iparművész, öregcserkész áltat készített szo-
borportíéját. Utána a Pálos Ede-öregíaj adott
diszebédet paranc§noka tiszteletére. Délután a
cserkészek táboíi ünn€pé.lyt rendeztek a reális-
kola sporttelepén, ahol l6 újonc tette le a cser-
készfogadalmat. Este a cserkészmamák megven-
dégelték a csapatot. Az egésznapos ünnepséget
lrangulatos tábortűz, lampionos ballagás és a
zászlóanya tiszteletóre adott sZerenád fejezte be.

V. KERüLET.
A 82. sz, Zrinyl-cserkészcsapat pünkösd

vasáínapján fennállásának 10 éves jubileumakor
díSZes ünnepséget rendezett, melyen igen nagy-
számú közönség jelent meg, élén Glattlelder
Gyula dr, csanádi megyéspüSpökkel.

Az ünnepséget Papp Elemér parancsnok be-
széde nyitotta meg, utána Magyarka Ferenc rö-
viden ismertette a tábori életet, bevezetésül a
második számhoz, amely egy tel.ies tábori nap
bemutatása volt. A ttélutáni programmba egy
színdarab is beilleszkedett, az esti tábortúzet
pedig szavalatok, víg jelenetek, énekek, táío-
gató stb. töltötte ki. AZ úrnapi körmenetíe aZ
ösSzeS szegedi c§eíkéSzcsapatok kivonultak.

A §zegedi csefkészcsapatok közös tábotlizet
rendeztek iúnius hó 7-én a SzTK_sportpályán,
melyen megjelent Szeged társadalmának szlne-
iaVa. Vitéz Máriaföldy Márton dr. kerületi ei-
nök ékes szavakkal vezette be a tábortüZet, iS-
mertetvén a megjelentekkel a tábortűz ielentő-
ségét. Ezután pergett a nűsor, mint a rendeS
táboftüzeknél; szavalat, nóta, kacagtató mókák,
táíogató stb.

.d 130. sz. szent oellért-csapat júniús 7-én
lélekemelő ünnepség keretében avatta íel je-
lölti eit.

A bajai cserkészcsapatok pünkösrJkor Baja
egész táísadalmának részvételéVel impozáns mé-
retű avatáSi ünnepséget rendeztek,

Au 563. sz. Damjanich-cserkészcsapat június
14-én jól sikeíült avatáSi ünnepséget íendezett.

]únius 7-én tlszti vlzsgát tettek: czimbalmos
László, Dura László és Szőke Béla. Segédti§zti
vizsgát tettek: Lehóczky Károly, Árokszállási
Zollán, Bibő István és Tóbiás Lóránd.

A bácsa|mási munká§ifjak 579. sz. Tomori Pál
érsek-csapata pünkösdkor háromnapos sikerült
próbatábort rendezett a kúnbaiai grót Teleki-
erdőben. 

- Június 3-án és 4-én nagyszabás,j
trianoni díszelöadásban ünnepelt a cSapat. A
Jézus Szíve-apródraj sikeres szavalókórust mu-
tatott be és csatakiáltásaival aratott tetszést.
A cserkészek Pozsony kardja c. 2 íelvonásos
iíredenta szinnlűben szerepeltek, amelyet Lot-
terho[í Antal,' a cSapat elsö öregcserkésze írt.
Végül a magyár vitézség szép filmje; Kárpátok-
tól az tsonzóig pergett le. - Június l3-án a
csapat és apíódjai Bajára rendeztek kifándu-
1ást, a Város megtekintésén kívül résztvettek a
Szent Antal jubileumí búcsún iS. 

- 
A nyo-

masztó gazdasági viszonyok miatt a csapat nyári
nagytábora elmarad, helyette több kisebb por-
tyázást és kirándulást rend,ez a paíancsnokság
a Nomád-sátorok használatával.

lx. KERüLET.
Debreczenl Fefenc temetése. Május 27-én te-

mették el Debreczeni Ferencet, a IX. kerület
tigyv. elnöI(ét, az Erő-csapat Volt parancsno-
kát, a tiszántűli cserkészek szeíetett Feíi báty-
ját. A Nagytemplomban lavatalozták íel, ahol
áz Erő-cserkészek állottak díszőrséget. Mezei
Béla gyönyörű imája után 400 cserkész kisérte
ki UtoISó útiáIa. A temetéSi menetben Debrecen
társarlalmánhk minden képviselete jelen volt. n
koporsó után haladtak a cserké§Ztisztek és az
inttző bizottság tagjai. A tisztek köZött mentek
a SZövetség képviselői: Witz Béla országos el-
nök, dr. Majoi Dezső orsz. ügyv. főtitkár és
dr. Molnár Frigyes külügyi iőtitkár. 

- 
A cser-

ké§zek leszedték katapjukról az árvalányhajal
és egy gyönyöíű szép koszorút lontak,,A cser-
kész híven teljesiti kötelességét" íelírással. A
teffleté§i szertaítáSt Török Tibof végezte. A
Cserkészszövetség nevében Witz Béla beszélt, a
cserkészek és a- tanltványok nevében Agárdi
Zoltán Erő-cserkész zokogva mondott búcsúbe-
szédet. ldézte azokat a jelmondatokat, amelye-
ket Debreczeni Ferenc utolsó beszédének alap-
jául szánt, de amelyeket máí nem tudott elmon-
dani pünkösd hétlő.ién a hősök sZobráná1:,,AZ
élet csak akkor szép, ha másokért él az ember,
a halál is csak akkor igazán szép, ha másokért
tudunk meghalni." ő így élt és éS így halt meg.
Ezután íelhangzott 40O cserkész ajkáról a fo-
gadalo mtéte1.

Parancsnoki értekezlet. A debreceni csapatok
parancsnokai íéSzéíe a kerület j:':nius 1-én ér-
tekezletet taított. Az értekezlet táígya az örs-
vezetöi tábor és a Debíeczeni Ferenc-síremlék
megbe§zélése volt. A síremléket csanah Józset
műépítész, kerületi intéző bizottsági tag tervezi.
A caapatok negajánlották a siremlék íelállítá-
sához szükséges összeget. Megállapodtak abban,
hogy,ünnepétyeken, logadalomtételnél és a tá-
boii isteniiszteleteken meg lognak emlékezni
Debreczeni Ferencről.

Krámer Gyula belktatása, Krámer Gyulát, a
lX. cserkészkerület első elnökét, örökös tb. el-
nökét, a 190. sz. Egyetértés-cs. Volt pafancs-
nokát bensőséges ünneplés keretében iktatták
be a debreceni vagóngyár műhelyíőnöki állá-
sába. A kerület nevében Mezei Béla köszön-
tötte. A sok üdvözlő beszédből a szeretetnek
páratlan meleg hangia volt kié,rezhető, amellyel
munkás és tiiztviseiő egylormán halíírozta el
új lőnökét,

lntézőblzottsági ülés. A kerúlet június 7-én
intézóbjzottsági gyülést tartott, melyen a bihari
és szabolcsvármegyei intézöbizottságok képviSe-
lői is megielentek. Vitéz dr, Bessenyei Lajos, a

keíület elnöke kegyeletes szavakkal emlékezett
meg Debreczeni Ferencíől, a kerület volt ü. v.
elnökéröl, akinek tragikus halála igen nagy
veszteséget jelent az egész kerületnek. Az I. B.
leglontosabb íáígya a megüresedett ü. v. elnóki
tisztség betöltése volt. Az l. B. az ü. v, elnö}r-
séggel Török Tibor ker. ellenőrzőt bízta meg.

A csónakázó-tóra eddig már 16 csónakot bo-
csátottak. A csónakázás igen nagy látogatott-
ságnak örvend.

ör§vezetől tábor. A kerület június 2l-től 25-ig
a guthi cserkészparkban örsvezetői tábort tart.
Táborparancsnok Mezei Béla íőtitkár. Részvé-
teli díj 6 pengő. A résztvevők telies tábori fel-
szcreléssel iúnius 2l-én délben indulnak a deb-
receni reí, gimnázium udvaráról.

A 17l, sz. Erdő§l Imfe-cs.-cs. az idén is ál-
dozócsütörtökön tartotta meg első tavaszi nagy
csapatkirándulását lorgószínpaddál és harcaze-
rűvet. Május 3l-én, hősök napján, logadalom-
tételi ünnepélyt rendeZtek. Táboruk iúliús 2-től
25-ig a bodrogmenti Olaszliszka községnél lesz.
Az érdeklődő és aggódó szúlők kedvéért külön
táboíozási pfospektust adnak ki. (A szerkesz-
tőségünket is érdekli ez.)

A 172. sz. Erő-csapat június 4-én szülői ér-
tekezletet taríott. A szülői értekezleten Kornya
Sándor parancsnok emtékezett meg arról a nagy
Veszteségfől, mely a csapatot Debreczeni FeIenc
halálával érte. A csapat vezetőinek és a szü_
1őknek a kivánságára a csapat DebrecZeni Fe-
renc nevére alapítVányt létesít, melynek kama-
tát a csapat egy kiváló cserkésZe iogja kapni.
Az alapitványhoz már eddig 600 pengőt íel-
aiánlottak. Ezulán a csapat nyári, tokaji tábo-
rozásának részleteit tárgyaIta: aZ ErtekeZlet. A
tábor július 7-2a-ig tart. Bejelentette a pa-
rancsnok, hogy a lúvószenekar hangsZeíeinek
beszerzéséhez szükségeS ledezet megvan, úgy-
hogy ős§zel máí a 25 tag:ú lúvószenekaf SZi-
gethi Gyula zenetanár vezetéséVet megkezdi a
pró báItat.

A 164. 62. Bocskay-csapat az 558. és 559. sz.
csapatokkal együtt a keíületi nap után egy na-
pig a Nagyerdőben táborozott. Ezalatt megte-
kintették iJebreceu nevezetességeit. A többi bi-
hari csapatokkal a külföldi táborok mintájára
ú. n. weekend-táborokat tartanak. Az iparos-
fiúk nagyíésZe ugya8is cSak így élvezheti ki a
táborozás elónyeit. A weekend-l.áborokat szom-
bat déltöl vatárnap estig tartják haVonkint két-
szeí a váíostól 7-8 km-re íekvő szép erdő-
ben. A máYciusi ünnepély jöVedelméből a bihar-
nregyei öregottlronban egy hálózati készüléket
SzeIeltek fel, Ebben a csapatnak nagy segítsé-
gére volt Bihar vármegye alispánja és a berety-
tyóújíalusi ref. egyház.

A g52. sz. Baros§ cábor-c§apat április végén
műsoros cserkészünnepélyt íendezett. A csapat
előadta a ,,Felhő Klári" c. 3 lelvonásos színmű-
vet. A tiszta bevétel kb.200 pengő volt. Május
l0-én Sóstón fogadalmat tettek a csapat cser-
készei. A c§apat július 10-től Balsán megyei
lánctáborban vesz részt az összes szabolcsme_
gyei csapatokkal.

A 953. sz. Szik§zay Gyöígy-csapat július kö-
zepén kéthetes táboít tart Abádszalókon. Május
17-én 13 újonc tett fogadalmát. A kerúleti na-
pon résztvett 27 taggal. Az oíszágos cserkész-
céllövő versenyen az egyéni ti§zti Versenyben
dr. Máthé Lajos, a csapat tisztje nyerte el az
első díjat.
- Némethy Gyula, a 967. sz. Révész Bálint-csa-
pat parancsnoka tiszti igazoláSt kapott.

Balogh Béla és Bí§tey Balázs, a l72. sz. Eíő-
Csapat tag,iai segédtisZti viZsgát tettek.

A 182. §z. Uhu-c§erké§zcsapat május 14-én
avatta 

'öl 
újoncait. Az avatást-br. Buttler Sán-

dor szabolcsvármegyei I. B. elnök végezte, a
megkapó ünnepi beszédet Árvay Ede reálgimn.
igazgató mondta. .Május 2l-én a csapat autó-
buszon 3 napos kirándulásra indult Aggtelekre,
onnan 23-án este érkezVén Vissza, a debreceni
jubileumi cserkész-napon csak a paíancsnok
képviselte a csapatot. Május 30-án este éiszakai
tábortüzet íendezett a csapat a köZeli haran-
godi eídőben, Debíeczeni Feíenc boldogult elnö-
künk emlékére.

A llLa,ggar Cset"Icésas"öaeűlég össaes köeponti híua,talain,ah hiaa,talos órdi:
naponkint d. e. 9-1-ig és d. u. 4-7-ig.

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

Az országos elnök és az oíszágos íő-
tisztviselők fogadó ideje:

Vidovszky Kdtmdn ofsz. elnök, a Ma-
gyar Cserkész szerkesztője kedd, csü-
törtök, péntek d. e. 11-1-ig, szerda d. u.
51-|g;

vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt
június folyamán szabadságon van, július
és augusztusban táborokat vezet.

dr. Major Dezsö országos ügyvezető
főtitkár június 27-től jtilius 5-ig külföl-
dön, azután mindennap d. e. 9-2-ig, szer-
dán és pénteken d. u. 4-7-tg is;

dr. Kosch Béla országos gazdasági fő-
titkár mindennap d. e. 9-1-ig, d, u. 4-
7-ig;

Éri Emil országos vezetőtilszt helyettes
mindennap d. u. 5-7-ig;

dr. Sztrilich Pál országos vezetötiszt
helyettes hétfő, kedd, szerda, csütdftök,
péntek d. u. 4-7-ig a Cserkészházban,
szombat délután és vasárnap a Cserkész-
parkban, június 30-tól táborokat vezet;

d.r. Molnar Frigyes külügyi íőtitkár jú-
nius 27-től július 10-ig külföldön.

A Vízitelep hivatalos órákat a népszi-
geti telepen tart.

-----:---,

Tel,efon,: Cserkésdhd,z: 772-34*; C§etkésépal.k: 643_73; Vóaótel,e1l: 928-30.
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Kérje most megielent 5. számű

Án;pcyzprr:üNI{ET!
BUDAPEST! B ÉLYEGTÖZSD E
BUDAPEST, lv.. KossUTH LAJos-u. 7,

x. KERüLET.
A 924, sz, Szent cellért-e3.-cs. púnköSdVasár-

nap SZcnteltette fel új iehér selyemzászlóját.
A2 iinnepélyen dr. Temesi Győző szöv. társel-
najl(, éS a x. keíület részéről Lenkey Győző ker,
ellenőrző lnondtak nagyhatású beszédet. Este a
cseriiószck jól sikerült előadási íendezteI(.

MI pnDEI{EL?
Rovatvezető: Dí. SZTRILICH PÁL,

a Hárshegyi Cserkészpark paíancsnoka.

hon, mint küliöldi táborokban mindenkire nézve
kötelező. Ez szolgálja azt a célt, hogy az eset-
leges cseíkéSzingben, Vagy cserkészíuhához ha-
Sonló ruhában járó nem cserkészektől magunkat
nl egkülönb özteSSük.

lvlivel helyettesithető az l. oszt. próba úszásl
pontja?. (Abonás Pál, Kevermes.)'Minden cserkésznek igyekeznie kell nielőbb
iól n|egtanulni. úszni, mert biZtonSágban cSák
az Yan, aki bármilycn vizi balesetnél képes a
szárazíöldre kijutni, de ezentelül előbb-utóbb
számos embeíéletet menthet még meg. Mive1
aZonban nagyon Sok nehézség keíülhet utunkba,
szokás az, hogy a csapatpaíancsnok indokoli
esetben (ami|<or nincscn úSzni tanulásía lehető-
ség sem otthon, Sem a táboíban) egy kiszaboít
különpróba letevését tudja be az I. oszt. próba
2. pontja helyett.

Hogyan kell cimeznl a ,,Mi éídekel't rovatnak
szánt leveleket? (B. S, Bp.)

A,,Mi érdekel" rovatnak szánt 1eveleket ci-
me2heted a,,Magyar Cseíkész" szerkesztöségé_
nek (Bpest, V., Nagy Sándor-u,6.), vagy köz-

vellenü1 a rovat vezető.iének (Bpest, I., Hárs-
ltegyi-út 5.). Amennyiben a szerkesztőségnek kül-
rjöd, célszerü a cim mellé íeltüntetni annak tar-
taltnát azzal, lrogy íclirod: ,,Mi érdeke1" rovat.
Igy gyorsabban eljut Iozzánk,

A nyakkendőn a jótett után kötünk csomói,
Vagy a nyal{kendő feltevésekor? (K. D. Bp.)

A jótettre emlékeztetö nya}kendöcsomót reg-
gel a felkeléskor kötjül< a nyakkendőre s a jótett
elvégzése után bontjuk ki.

Kik találták fel a sít és hogyan kell kiejten}
e szót? (Pápay S., Uipest.)

A sít egymástól íüggetlenül több helyen iS lel-
találták. Euíópában az északi államok sarkuta-
zói relIdSZeícSilelték.-Történctére vonatkozó
aJalokJt ntcgtaláljrrk Serényi-Hefty: Siclés c.
könyvében. 

-,A 
Sit íonetikusan eitiük ki, s ma

már mindenütt igy is irják a régi skí helyett.
Vita csupán aföltitt van, hogy az ige alákja
sielni vagy sízni. Hivatalosarr a sízést logadták
el, tehát sízni szoktttlk és nem sielni.

Mikor menjünk táborba, korábban vagy ké-
sőbbcn?

AZ időjáíáS és élclrnezés szempontjából a kó-
sőbbi táborozás előnyösebb, azonban a legtöbb
csapat kétlytelen íigyelenlmel lenni a vezetők
és liúk nyári elfoglaltságáIa, EZért a táboíok
tirbbsége a nyáí elején Van.

§Zabad-e a lakók engedé|ye nélkül laká§unk-
ban megfelelő óvóintézkedések és szülői bele-
egyezéSsel éles tölténnyel célbalőni? (K. D. Bp.)

LaI<ásában az entber aZt csinálhat, amit akaí,
ha a szomszédol<ra ez nem veszélyes, s ha nyu-
godt életüket nem zavarja. Tehát, ha 1akáSo-
tokban olyan fegyverrel lősz, mely bármely vá-
ratlan elsülésnél sem tehet kárt idegenben, s

a lövés nern jár zaijal, vagy csupán olyan mi-
nimálisan, hogy a szonszédok nem hallják, úgy
eZ ellen nem emelhetnek kiíogást. Ha azonban
a lövés zaja bármelyik lakásba áthallatszik, úgy
a legutóbb kiadott csendíendelet alapján is íel-
léphetnek ellened,

Hol találok táborhelyeket?
Az orsz. vezetőti§zti Testület összeállította

az elmúlt évek táborhelyeinek jegyzékét,20 fil-
léíért megkaphatod a cserkéSzsZövetsé,gben.

Ittiéft híVják a munkanélkülieket,,B'' ll§tá-
soknak? (B. S. Uipest,)

A munkanélkülieket általában azért szokták
,,B" listásoknak neVezni. mivel aZ állami taka-
rékosság megkezdésekor a hi\.atalokban a né1-
külöZhetelen embeíeket ,,A" listára vették, ,a
nélkülözhetőket pedig elbocSátották,,,B" listáía
soroZták, azután laSSankint elbocsátották. Mi-
vel a,,B" listások többsége nem tudott elhe-
lyezkedni, ezek ma munka nélkül vannak, s
ezéít az elbocsátott és elhelvezkedni nem tudó
tmIJcrekct gyüljőnéven ,,B" 

- lislásoknak szok-
ták hivni.

Miért nem késziti el a szövet§ég az egységes
csapat-ügykezelés szabályzatát? (Cs. T. Baja.)

A csapat-ügykeZelés általában a ,,VeZétőkkönyvi"-ben nyert szabályozást. Gazdasági ré-
sZét, a cSapátok vagyon- és pénZkezelési ügy-
rendjét nemíég tárgyalta a Szövetség köz-
pontja és léptette életbe.

Ivlire lehet ha§ználnl a kiégett villanykörtét?
A kiégett villanykörtét többléle dología íel

1ehet használni. Igy közismeít íelhasználási
módja, ha viz alá téve hegyét lecsipjük vagy
bele kicsi 1yukat iúrunk, akkor a VíZ belehatol,
háZi barométert nyerünl(. Zsinegen íellüggesztve,
esós időre van kilátás, ha a kilyukasztás helyén
vízcsepp jelenik meg (alacsony a 1égnyomá§),
ha azonban ilyen vizcsepp nem látszik (magas
a légnyomás), úgy szép itlőre van kilátás.

Másik közismert alkalmazását Némethy Samu
bácsi, v. ker. vezetőtiszt mutatta be. Ez abból
á1l, hogy a villanykörtének rézcsavaímenetét
óvatosan levéve, azokból igen alkalmas edény
lesz olyan dolgoknak a gyüitésére s tartására,
amelyet állandóan szem előtt kell taítani. így
készítette e1 samu bácsi harminc darab villanv-
körtéböl a Cserkészparkban látIlató maggyüjté-
ményt.

NLl az lzzadás ellenszere? (Faragó Sándor,
Sz ege d. )Az izzadás ellenszere attól lügg, hogy mi
okozza azt. lgy meg kell külÖnböztetnünk átta-
lános izzadást és helyi izzacJást. Rendesen az
utóbbi szokott kellemetlen 1enni. Ez ellen csak
a legnagyobb tisztasággal s néhány egyszerűbb
szerrel védekezhetünk. Igy kéz- és lábizzadás
ellen leginkább ajánlorn a Formalint (Foíma1-
tlehyd), melyet mintegy hússzoros higítáSban
kell ha§ználni. Amikor az ember bőre meged-
Zödött, töményebben is alkalmaZhatiuk. S2okás
tömény vagy kétszeresen higított oldattal be-

Hogyan o§zoljon meg
ha két örsveze16 vezet
Drexler I.)

az ötsvezető munkája,
egy örsöt? (Kérdezi:

Irányadók 1egyenek: Ki-ki a képességeinek
és tudásának megfelelő munkakört vállalja. Erre
elöZetescn egl;yeZZetek meg. Egyikőtök se ra-
gaszkodjék mereven,,jogaihoz". Adott esetben
aki jobban és hamarabb tehet, az tegyen. Ha
VitáIa kerülne sor, eZt SohaSem a íiúk előtt, ha-
nem magatok közt a leglinomabb SZeretettel in-
íézzétek el. Végül eZ a kettőSSég íle tartson
Soká.

Kinek van ioga píóbáztatnl?
,,loga" a cSapattisztnek éS paíancsnoknak

Van. EZek azonban a píóbáZtatáSt, annak ellen-
őrzését, vagy birá|atát másra is bízhatják. Pl. a
kisebb gyakorlati dolgokat (csomók, útjelek)
eSetIeg már az örsvezetőle is. De megbizható
nem cserkész szakértő is. (Pl. elektroteclrnikus
kiitönpróba vizsgáztalásával'.)

Hogyan kapcsolódhat be a magyar cserké-
szet életébe aZ öregcsefkész, aki olyan vldékl
városban van, ahol nlnc§ cserkészcsapat?

A magányos öregcserkészek számára az O. l.
B. i)regcserkész albizottsága alakít központi
csapatot. A magányos öregcserkészeknek a cser-
készmunkába való bekapcsolódása a ,,Fiatal
Magyaíság" útián történik meg. Lásd: a Fiatal
Magyarság eddig megjelent számait, Megrendel-
hetö a Cserkészlrázban, BudapcSt, V., Nagy Sán-
doí-utca 6 szám |'

Hol találhatók meg Philips levelei?
Philips ango1 cserkésztisztnek a cseíké§ztöí-

vényekről szóló 1eveleinek magyar lordítása a
,,Magyar Cserkész" 1925. évíolyamában jelent
meg. A,,Levelek egy öísvezetőhóz" cimű műve
ntagyar fordításban még nem jelent meg.

Kik viselhetik a kalapon a t^ríalék cipőzEi-
nórt? (Kérdezi: ö. I.)

Ugyhiszem, tévedtél, amikor cipőzsinórt ír-
tál kalapzsinór helyett! Az úi ruháZati szabáIyzat
szeíint minden cserkész kalapzsinórt visel kalap
ián a viharszij helyett.

Hogyan lehet ladikot szerezni külföldről?
Fe_isöausztriában egy könnyű, cserkészcélokra

álkálmas ladik ára kb.50 Schilling. Szállitási
áía kb. 12-14 P, a vám, forg. adó stb. kb.
15 P. Ez azonban csak úgy nyerhető el, ha a
csapat kérésére a Szövetség álir az Evezős
Ször;etségnek, mely igazolja, hogy eZek a nem
palánkos csónakok viziverseny célokra szolgál-
nak. Erfe aZ igazolYányra kezelik a váInnál ío-
lyóméterét a 1adiknak másfél aranykoíonával.

Miképen lehet kajakon kelelkező e§etleges
szakadá§t gyor§an leragasztani. (Kérdezi: Hor-
\,áth István,270. Bp.)

Kajakon keletkező mindennemű szaI<adásra
1cgcelszeríibb ragtapaszt, az i. n. leukoplasztot
IagaSZtani. Erre a célía hazánkbatl is gyáíta-
nak náí ugyanilyen jó tapaszt, az ú. n. eggo-
plasztot. [Jeszcrezheted gyógyszeítáIban és dro-
gériában, csupán arra vigyázz, hogy ne 1egyen
túlságosan régi, meít akkor nelrezen ragad. Ere-
dcti célja scbek beragasztása. Ragasztás előtt
a íagasztandó felületet tiSZtára moSsuk, külö-
nijsen vigyázzunk, hogy az esetleges zsírossá-
got eltünteSsük. Eíre a célra legjobb a benzin.
Ilagadását elősegíti, ha napon vagy kézben fo_
giissal kissé megmelegitjük. Sokíéle használha-
t(isága miatt a kajaktuíára okVetlenü1 vigyetek.

Hol lchet kapni és kik viselhetik a háromszög-
letes melljelvényt? (Kasza Gyöfgy, t}6. SZeged,)

Az Orsz. lntéZőbiZottság által megállapított
háromszögletü melljelvényt kb. három ltét mulva
lehet kapni a cSerkészboltban. viSelóse úgy itt-

BélJze9áríegyzélíet
szívesen küld

ABONYI JeNÓ belyegkereskedése,
Budapest, IV. ker., Váci-utca 45.
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Ide tlézz öregerrr,
az 1gazl cserlsész

Terlróczlrlr-féle cipőleen
meg]r íálrorozrrl, nrert

íó és olcsó !
35-39 25,-, 40-43 28,_,

44-46 2g,- pengő.
Készül barna bagaria-bőrből magas
szárral, bőrbéléssel, vízmentes nyelv-
vel, végig dupla talppal és bokavédő

csattal.

Ternógzhu 3ángs
,,BARO SS" cipőüzemében,
Budape§í, YIu., Fesleíic§-rríca,4-

Tel-: Józsel, 
^49_7?-

ecset€lni a bőít, eZ áZonban a bőr lelökődésé-
ve1 jár.

A távjelzőkulcsban közölt szemafór-táblát,
mlnt tükörképet keu-e teklntenl? (Sulyán Pál,
Bpest. )A táVielzőkulcsban kaizölt szemalór-tábláliat
nem mint tükörképet, hanem nint valódi, de for-
dított képet ke11 tekinteni. Az eliáráS ugyanaZ,
mint a címefeknél. A címert is úgy kell kép_
zelni, mintha mellünkíe vollra lestve, Tehát a
cítnerre ránézve, ennek jobb otdala bá1 ke-
Zúnkíe esik. lgy a SZernatófnál is aZ a betúnél
jobb kezünket emeljiik lél 8 órának megtelelő
állásb a,

Ha magyaí cserké§zelr külföldön felvonulnak,
ott is leál|ítja-e a rendőf a torgalmat'/ (Bátho_
nyi C;)

Előloídult, hogy küliöldön a cSerkészek miatt
a foígalmat leállították, azonban ilyenl<or min-
dig igyekeZtek azt cSak rövid időre nlcgtenni,
neft ez egy Siető életű nagy Városban telette
kellemetlen, úgy az utasokía, nint azokía is,
akik miátt a lorgalmat leállitották. Van azon-
ban (igy pl. ],"émetorsZág), alro1 együttes fel-
vo11ulást egyáltalában nem engednek, hanem á
csapatllal( sZétszóIód\ a kell nlÉllni,

Miért hoz a ,,Magyaf cserkész" címla|]okon
is túlterjedő rekláínokat, amelyek egy folyóirat
képét lerontják?

A Mágyaí Cserkészben 1e\.ő hirdetésekct S0-
kan, épen a legbenfcntcsebbek is kifogásol,iák,
azonban neg l(ell hajolniok a gazdasági érY
előtt, ncrt ezekből igen tekintélyeS ösSZeg Io-
lyik be: Igy leSZ lehetóVé, hogy minél több cser-
kesZ nlinél olcSóbban kapja meg a cs(rki,Szlapot.

Mi az a rotor-hajó?
A fotoí-hajó Flekner kapitány találmánya. Azt

az érdekes körülményt Irasznál.ja ki, hogy a Szél
útjába esö hengernek két íelére csak akkor gya-
korol egyforma nyomást, ha a hengeí nc,m mo-
Zog. Ha ellenben a ltengert torgatják, a forgási
gyorsasággal arányosan e8yik oldalára na§yobb
nyomás nehezedik. A íotor-vitorláshajót, mely
Anerikát is megjárta, két hatalmaS l)enger
hajtja. Lrgyanis kisiizemíi dinarnók állandr! íor-

gásban taítiál( a hengereket, S azt a tengeíen
itlandóan dralkottó S;éltel í-elemlített hatásnak
ltl!:!,f elelöen lraitiák elöre.

n-ogyan állíítiaiunk elö láthaiatlan tintát'a (tso-
Llócsr Miklús, )

L<gcgyszerübbun készithctsz lát!latallall till-
tát,.'trá" tisZia tollal, clirolnI(\cl. vagy periig
tciici irsz l,apirra. Az lrás Ilttgszirauas után
tliiiiatatIarrrrlt i,állk, c§uPan aklror tünik cl,i l,ö-
rös színben, ha a-papiit parltzs vagy tűZ {ölé
iartod.

Milyen jó növénymeghatáíozót Vegyck? 
.

AjanloIri a ,Javorta: ,,A rnagyar ll0ía_ kis.lIa-
tározója" cirriüt. A n, kir. ValláS- és közokta-
tasugyr ttttnisztcriunr j2.J,lJ/926. sZ. aIatt l(ö-
zcpis-tiolai scgéúltottyrül engidélyczt.. A_ kölIyv
végén tablaátokban mintegy }()00 r.ajZ.vaIi,
ritetyeket csapo!t], vera készltett. A,,Studium"
adtá ki (Bpest, IV., MúZeunl-kör:t 21.)

Kell-e en8edéty a norga§záshoz'i
A rendszircs -hor.gászáshoz kétíele engetiély

kcti. tslóször is sz!kieges \1oz7á allami llorgasz-
.lcgy, nelyet BuclaJ;esún a keíületi előljártisá-
§U,l \ alTllalsz, LZ (b. J P-be kcrtiI, 5 cgy (vrc
Jzul. tzeItkiYirl kcIl a llaiá5li.,rulrt bcrlöjétol
(ngúdély. EZ llclyct)killt lllüS ús 1.1a5, LcllJt ott
l<.ii ,n.gir..t"l,roún,)ü, allo| Íiáli!sZnl akarsz, Bu-
uapcst Óelterultlén sZllltell kb, J P egy évre.

tiogyal1 fándulhatok ki a budapesti Vizitelepre?
A !serkésZSZiiVetseg vlzitclcpeil u,i ícnd van.

i:szerint cSak aZ.lcpiiet a teici] teíulctére, aki-
nék külörr igaZOlvanya van. A viZ !eszélyes do-
log, s sajnu§, rlagyolt sokaIt könnyelíluen rno-
zogtak. Áz igaZo|\,altyíelldSZeí Scg}teni akaír
czcn és Scgitctt is. l\tlándulásra liltnd§nesetíc
l,iegl(apjátok aZ ellgcrlelyt. Kériélek, levelezóla-
pori a Cserké.;z-\'tz,reIcp VeZetosegétól (Bpesi,
t,, .\cps7itse1).

Hogyan íneiiclek ci keíüleii örsvezetői táborba,
lla az cn kerüle.§itr llcm fendez ilyet/

11a kerületed tttta renúez órsVcZetői tábori,
icleIltkCZz a IiöZ|)olIlllJl s i,rllltkcZCsbe lcpülIk
á budaI}cSti vdgy 1,oZllLl l(gkoZClEDU eSo kc-
rülettcl S ielveIclünk oda. Áéí(leSed aZotrt]an
valoszinúen targytaIan, nlert aZ cddlg be1utoti
idetglcnes jelertresex s7eriItt !linden l(eruletellek
lesz dísvezetői tabora.

lrliiyen kedvezményí élveznek a ,,HöH" tagjai
a truíshe3yl oscrke;lparkbaíí

il ,,rro}r',' tagoxttax cddig is ingyenes belé-
púSul( és sZáilasük Voit a LSeíkésZL)aíkban, aZ
lu.il újabb prooalkozltsr Válósirull}( llicg. LZ ab-
bol áli,1,1gy a kcl]eill.s Iel(VéSü cScrkészpark-
batl a ,,r,ol(" tago(at, ha Budapesret vagy
tjudapest kornyeké[ lilegteI(tlltcili ákaílák, Yagy
a LicrkésZparl{i]an l0lyó klkepZö tabOrokoll
c5crkéSZtudrsukat i{},arapItanl akar]ák, lngyenc5
ellatásbán lésZeSiiill!k. Dnrtck lilooJa aZ_ 1enne,
ltogy íeSZl]eI szobákban, reszben kulön e célra
tclV;rt Satrakban nyarató,,HóK"-tabor léteSüt,
nlclynek IeSZtvevői lclváltVa 2-2 Ilapig telje-
seI maguk cSináiják neg pIogramnllukat, har-
tnacliI< nap pedig sZolgálatot vállalnak, vagy a
Userkészpark parancsnokságánál, vagy az egyes
kiképzó taborok munkájánat.

Milyen kiképző táborok lesznek a nyár folya-
ftáÍlr

20. Központi tisztitáboí jún.30-júl. 10.
2|. !úl. 13-23.
22. lú1.25-aug.4.
23. a!g. 7-17.
21, aug. 21-3l.
lll. Kisf iuvrzetöl(epzö tábor július 7-t 1.
lV. j,Jllius 21-25.
lll. ViZiVeZeIőlíépző tábor júnlus 22-27.
lV. aug, '21'-2'l ,

\ itoriási{épZő tíibor július 20-26.
]úlius 27-auguSZtus 1.

Lesz-e a ,,]tii érdeket" rovatnak páryázata a
nyárra'

lgen, Iesz! lIárontszor t() P-s, egy 30 P-S ju-
talnat tüzün]( ki a icgköZéfdekübb kérdesek és
vele cgyütt bckúIdött Válaszok szerzőinek. Hasz-
náljátorr jól ki a nyaíat, mcít a nyeíési leIIctő-
Ségcn l(i\,ül jótcttet iS végZúnk eZáltal: cseí-
készte:atvérünlinek liasznos tanácsot adunk,

csatos lralapszíjat hürdanak-e az öísvezeíők?
A nult Szátrlba té\,cdés folytáll került bcle az

örs\eZ"tcik csatos ka[gnszrja, Az új ..cserkcsz
RUllij2ati Szaball,zat"-.sz(llnl csak kct[éle ka-
lapSZij van. A vizetőt< 2tJ mín SZéles barna bőr-
szijat viselnclr, nikke1 csattai és külórI rár,ar-
rott 8 nrnt szélcs szíjacskáva1. CserkészeI< és
öíegcserkészel( kalapján lti mnl széles barna
bőrszij varr csatt nélkül. Tehát az öfsveZetö]i is
ezt hordják.

Tábori gyüitőszekrény.
Táborban nem érünk rá mirlrlig ninCél iSni.

alonban rör,itiubb tarlózkodjs . alkalnlával is
SZükséÉünk van tcjct. húSt. vajat rltcg,lvci Irúrő-
SZL,krényrc. Az cgcsz hetrx,.ralalkú zsak, amc-
ly<r júininósi,gíi vilurta\,ászonb,jl k.lszitüItk. .\
titső 'harrnadába ieneliet vaírunk, alsri részét
kivágjuii. EZ |esz a sZellöZtctő nyilás, ,amelyet
esetliges berebülő íoVaí0I( cllen dróthálóval vú-
diink. Az alsó résZébe ajtót kéSzítünk, melyct
lehetöleg légnlentes töméSsel 1átunk e1. A tüggő
zsák lelső íészébe vizet töltünl(, cz a vi7,10-

vább szivóclik a vitoflaVásZonba11 s igy eZt ál-
landóan nedveSen taíiia. .4 íolytonoS párolgás
köVetkeztében a levegő benn lrűs 1esz, s éte-
liinkel a romlistól rnegóvja.

A hűtőszekrényt láía is akasztlratjuk. Ilyen-
kor a páíolgáS követkeZtében a párolgás nég
sZaporább.

Nagyon szeretnék levelezni. (cZimmer Mik-
ltis.9:. Szeeed.)

ISmCrctl(n cimZelllleZ irj cgy bemutaLkozó le-
velct. A levélben ne ir,i irredentiz.fiusró1, sem
p.Jis politikáról. A IevJl borítékjára Ite irj ci-
hrel,.'.ie ird rá a lcladót. A nyitótt lcvelüt egy
hoíitúI(ban küldd bc a Szövetség küliigyi hiva-
talának ,.Lcvtl(z.:S" ielZésSel. innen lnajd to-
vibbitalli logiáli egy erdÉll,i levelezőrtek.

Á. K. 550. B. G. Köszönöm a szép és meg-
haió r,crscket. Ug_v llisZen, sok magyaí cScí-
késZ lelkét megíogja S ráeszmélteti az ilt Za-
r,áratlanul élő ínagyar Iiúkat azokra a súlyoS
kijtelessúijelire, amelyel(ke1 tartoZnak a rab ína-
gyar testvéíeliIlei<. örülnék, 11a ettől a kétség-
telenü1 tehetSégeS, Iell(eS cSerkésztestvértől m1-
nél gyaItíabbán juttta hozzám egy-egy irás.'l'u-
LlUIll, éi]licnc iIlllUtl is. Ha érrntke_zésbc l;psz
r uic, lolntácsolrl a? in letsmtlcgebb- kl)SZünlCSe-
tnet iS. 

- 
K. F. Rákoscsaba. NedYes gondolat,

bái a lcldolgOzása eláIulja, hogy lem véíbeli
ka'ltő irta. l)e az az őszlnre melegség, amely
bcnne l(ile.iezésre jut, mégis megéíúemil, ilogy
cg}sZer ]ioZöljenl najd. 1\,,Nyari I]ol(iaS c]-
1,zalia" gyengebb, 

- 
V. 1.2. tsKG. A Ilev.-itez

loídulj sZcInclyeSen. ott ellntézik a'dolgot. A
.\1av. ncn ad kcdvcznlényes legyet, cSaK cSa-
patnak, ott uc iS álkalmatlankoolittok. 

- 
Pcka,

Köszöl]öl,! a VállveíegetéSt. A te koroúbal)
ugyarr rukiibi; cSak ntcgköszönni illik valamt!,
líllltt,,I{ulon cllStrlcIést nyilvánitanl", Irleít ez
ll 1orli]J a leg!lagasabb helyen sZolgálók|laK yau
i,ltalaiJuil l(tlI]tll !Ya, 

- 
de ki Iuüja, llüln Uil-

ZU;-t IllJr u<ttttcu'tgy llagyllatnlmu ur Ölltudatá/
A Dúk!iúött iréiak aZonDan nern nasZúalllatók.
]vllnúOs5Ze egyet,k(jZlök, Nem hisZcrli, t]ogy lneg-
llcvcItU1Ilék a lIÚkat. 

- 
|'ufani. Nagyon neIye5,

uc rtrntészetes 1S, 11ogy íanatikus es szókimond0
IllJg} ar IaB} . Mlnucll eserkesz cSak llyen lellet,
Lll lllcg is r a;yok róla gyozÖur <, llogy t]cllr
eZcrt,,csurolr]a}( líreni]enta-'-nak barátald, nlert
0k lS ulzonyaIa j0 magyaíok, A htba iskaDb otI
lcllet, llogy te valósZInuleg mindig tulsagosall
l)átctlkuS vagy S eZ mál ncm mlnOen emUcIllcl(
tsusZlu5a, -\(nl iS Csuda, mtrt a lragyllallB,u,
§Zavató ifíedentlZmuS SoKsZOr nagyon ls §rhc-
lyeS. A IeallSabban gondOlkodó eltoer csak sza-
\:akat lat a llJllgoskOJaSl]an, már pcúlg a haZa-
trassag milyscgcs tartalmat kiYall: munkát, hu-
segtt, kiLaítáSt. Vcíseidben túIsok a pátltoSZ,
uglrűlicnt crtékÉsck és szepek gonúolatalü. A
rriutusérzekcd is ló, a töíekvéseo pedlg tiszte-
letrelIéltó. c§ak tarts i§ ki ezek mellett az el-
Vek lnellett § kúzdj aZokéít egész életeden at.
A kijZdés §tilusa majd 1og Valtozni koíoddal,
de a célkitűzés nlaíaojon nindig ugyanaz! Vcr-
Seid nem közölhetók mégsern, lncrt nagyon
kezdétleges a verselésed, a íimek sokszor egé-
sZci] rosizak, a nyelV pedig efőtlcn. lnkabb cSai(
etIanult nagy sZaVakat használsz, de magaonali
ln(3 Illn(s stllusod. ()lvaSS sokatl fltzunyusalr
tu;lrz 1ubb rCrsEkct is irni. 

- 
E. 'l, 3I4. (ü-

sZoni cídel(lódéSedet. Nagyon iól van. Még Ba-
g_\,on SZüli aZ a kör, ameiyben megállllalná á
lclyét. ue lnIIlt lnulattatÓ, mint maga kórül de-
Iut; napSugarat tereIntő, nláíiS elsoíangú. 't e-
hát Vi(larn. Ebbe a SZánrba éppeu belelllenek.
hallen] a tudóst nenl tudom haSZnáilri. A gon-
dolat ugyanis nreglehetőSen iSmcrt S á kidOlg0-
zasa scut tarioZik a legsikerültebb dolgaid közé.

- 
B. Á. 167. Ebben a lormában nem köZölhe-

teín irásodat. Leírásnak egy kicsit gyenge, tu-
clósitásnak pedig öndicSéret izii. -\,1ás loímában
hozonr. tsgyébként rnelegen SZeíetném nregSZo-
rítani kezétekct, meIt valóban kcdves, szép, jri
munkát VégeZtetck. 

- 
H. Á. 127. Mezóköyesd.

Igazail van. Ezze1 a kérdéssel máí Joglálkoztunk
ia. Talán nár nent is kel1 sokáig várnoti, Itogy
kérésedet inegvalóSítva lásd, Mi is éppen így
gondoItuk a tr|egoldást. Csak az a ba,i, ltogy cz
egy kicsit nreg logja díágítani.

Felelós szerkesztó : VIDOVSZKY KÁLMÁN,
Fetetós kiadó: KoScH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
§zerkesztóség és kiadóhivatal :

Bpest, v., Nagy Sándor-u 6. sz. (c§eíkészház.)
Megielenik minden hó l-én és l5-én.

,,Élet" lrodalmi és Nvomtla Rt. Budspc§t, l., Hoíthy Miklós-ül l5, - lg8zirtÓ: Lrlezly jenÖ.
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Cserkész-kötelesség
él el misze r-r ezerv áró1 gondosko dni.
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a kittinö szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból senr . szabad hiányoznia.

, Jól cuk ygzvaüdítő és egészséges ital,

*"!y különösen hosszab b túrákmál

nagy ellená}lóképességet kölcsönöz.

Kizárólagosan honi nyersanyagok-
ból gyártja

a FR,ANCIí. rtE,NR,[§§' FIAI flT-
n-rgl5rlsarrizsat és llro§otlszení|árrosl hazai g]rára,ilrarr-

§
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Veletelk m@gJyürralk

dl tálborlba'
Mcír aB első ttíboró postct, saerény
m,eglepeűést fog lsikéBbes,í,teni Nek-
tek. Kérünk, fogadjdtolt saiue.sen 1

Most simítsatok utolsót

a tábori íel,szerelé:en

Itne egg esortó holrni,tnel,yek
I:öBül a,p ernber egget-truíst

könrq4en otthom felejű :

0,D

Fogkefe-tok aluminium 1.50, celluloid __, ,._ -__ _._ -.30Szappantartó aluminium, szegletes -.60. kerek -__ ___ _,_ _._ -.?0Cip_ő-vízhatlanító. fókazsír-gummikeverék folyékony __. -.- 1.50
Ugyq4az, kenőcs _._ t._flátiTák-zacskók, három nagyság, zöld, barna, vagy nyers
színben _._ _.. .__ -- _-- .. ___ ___ _._ _.: i.Jo, :-.so. 

-,ooMentődotroz (Tuful), egyéni felszerelós, alum. dobozban ,.. 2.50Mgntő_táska, örsi, vászoniokban, vállszii|al ... -._ 11.80Pétnztárca, övrefűzhetó 1.50I(és .mtndentu.dó 2'40, ugyanaz agancsnyéllel, tiszti 6'20, cser-
kesztei vedieggyel 4,-, Csigaiiqa agancs- v bőrnvéllel bőr-. tokban 5'-. 

"Puma" 
(kis lCsiealiea) börnvéllel b-órtokban

3'50. ugyanaz rózsafanyéllel _._ _,. _._ _.- 2.50

33,3its"-3#1# ii 3§j"lt, a;,, ;" v 
" 

s j T.4ö; ; nű á; n-ó i1",?í;, 
1 

á 30CsákánybaItav.csákánykaóa-......:--:......,
Balta, a^merikai mintáiú,.dobó,.bőrtokban 8 80, 3.90Fejsze 2lle fontos, amerikai 6'40,3 fontos --- -.. --- '7,40
Kötél (ruhaszárító) 20 méteíes csomág, aloe 1.20. kender 2'20Tábori lámpa, gyertya- és olaihasználatra 3 - Évertvalámoa
_ összecsukható 2,70, petróleum-gázlámpa, 300 syertyafénin +5 -Yillanylámpa-_tok, bolhüvely, na'gy lencsével t30, p'iros, Íe-

hé_r es zöld fénnyel, morze-adóÜál 4 40, tábori hiively friz.mával ... ___ _"_ ___ ___ --__ ___ 230
Vílla_nyelemek _nAlaqy Bagoly' -'70, Supergold -.90, bot-

elem -,56, tokkal és izzóval kombiirálvá _._ _-_ l,-Térképvédő, kockázott, fedövel és zsinórral 2.80, ugyanazbőrszegéllyel ... -:.'-.. _._ 3.50
Térképmérő, nyeles 2,-, óraalakú 4'80
LevelezőIapok, cserkésztárgyú _.. -.. -'t2. -.l0. -'08. -.0G. -'04LevéIpapír cserkészielvénnyel, mappában 20 ív,20 bofÍték_._' t.20
]§'Íorze-zősz|ő, l x l m. mintlen színben, rúddal 3.-Telefondrót, 500 m-es'tekercs (Ieszerelési anvag)-__ -.. _.- -__ l'-Lasszó, 

'0 
méteíes, l0 mm 8,-, I(rinolin, tOinrn'+'-, tZmm 5.-

I(ereszttrumerang 1'20, stucklabda ___ -,, _-_ _,_ -'90Sátorrudazat valamennyi sátortípushoz
Összeraktrató sátorruáazat tabonként 37 cm -._ .-_ __- ___ -'50Sátorcövekek 40 cm -,40, 30 cm -,30, 20 cm - 16, cinnezett

acélból -,46, aluminiumból -.- -.. ... -,52§átorzsák örsi sátoíhoz, nehéz, vízhatlan ponyvából ___ -,_ l0'-
orsi látras,5 literes, patent fedóvel. vászon-huzattal_.. -__ ___ l5,-
,, íőzőkészlet, kondér, lábas. tál, aluminiumbóI, fogóval- 2?-, 17,-

Vízhordó veder vászonból, nádkarikával ... -__ -_. ... -__ 6,50, l'50
Takarók, khaki gya-pjú, cserkészfei-beszövéssel, t90 X 140 cm 27,-

ikernagyság, l60X230 cm, szürke syapiú -,_ ___ l8'-
Tábori ágy,,Nomád" védiegyzett, legmodernebb, összecsuk-

ható, 200 X 75 cm (.Jamboree-minta) _._ -_- _._ ___ 24,50
Tátrori szék,Milifary" könnyú acélszerkezetú laposracsuk-

ható vászonüléssel ___ ___ 3'-
Alvó zsák {leDedő helvettesítő) nvers mollinóból a német

egészségiigyi tanács e-lóírása szerínt. Régi igény kielégítése 5,-
Gyékény, súrűszövésú különleges alvó gyékény htdeg talaj

elszigetelésére, szalmazsák helyett 5ó X l90 cm, 300 gram 3'-
Fürdő trikó magas fekete, pamut 2,80, fekete cérna 4 40, tiszta

gyapiú fekete v. búza kék 3 sz, 7,80, 4 sz, 8,70, 5. sz. 9,60,
6 sz'. l0'5U. u. az luxus kivitelben 4 sz.14, - , 5 sz. l5,-, 6 sz. 16,-

Tábori nadrág az úi Ruházati Szabá|yzat szerint khaki köp-
perből 2,50, I. a fekete klotból 2'G0, Il. a klotból .-_ __. -_- Z'-

Tábori trikő az úi Ruházati Szabályzat szerint rövid úiial,
szegletes nyakkivágással íehér __- -._ _._ -.- 2'9o, 2,50

Sátrak minden íaktáron levő típusban 100/0 en-
gedménnyel. ,

Nomád sátor 25'- minden engedmény nélkül (Nomád sátrak
szállítá§át c§ak az akció-igénylók kielégítése után cca
július végén vállalhatiuk.)

,,Ttíborra," rendel,ésels eüönűéeése 72 órdn beliil !

NAGY SÁNDOII-UTCA 6.
sz. báztól trarmadik épüleL)

PoSTATAI(PT.IIRI szÁMLA : 34,383.

C S E RK E SZB O LT X%t§RI(E s,-'ÁzpaN
BI.IDAPEST, v. I{EB.,

(A Vilrnos császáLr-rlt 4€l.

TELEFoN: AtIT. § 112_3'4.

,,Élet" lrodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Mlktós-lit t5, _ lgazl;ató: Laiszky Jenő,


