
MAGYAR CSERKE§Z
xll. EVF. l5-16. sZÁM. Ara, 7 pengő. l93l. AUGUSZTUS 1-15.



a kittinő szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukr ozva üdítő és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túráknál
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

o
Kizárólagosan honi nyersanyagok-

ból gyártja

a, FR,ANCI( IIE,NIIII( FIAI R,T-
nag3r&canízsaí és rrrosorrszenífárrosl lrazaí g5ráratlearr-

Cserkész-kötelesség
élel misze r-r ezerv áról gondoskodni.

,,Globu5" dobozba zárt

-húsételek

házias módon, tálalásra teljesen
el vannak készítve, csak

melegíteni kell !

vVElss MANFRED GYÁFI
D_oBozBA zÁnrÉTELEI(A LEGroBB xusoxgót_

Eo"É:,í23o
oLcsÓBBMINT EcrYENr<ÉNT



XII. éufol,yam 7ő-76. sadm,. Bwdtt pesú, 7937. tl,ttguseűws _Z5.

Nlt,N GillrA lRR C S ilE llRR lK ilÉ S 7L
pcÉsz Évnp te peNcő - r,Ér-ÉvnE 6 PENGŐ - NEGYEoÉvnp s enNcő
xtapÓrrlvaTAl-: BUDAPEST, v. rpnÜlpr, lta.cy sÁNDoR-LITCA e. szrirvr. cspnxÉszrrÁz

A MAGYAR
pr,őr,rzprÉsr Ána
szEBI(EszlősÉc És

TESTVEREI{ SEGÍTSETEK !

Az angliai jamboree idején idehaza a magyarok világkongresz-
szusa érdekes összejövetelt tartott. Azért volt ér,dekes ez az
,lsszejövetel, mert a nagyvilág minden részébe elszéledt magya-
;okat gyüjtötte egybe, megtárgyalni az idegenben élő magya-
rok sorsát s a rajtuk való segítés módját. Az erkölcsi segítés,
az óhazáva| való kapcsolat íenntartása volt a kitűzött cél. Gon-
doljátok csak el, fiúk, hogy milyen nagy vesztesége lenne a
rnagyaf nemzetnek, ha Franciaoszágban, Amerikában, Ausztriá-
ban, Németországban, Törökországban stb. százezres tömegek-
ben élő magyarok elfelejtenék anyanyelvűket az idegen környe-
zet hatása alatt és teliesen elszakadnának a magyar lélektől.

Ti tudjátok, hogy sokkal közelebb is élnek idegen uralom
alatt magyar testvérek, de szinte felsorolhatatlan sok más ál-
lamban is, akiknek bizony a íiaik az idegen nyelv kényszere
alatt alig ttrdnak nrár magyarul, Higyjétek el, fiúk, ez lenne a
legnagyobb veszteség.

Amikor a ti idegen levelezéseitek szép eredményeit olva-
som, mindig fáj a szívem, lrogy az idegenben élő magyar test-
r,éreknek alig jut ezekből a levelekből. A Magyarok Világszö-
vetsége lelkes vezérei, önzetlen mtrnkássággal nekiláttak a nagy
r.eszély leküzdésének. ők juttatták hozzám Kalocsay László
cserkészparancsrrok levelét is, aki" Brazíliában 100 magyar fiú-
ból cserkészcsapatot szervezett. A levél így szól: ,,Mi is a cse-
lekr,ők táborába vágyunk. Célunk egy: lobogónl<at, nemzetünk
szent színeit olyan magasan akarjuk a világ nemzeteinek ég-
boltján meglobogtatni, hogy annak tündöklő nagysága előtt min-
den élő ember fia fejet hajtson." Hat hónap óta dolgoznak lel-
kes kitartással ezek a fiúk. Dr. Boglár Lajos magyar konzul
segítette át őket az első nehézségeken, különösen a mindent fel-
forgató braziliai forradalom után, Azt írja továbbá, hogy tekin-
té1l,es létszámú csapatát a sao-paulói kültelkek nem nagyon
cserkész-szellemű légköréből hívta a magyar cserkészlobogó alá
s hogy ezek a íiúk az idegen szó és idegen gondolat tengerében
már majdnem elmerültek.

Igy indult meg a magyar cserkészet Braziliában a legtisztább
utakon a legtisztább cserkészcélok felé, A lelkes fiútk mégis íájó
szíwel nézik az idegen nemzetek cserkészeit, akiknek ruhájuk
és pompás Jelszerelésük van. A magyar íiúk áhitattal várják
most a fogadalom nagy ünnepségét, - amelyre cserkészruhá-
ban szeretnének íelvonulni. ,,Mikor lesz már fogadalom?" -kérdezik türelmetlenül a parancsnokuktól. es ő további kitar-
tásra buzdítja fiait. De nekünk az óhazába azt iria ,,Segítse-
tek, hogy azután mi is segithessünk!"

É,s most fel a jó munkára fiúk! Segitsetek az idegenben éIő
magyar testvérkéken. Küldjétek be a Vezetőtiszti Testület ci-
mére azt a felszerelési targyat, kalapot, csajkat, kulacsot, uagy
akdr egy nyakkendöt is, esetleg cserkészruhadarabot, amit jó
szívvel akartolt felaldozni a haza oltdrdra, testvéreitek javára.
Mtndenki varrja bele egy céduldn a nevét és cimét, hogy ennek
nyomdn meginduljon a leuelezés ,is. Nagy szükség lenne cser-
kész-szakkönyvekre, de minden mds jó magyar könyure 1s,

amelyet színtén kériink, hogy a Vildgszöuetség útjdn, renclelte*
tési helyére juttathassunk.

Naglr jótettre kínálkozott alkalom és bízunk cserkész-szíve-
tekben, amelynek ha megindul a szeretet lavinája, újra hozzátok
fordulunk, hogy a nagyvilág minden részében élő magyar fiúk-
ból cserkészcsapat alakuljon. lítéz Faragó Ede.

A VIIÁGJANIBOR,EE
táborparancsnokságának címe :

Budapest,
V., Nagy Sándor-u. 6.

A badeni c§erké§z-konferencia. A Vl. nemzetközi cserkész-
világkonferenciát a Bécs melletti Badenben tartották meg. 28
nemzet képviseletében 90 hivatalos delegátus, ezenkívül kb. 200
kísérő cserkésztiszt vett részt. Magyarországot Teleki Pál gr. tb.
főcserkész úr, aki a nemzetközí állandó komité tagja is egy-
úttal,.gr. Khuen Héderváry Károly főcserkész, Witz Béla, Papp
Antal, Szukováthy lmre társelnökök, Molnár Frigyes főtitkár és
Nlatheovits Ferenc IlI. cserkészkerületi ellenőrző képviselték. A
konferencián Lord Baden-Powell elnökölt. A konferencia tagjait
Miklas Vilnos köztársasági elnök, Buresch Károly dr. kancel-
lár és Pieífl Grrsztáv bibotosórsek íogadták.

A konferencia júrlius 23-tól 29-ig tartott. A tárgyalásokat
kedves és érdekes kirárrdulások tarkították. A konferencia
Lárgysorozatában Magyarország is szerepeit egy előadással: a
l(ülföldi levelezési akció megszervezéséről és hatásairól.

A tárgy59167at legfontosabb pontjaként az 1933-ban tartandó
világiamboree helyének kijelölése szerepelt, A jamboreet
ugyánis az Egyesült-Államok, Hollandia, Csehország, Ausztrá-
liá és Magyarország hivták meg. Miután a meghívó nemzetek
közül négy a tárgyalások,{olyamán visszalépett, a francia fő-
cserkész, gr. Marty javaslatára kiniondta a konferencia, hogy
egyhangúlag Magyarország meghívását fogadja el.

Ugyancsak megválasztásra került a Nemzetközi Bizottságnak
kileni tagja. Nagy örömünkre szolgált, hogy gr. Teleki Pál tb.
főcserkés7ünk annak újból tagja lett. Azónkívül beválasztották
L. Hampton angol iőcserkészí, a magyarok nagy barátját és
gr. Hutarát, a japánok főcserkészét.

KÜLÜGYI rrIREI{

APRÓ rrÍnEI{
A Nlagyar Cserkész szefkesztőjének szabadsága a|att a lapot

dr. Kosch Béla gazd, főtitkár szerkeszti.
Az isazi udvariasság. A badeni nentzetközi cserkészkonferen-

cián tö-rtént. t\liután riár elhatározták, hogy a legközelebbi vi-
lágjamboree Magyarországon lesz, két osztrák cserkésztiszt
heszél get.

- Holnap megkezdem az egész csapatommal a magyar nyelv
tanulását.

- Ugyan nire jó az, teljesen .feltsleges, h,iszen tudtommal
majdnerfi"minden m"agyar be§zél németül - válaszolta a másik,

- Ennek dacára is meg fogunk tanulni magyarul - mon-
dotta az első cserkésztiszt.

Amilven kedves figvelem ettől az idegen cserkésztiszttől, hogy
a nehé|z magyar ny"eivet meg akarja ianulni, illetve tanultatni
fiaival, ugyairblyan" kötelességiink nekünk ezt ,az udvarili9é,ggt
azzal ijsíőnozni, hogy megtánuljuk a hozzánk jövő külföldiek
nVelveit, elsősorban á némétet, ángolt, lranciát, mert csak így
fógunk igaz barátokra szert tenni.

TárrorL a, gz átló ,cSer
Neolan-napkenőcs
üdít! hűsít! barnít!

Megvéd a napégéstől!
iríírrdeírüí

ké s z e!* íi g sr elrrré b e!
shell sun oit

barnító napolaj.
Egyenletesen barnít !

Megvéd a leégéstől!
l§aptrató-
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Legfinomabb hangszerek gyártása katonai, szin-
fonikus, házi, szólisták és művészek részére.

cserl§észzerrekarols
f e l S z eí e l é s €) iutányos gyári áron
Cserkészeknek legmesszebbmenő kedvezmény.
Eddig a legtöbb 240 c§erkész- éS leventezenekart gyárunk

szeíelte fel.
Rárí.óczt-tárogaíó §aiát találmány! Óvahodiunh
aZ ítánzatoktólt - Ariegyzéket kívánatra díjtalanul!

$!331!!!1t n nangban P l4.-, ezrer!![!A hangban P l3,-.
Irad§eíegszőlliló; az összes m kir. honvéd zene-

karokat kizárólag gyárunk szerelte fel !

Fi g sr el e rrr t fá ;ígf *íi ri f, í í, r".1,"*§If, 1 
"3i

Vízicserkészeink a legelsők az egész vitágon. A badeni nem-
zetközl cserkész-konferencián történt. L. Baden-Powell beszél-
get tiszteletbeli föcserkész urunkkal s a következőket mondotta
neki:

- Eddig mindig azt hittem, hogy a magyar vízicserkészek a
világon a legelsők, de most megyőződtem róla, hogy igen erős
konkurenseik az ausztráliai vízicserkészek is, kik szintén első-
rangúak. Hasznos lenne, ha önök magyarok egy válogatott ví-
zicserkészcsapatot küldenének Ausztráliába és az ausztráliaiak
pedig önöknéI tanulmányoznák a vízicserkészetet.

Sajnos, a világ főcserkészének gondolata csak óhaj marad,
mert talán sohasem lesz annyi pénzünk és időnk, hogy a messze
Ausztráliába utazzunk, de egyet örömmel vehetünk tudomásul,
hogy a magyar vízicserkészeknek megvan a becsületük.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy elbízzuk magunkat, hanem,
hogy egyúttesen méginkább kell dolgoznunk a magyar becsü-
letért.

Semmi sem új. Állítólag már az egyiptomi Séti király uralko-
dása alatt ismerték a ionográfot. Most meg azt közllk, hogy a
kétezer éves kínai könyvekben az olvasható, hogy évszázadok-
kal ezelőtt egy kínai uralkodó vazallusainak úgy küldött utasí-
tásokat, hogy egy lyukas dobozba belebeszé|t és azt körülhor-
d,ozlatta az otszágban, hogy mindenki hallhassa a parancsait.

A Rolls-Royce apá. Ma Rolls-Royce egyike a legelőkelőbb
autómárkáknak. De ki tudja, ki szerkesztette ezt az előkelő ko-
csit? Két angol! Az egyik Mr. Rolls, M. C. S. Rolls. Az automo-
bilizmus úttörőinek egyike volt Angliában. ő volt a negyedik
ember, akinek Angliában gépkocsivezető engedélye volt. Ez még
abban az időben volt, amikor a legnagyobb megengedett órán-
kénti sebesség egy mérföld volt. Egy napon hallott bizonyos
F. H. Soyce nevű méfnökről, ki nagyon érdekődött az autók
iránt és maga is több kocsit szerkesztett. Bemuatkoztak egy-
másnak és társultak; a társulat neve Rolls-Royce Ltd. lett. Ez
volt 1904-ben. Hat évvel később, 1910-ben Rolls az első angliai
repülőszerencsélenségnél meghalt, de társa tovább vezette a cé-
get. Megteremtette a híres luxuskocsit, a Rolls-Royce-t, mely
ma minden ifjúnak álma.

Ez is egy virág. Jens először lát életében pávát. ,,Anyám,
anyám! - kiált, - itt van egy kivirágzott tyúk." (Norvégból.
Speideren.)

Mit jelent a ,,keíguru" név? A ,,kenguru" név nem jelöl semmi-
féle tulajdonságot vagy valami hasonlót ezen ritka állatnál, ha-
nem egy félreértésen alapszik. Ugyanis mikor James Cook
Queenslandban először látta ezt a ritka erszényest, haza akart
vinni belőle egy példányt. Odahívott egy bennszülöttet és meg-
kérdezte, hogy hívják az állatot. A tolmács, aki úgylátszik szin-
tén nem rendelkezett nagy nyelvudással, azt a választ továbbí_
totta, hogy ,,kenguru" és Cook ezután így nevezte az ál|atot.
Valóságban ez a sző azt jelenti: ,,Nem értelek." (Norvégból.
Speideren.)

Az Országos Stetánia §zövetség 15 éves működéséről össze-
állított jelentését hozta szerkesztőségünkbe a posta. Csodálatos
eredményekről számol be ez a kis füzetecske és ezeket az ered-
ményeket számtáblázatok és számsorok igazolják, Csak az tudja
igazán megérteni és megbecsülni a Stefánia Szövetség áldozatos,
sok szívet kívánó mtrnkáját, aki tttdja azt, mit jelent lelket és
életet menteni. Ezekből a számokból látjuk, hogy sok ezer és
sok százezer az a lélek, az az édesanva és csecsemő, akit a
Stefánia Szövetség szerető gondossága és szakértelme meg-
mentett az életnek. Valószínűleg nagyon sok, köztünk víg szem-
mel és derűs mosollyal ugrándozó cserkészfiú, aki ezeknek a
kedves embereknek köszönheti életét s éppen azért nem mu-
laszthatjuk el, hogy őszinte megbecsüléssel és meghatottsággal
ne tisztelegjünk előttük és kívánjunk nekik jó munkát.

-Ne használjunk tintaceruzát az iskolában. Kevesen tudják,
hogy a íintaceruza egyike a legveszélyesebb szerszámoknak. A
ceruzalila színe ugyanis methyltől származ,tk, amely már 3% rit-

kításban is nagyon veszélyes. Legtöbbször a ceruza faragásánál
fordul elő, hogy részecskék a szembe jutnak, s akkor a methyl
lassan feloldódva megtámadja a szem hajszáledényeit és nagyon
súlyos szemgyulladást okoz. Jelentkeznek a mérgezés jelei is: a
bágyadtság és hideglelés. Nagyon veszélyes az is, ha tinta-
darabkák a bőr alá jutnak. Minthogy a tintaceruza az egész-
ségre nagymértékben ártalmas, nem is való iskolába.

122.000 szó alkotja a magyar szókincset. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia legutóbb kiadott címjegyzéke szerint, amely
messze áll még a teljességtől , a magyar nyelv szók,incse 722.067
szóból áll. Ebből 330 régi török, 745 szláv,1393 német eredetű,
ezen utóbbiak a köznyelvben napról-napra kevesbednek, s leg-
feljebb egyes dunántúli tájnyelvben használatosak még. Hihe-
tetlen nagy számnak tetszik ez a 122.067 magyar szó, ha elgon-
doljuk, hogy az egyszerű ember nyelvkincse nem terjed tovább
1500 szónál, Érdekes, lrogy a franciák négy szót átvettek tőlünk.
A XVI. században a komárommegyei ,,Kocs" községben divatba
jöttek a szekerek híre. Erre a franciák átvették tőlünk a kocsi
,,cocher" szót. A huszár ,,houssard", azután a ,,soutache" ke-
rült be a francia nyelvbe.

Milyen lesz a világ legnagyobb haiója. A glasgovi hajógyár-
ban most épül a világ legnagyobb személyszállító hajója, amely-
nek hossza 1018 láb, vizktszgritása 73.000 tonna, épitési költ-
sége 162 millió pengő. A hajón 9 födélzet lesz, s a legfelső 100
lábnyira lesz a viz felett. Egy-egy kéménye akkora, hogy abba
belefér az első hajó, amely az oceánon átkelt.

Metyik a legelterjedtebb könyv. Lord Hailsham, az angol bib-
liaterjesztő társaság elnöke, a társaság évi közgyűlésén mon-
dott beszédében előadta, hogy 1930-ban a társaság 644 külön-
böző nyelven adta ki a bibliát, összesen 11,888.226 példányban.
Az angol nyelvű bibliák íorgalma a háború óta megkétszerező-
dött. 125 év óta, mióta a társulat fennáll, 385,823.225 példány-
ban fogyott el a biblia.

A legdrágább cethal. Ingeb,igsten norvég kapitány egy halász-
gőzössel végzett cethal-vadászexpedíció alkalmával óriási cet-
halat fogott, amelynek gyomrában 13l font ambrát találtak. Te-
kintettel az ambra magas árára, a cethal értéke meghaladja a
negyvenezer fontot (l millió 80.000 pengő).

Melyik a legrégibb költemény és legérdekesebb könyv. Leg-
régibb költemény, amely reánk visszamatadt, az indus Rigveda-
gyüjteményben található. Közel 5000 éves.

Legérdekesebb könyvnek tartják azt a művet, amely 1676-ban
jeleni meg Wittenbergában és azt a problémát igyekszik meg-
oldani, hogy - milyen ruhát v,iselnek az angyalok.

A legtermékenyebb szinműíró. A legtermékenyebb színműírő
kétségtelenül Lope de Yega, az ismert spanyol költő, aki nem
kevesebb, mint 1640 színdarabot írt, legnagyobbrészt versben.
Hozzávetőleges számítás szerint körülbelül 300 verssort kellett
írnia naponta, hogy ezt a mennyiséget kitermelhesse.

Állati hűség és önfeláldozás. A kutya hűségére számtalan pél_
dát tud minden kutya-barát, azonban a hűségnek, önfeláldo-
zásnak és állati leleményességnek példa nélkül álló esete fordult
elő nemrégiben a kanadai Ontario államban lévő Seguin Falls
falu mellett, ahol egy farkaskutya hősies öníeláldozással men-
tette meg gazdájának, egy szegény favágónak 9 hónapos cse-
csemőjét, aki az erdőszélén lévő kunyhó előtt, a bölcsőjében fe-
küdt, mikor három farkas közeledett. A kutya látva, hogy nincs
más mód a csecsemő megmentésére, önmagát áldozta fel. A far-
kasok elé szaladt, nekiugrott az egyiknek és ezáltal felingerelte
a fenevadakat, majd futni kezdett a kunyhóval ellenkező irányba
és fokozatosan hátrálva csalta maga után a farkasokat. A kutya
sosem került elő többet.

A világ milliós városai. A góthai évkönyv most megjelenő év-
folyama közli a milliós lakosszámot 1931 január l-én meghaladó
váiosokat. A íelsorolásból megállapítható, hogy egyes városok-
nál, mint pl. Budapestnél is, a környező helységek lakossá_gát is
beszámítják (Kispest, Ujpest stb,), míg másoknál (pl. Páris)
csak a törzsváros lakosszámát tünteti íel. Ez okból az adatok
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:..T. is tekinthetők teljesen helytállóknak. A felsorolás szerint a
: ...j ]c3la.g_},_obb városai: London 7,B05,B70, Nerv*York 6,959.000
E,_r:: _].3-17.000, Chicagó 3,374.000, Páris 2,B71.429, Sanghai
- 

j;i.Lli_{ ). Usaka, 2,408.880. Tokió 2,2g4,6()0, BLrénos-Áires
. r i.! ].]. :\1oszkva 2,025,947. Philadelphia 1,961.000, Bécsl !r]5,i§0,_ Biq al Janeiró 1,730.000, 

- 
Lenirrgrad 1,Ó14.008,

|::r,_lit ],i9J.9P9, Sydrrey 1,238.660, Los Angelo§ t,ZSZ.Ő0o, BÍ
,::l:-st 1.217.325, Bombay 1,|75.914, Hamburg 1,Í46.000,'Kal-
;u _la 1,1]?,246, Ivánotovosnos.Tllzk 1,112?76;' Y arsó 1,086,305,
r:_l:, 1,06.1.567,^ Glasgov 1,048.963, Sao Polo 1,000.0Ó0, Mel:' :r:lt 1,000.000.

Viilamos hullámokkal irtiák az étősdieket a gyümölcsösökben.
H ;landiában, Angliában éi a tengeren túl a v-iilamosságot már
_ :l]\,arpusztítás szolgálatába áílitják, 1i0.000 volt fesáültsésű-,,állakozó áramot fejlesztő készülékekkel l<apcsolatban álló dÖ-: kat feszitenek ki a gyümölcsfák íelett, mélvek ezzel a készü-
._ikrl állnak összeküttetesben, mig a Bépberendezés másik sarka
:l :óldbe ásott huzalckkal kapcsolódik. A kisugárzó villamos rez-
:esek áthaladnak a íákon, elölik az élősdiek'et és a földelésen
,<clesztül térnek vissza a télephez. Ennek a rendszernek köszön-
rették már a nult évben is, hogy a gyi.imölcsök alig voitak íér-
Jcsek.

A.z ipari gyorsaság rekordja. Legrégibb rekord az ipari gyor-
sasag_rekordja. 1B98 óta á]l íenn. Egy amerikai szövetgyáios a
rekorder, aki a reggel 6 órakor megnyúzott biíka gyápjújából
nrár déli ]2 órakor- nlagára öltölte ai új rtlhát.

Legjobb to.!ó a magyar kendermagos tyúk. A Tiszánttili Me-
zugazdasági Kamara országos tojóverscnyének elsó 5 hónapja
a tyúktársádalon magyar fóldról .származó példányainak a ciiá-
dalával,,végződött. Legtöbb tojást a magyai kendérmagos par-
lagi tyúk tojta, és pedig 5 húnap alatt 98 clarabot. A tisztá Rtiode
Island Red-féle tyúk g2 darabbal alaposan lemaradt, A Rhode
lslanddal keresztezett magyaí parlagi tyúk csak 2 darabbal ma-
l1gt l9 a IlI_ helyre, a Leglrton fajta már csak 82 darabot produ-
kált. A.z öt_hónap alatti súlyt tekintve első lrelyen a magyár ken,
dermagos keresztezett parlagi tyúk áll 5261 grar"m össisúllyat.

Aluminium csatádiházak Amerikában. Az amerikai építészeti
kiátlításon legnagyobb feltünést az új, modern amerikai' családi
ház.ak modellje képezte, amely teljesén szakít az építészet ed-
digi 116nu6uul'. A ház külső falai altrminium-lapokból állanak,

amelvek aluminium-oszlopokon függenek. Ugyancsak aluminium-
leme_Zek a belső falak is,'amelyek"tétszésszeiint morgáthatOk, áe
mégis pontosan szigetelik egyik lakószobát a másikiól. A búto-
rok javarésze szintén alumjniumlemezekből készül és haszná-
laton_ kivül felgöngyölhetők, akár az ablakredőnyök. A belső
szobákból a kapubejáratra periszkóp van, hogy- a bennlevők
láthassák, ki jön be a kapun,

Hány.öltés szükségrs egy öltözet ruha elkészítéséhez. Egy né-
me_t_ szabóipari lap közli: egy drezdai szabómester nem sa'inálta
a. fá_radságot és megszámolta egy kétsoros zakóöltöny eli<észí_
tésélrez.szükséges öltéseket. Egészen tekintélyes száűok ezek,
lrylnyi!9l nem kevesebb, mint 71,398 öltésre van szükség.
Ebből _5038 íércöltés, amelyet később el kell távolitani, 46.7rÍ4
steppöltés (egymás mellé §orakoztatva 64 és fél méter,; 19.650
varróöltés. Ez utóbbi szám a következőkből adódik: 5503 öltés
s.talíirozás.hoz, 2O50 öltés 25 gomblyukhoz, 2807 öltés a gallér
és kihajtók pikkúrozásához. Ha a fenti adatokat a mi viszo-
nyainkra átszámitjuk, s egy öltöny munkadíjául mondjuk 70
pengő.t ygszlink alapul, rendkívül érdekes erédményt kapunk,
éspedig 10 öltés munkadíja egy fillér.

Legveszélyesebb virágillat. Transvaalban egy folyó partján a
munkások eyönyörű virágokra akadtak, ame'Íyek ÓOaitO ittatot
terjeszt_ettek maguk körül. Többen megszagoliák a virágot, de
azonnal holtan is 1ogytak össze. A virág - amelyet Adenia né-
ven ismernek - 500-szor erősebb méregtartalmú, m,int a sztriclr-
nin és már az illata is öl.

Mire vigyázzunk a forrásfoglalásnál?
hogy jó ivóviziink legyen. A jó ivóviz: színtelen, szagtalan,
izetlen, hűvös és középkemény. A keménységet szappannal le-
het kipróbálni, ha nagyon habzik, puha -a viz, ha alig habzik,
kemény a viz. Yigyáznunk kell, hogy szerves anyag ne legyen
a ta|ajban (trágya, szalma, gyökér, korhadó sás, bűzös iszap)
legalább 20-30 lépésre a forrás környékén. A íorrás körül ne
legeltessenek, és ha termőföld, ne trágyázzanak csak műtrágyá-
val, dögöt pedig attól jó távol ássák el.

Rétegforrás, ha felette 3-4 m magas a part. Jó, alulról fel-
törő forrásnál vigyázni kell arra, hogy agyagtaiaj legyen a víz-
réteg felett vagy kutat kell ásni legalább 5-6 m mélyre. Külső
szennyezést úgy kerüljük el, hogy lefödjük a forrást és a külső
vizeket (esőviz, csatornavíz) elvezetjük, hogy a folr,ásvízbe ne
folyhassanak. Azért emeljük a forrásfoglalás káváját a föld
színe fölé és agyaggal vesszük körül a vízáteresztő rétegig.

A forrás medencéjének ne legyen sarka és olyan helyen, ahol
a moszatok megtelepedhetnek, gondoskodjunk arról, hogy a fe_
lesleges íorrásviz lefolyhasson, különben az egész környék el-
iszaposodik, amit úgy javíthatunk csak, hogy elhordjuk az isza-
pot, mélyen kiásva és ,helyébe friss kék vagy sárga agyagot
döngölünk. A forrás fenekóre 20 cm vastag rétegben mosott
kavicsot terítünk el.

Boltizdr ]ózseí 50/ö.

Ha finom gyapjúszövetekre vagy bé!ésárúra van szüksége, forduljon bizalomtnal

LEF'KOVITS PS VÁNDOR CÉG.',,Z
BUDAPEST, v. I{ER., DEÁI{ FERENC-UTCA 16-18. sz. (ADR,IA-PALOTA.)

Angol, magyar és más gyártmányú finom férfi-gyapiúszövetek és bélésáruk nagy íaktfua.
Szabómesterek legolcsóbb bevásáflási forrása !

A cserkésasaötletség jel,enl,egi ruhúaa.ti akaiója atkaümdtmt megggőaőd,ést saere"het úrubús kitűnő mi,nőségérőt.

KöNNvEN AKAB JÁRNI KELNI?

sARKoT KELL VlsELNl.

A világhírű

flenin§ton
Portable,

Standard,
Noiseless Tizedestabulátoros

írógépek legúiabb modelIieit országszerte
díjtalanul és vételkötelezettség nélkü[bemu-
iatia és 18 havi részletfizetésíe is szállítja a

Remington lrógép Részvénytársaság
a M. Cs, §z. §zállítóia

Budapest, Vl. kerület, Andrássy-út 12, szám.
Telefon: Aut,212-84, 2l2 85 és 218-09.

Irógépeink kiválóságáló.l véleményt ad a Magyar Cser-
kész Szövetség gazdasági hivatala.-
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A TIHANYI KECSI{EI{ÖRMöK.
A régi szép időkben
Fgy szép királyleány

öi?[{iiií.x,x:i:[:T:'
, Garag : Tihangi oísszhang

Nincs talán még egyetlen olyan helye hazánknak, ame-
lyet annyi cserkésztábor népesítene be, mint a Balaton.
Minden kisfiúnak legfőbb vágyai közé tartoztk: bejárni
a Balatont. Nem csoda! hiszen ez a gyöngye a magyar
hazának, annyi szépséggel van megáldva, annyi drága
emlék fűződik hozzá, annyi legenda, monda iár száj-
ről-szájra a Balatonról. - S a sok szebbnél-szebb hely
l<özül is talán a legérdekesebb, a legromantikusabb Ti-
hany, ez a mélyen benyúló félsziget, a maga kétágú
templomával, anielyben I. Endre királyunk, - az 1055
óta fennálló apátság alapítója - van eltemetve. De nem
csak a fejedelmi Árpád-ivadék sírja teszi nevezetessé
Tihanyt, nem is csak az, hogy ez volt az utolsó stációja
Magyarorszilgon IV. Károly királynak, nem is csupán a
sokat emlegetett Biológiai Intézet, nem is csak az, hogy
József főherceg itt épittetett magának palotát, sőt még
csak az sem a főnevezetessége Tihanynak, hogy három
évvel ezelőtt itt tartották meg a nemzetközi vizicserkész

jamboreet. Más két nevezetessége is van Tihanynak, amit
minden elemista is ismer; ez a ketíő pedig a már mind
jobban veszendőbe menő visszhang és a kecskekörmök.

A ,,balatoni kecskekörmök"-ről ki ne hallott volna? S
azt is tudjuk, hogy ez főképpen Tihanynál található. -De hogy tulajdonképpen mi az a kis fehér kavicsdarab,
honnan ered, s mióta van a földben, ezt anná| kevesebben
tLtdják. Keressünk csak egy ilyen kis különös alakú fehér
kavicsdarabkát, figyeljük meg, nézzik meg jól, tegyük
oda magunk e|é az asztalunkra s hallgassuk csak, mit
nesél az a kis kődarab évezredek, sok-sok évszázezre-
dek multjáról? A Balaton regevilágának elbájoló szép-
ségű meséi bőven fűződnek ezekhez a kis fehér kőcso-
dákhoz. Most hallgassuk csak, mit mondan ak ezek a re-
gék, hacld szálljon a mese lrangja mihozzánk is.

Az ottani lakosság azt meséli, hogy réges-iégen egy
királyleány legeltette aranyszőrú nyáiát a Balaton part-
ján, ezt a szépséges királyleányt megszerette a Balaton
tündérének a fia. Egyszet ez a királyfi megbetegedett s a
bölcsek azt mondották, hogy csak akkor gyógyul meg,
hogyha az aranyszőrű kecske húsából eszik. - De bi-
zony hiába evett belőle, meghalt. Édesanyja, a tsalaton
tündére, erre megharagudott s a Balatont rázűditva a
rétre, elöntette a mezőt a kecskékkel együtt. Ezeknek a
gidáknak a körmét veti fel ma néha-néha a víz. Mások
a ,kecskekörmök eredetéf Tihany legősibb nevezetességé-

vel, az Apátsággal, s annak alapító úrával hozzák kap-
csolatba. Az ott |evő nagy nyáj dúsgazdag, fukar ura
ugyanis nem adott pénzt a királynak a templomépítéshez,
mire Isten csapása megbüntette: elnyelte a Balaton egész
kecskenyáját. Sok más monda beszél még erről. Fáy
András a Sió című tütndérregéjében (1836), Eötvös Ká-
ro|y: U.tazás a Balaton körül cimű pompás leírásában,
Garay János: Rege a tihanyi visszhangról című verses
regéjében foglalkozik ezekkel a mondákkal. S bár a nép
íantáziáját mindig foglalkoztatták ezel< a kecskekörmök,
sőt a szépirodalomba is már egy százada bevonultak, alig
két-három évtizede tisztázódott ezeknek az eredete tudo-
nrányos szempontból. A szép nresevilágból térjiink át
most a geológia és az őslénytan szárazabb világába s
ismerkedjünk meg a balatoni kecskekörrnökkel a magilli
igazi va[óságában.

A természettudósok is már elég régóta lclglalkrlznak
vele. Eleinte halfognak mclndották. Az első helyes kLrta-
tási fonalat a német Partsch Pál vette fel 1835-ben.
aki a congeridk csoportjába sorozva a kecskekörmöket.
kimondta róluk, hogy ezek egy kagylóiajta |glirrptit,rii
héjai.

Ez a congeriának nevezett kagylócsopí]rt pedig e ir,jld-
rétegek közűl a pliocen, vagy harmadkor pl)ntusi. r:.gr
pannóniai rétegében található. Ebben az időben \,,,nui:
vissza a tenger az európai területekről s csak csekei1,
részeken maradt vissza a tengerviz, így a nragl,ar kis es
nagy medence területén is. De ekkor már ez a r,íztilnieg
édesvizzé vált s a korban nagymennyiségű kai,ics-. kő-.
agyaglerakódás történt, amely magával ragadta a pllha-
testűeket, a congeriákat.

Tihany vidékén ezeknek egy különös fajtája élt. a c,,n-
geria ungula , caprae, amelyet csak századunk elejen
fedeztek fel és írtak le pontosan. Ezeket a kag1,lókat is
magával ragadta a lerakodó agyagréteg s így lehetseges
az, hogy Tihany nyugati oldalán, a mai Gödrösár,lkban.
a pontusi rétegnek megfelelően, a hegyoldalban meg m;L
is elég sok kecskekörmöt találni.

De sok van a Balaton legészakibb csücskében. Fűziő-
nél is, A pontusi-tengerben milliószámra hemzsegtek ezek
a kagylók, az ,,igazi kecskekörmök" és a velük rrlk, in
congeria fajták, amelyek viszont a kőbánya-rákosi tégla-
gyárak rétegeiben és a veszprémmegyei Somló-hegven
ma is megtalálhatók.

Tehát a tihanyi ,,kecskekörmök" nem egyebek, mint a
congeria ungula capr(le nevű kagylóknak egyik 1emeze.
illetve a lekoptatott héjnak a búbrészlele. Valaha két-
két kecskekörömnek a még le nem kopott őse egl,más mel-
lett szabályosan zárődva, egy-egy életet rejtett magá-
ban; s ma, az évmilliók múltával gyermekek játékszere
s a Tihanyban megforduló kirándulók kedves emléktár-
gyává lett. Ez íehát a kecskekörmök eredetének a tör-
ténete.

Napjainkig él a köztudatban és sokáig élt a tudorrrá-
nyos világban az a hiedelem, hogy a kecskekörmöket a
Balaton hullámai mossák ki a tó fenekéről és dobják ki a
partra. Mi most már tudjuk, hogy ez nem állhatja meg
a helyét, de azért a mi lelkünket is megfogják még a szi-
nes regék Tihany szépséges királyleányáról, aranyszőrű
nyájáról s ha tudományos ismereteink biztosságáról meg
is vagyunk győződve, azért mégis szép cselekedet volna,
ha Tihanyban járva gyűjtenök és ismertetnök a kecske-
körmökről szóló és közszálon forgó mondákat: népünk
költészetének gyöngyszemeit.

(ík.)
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|ü /|e gkaptuk a lamboreet! - Ez a hír örőmhírként
l!ll f utatt végig a csarköszcsapatokon és taldn t,gész

Magyarorszagon. De még a badeni kon,ferencia
aikainiclval taborba szdltt rlsztrrik cserkésztestvéreink is
örömüvöitésberi iörtek kí a hír hallatara,

Ez az öröm jogosulí, habdr többen aggodalommal
néztük, hogy vajjon a lamboree a maga ltitvan1,o;5agg,
a csapatok és a vezetőség feladatainak specializalódasa,
u munkáknak egyoldalú torlódasa folyttin nem fog-e a
bcIsŐ, a lcgértékesebb eserkészmunktitól bennünket el-
terelii.

De mégis jogosult ez a2 örönl két szempontból. Elő-
ször is, mert tudjuk, hoglt némi szcrencsés véletleneken,
a szövetségi vezetők felkészültségén és a magyar kor-
nltiny |ifu6égén kívüI elsősorban a nrugyar fiúk eddígi
cserkészmunkájdnak elismerése hazta meg azt a tényt,
hagy a vildg összes rientzeteinek cserí<észei Kopenhtiga
és Londort iittin idc jönnck, 

- és hogy örömmcl jönnck.

logosult mdsodszor azért, mert ,ig, alkalmunk lesz
megmutatni, hogy a lcgnehezcbb ídökberl is erős aka-
rattal képesek leszünk az önként vtíllalt, de mtlst mtír
a tlilti|g tíltal recink bizott -f eladatot megoldani.

Mert nagy és nehéz f eladat elé dllíttattunk. Nagy kö,
telességek beutilttistit vtillaltuk. Eg1l vildgjamboreet
randezni rcndkivüI nchéz ,t'claddí. 

- és padig ncmcsak
a vezetőség szcimdra, hanem az egész cserkészet és az
egész vendégltító nemzet szamdra is. Mert hiszen nem-
csak a magyar cserkészet, de vele együtt a magyar nem-
zet, az egész magyar közönség is vendéget ltit.

Sőt, mondhatntím, hogy a rendező parancsnokstig f eI-
adata még talan ardnylag a legkönnyebb. Mert legna-
gyobb részben konkrét, sakban technikai részletfelada-
tok mcgolddsdból dll,

A lamboree rendezése azonban nemcsgk ezt jelenti.
N emcsak az utazdsí, taboroztisi, kényelmi, ldtvanyosstigi
és egyéb berendezések megfelelő előkészítését, ió pro-
gramm összedllíttistít és annak iigyes lcbonyo\ítasdt. Ez
c,sak a külső keret, amelye n belül s antely ítörüI a lényeg
alakul ki.

Az egész ínagyar cserkészét vendéget ldt, a főcser-
késztől, a vezetőségtől, a tdborparancsnoksdgtól a leg-
kisebb, legf iatalabb magyar cserkészig, apródig, farkas-
liötyökig. A magyar cserkészet szempontjdból a lambo-
ree-esztendőben s a lamboree-nyaron egész Magyaror-
sztig egy nagy ]amboree-tcibor, Minden, még a lambo-
reeJabortól legtdvolabb eső csapat, vagy örsi otthonban,
minden, a Jamboree-tábortóI tavoleső erdőnk, hegvünk,
folyóligetünk legtdvolabb zugaiban felütött cserkésztd,
borban is lamboree lesz.

Ne felejtsétek el, hogy ezeket a tdborokat, otthonokat
is rneg f ogjdk tekinteni szrimosan külíöIdi cserkésztest-
yéreink közül, sőt meg fogjuk nekik mutatni, mert eg1l
nemzet cserkészetét nemcsak az ünnepi tribor, annak
szervezete s az abban összegyült csapatok tükrözik visz-
sza, hanem a nemzet cserkészetének egész egyeteme.

A magyar cserkészetnek, minden cserkésztisztnek és
minden cserltészf iúnak tehdt erre kell f elkészülni. Es mint
viharban, tengeri ütközet előtt, uagy díszszemle előtt a
haj ó paranc sno k, tdb o r p ar ancsn o ki minő s é ge mb e n az ö s z-
szes magyar cserkészeknek azt kitiltom oda: ,,Minden
ember a f edéIzetre, illetve posztjdra!"

Ezért nem szabad a lamboreet, mint külön ldtvdnyos-
stígot fel,|ogni, ahol akdr mi megbdmulhatjuk más, kü-
lönősen tavoli nemzetek fiait, vagy ahol mi az ő bcimula-
tukra, vagy mulattatasukra különlegességeket mutatunk
be. Ma mrir mindenben, a gazdasagi úgy, mint a politi-
kai és a szocidlis életben is túl vagyunk azon, hogy nem-
zeteket"és orszagokat egyes ténlleÉ, egyes emberŰ, egyes
kímagasló ulkotdsok alapjan ítéljenek meg. Ma az össz-
benyomris, az egész nemzet altal mutatott erő, az orszag-
bon és népében együttesen meglévő kincsek és ezek meg-
,felelő 

felhaszncildsa érdekelnek és impontilnak,
A magyar cserkészet, a magyar cserkésztiszt és cser-

kész ne készüljön tehdt a lamboreera mrissal, mint azzal,
hogy fokozott energitíval igyekezzen magtit és csapatjtít
a cserkészi szempontból való tökéletesség magasabb fo-
kdra emelni. A lamboree ne tereljen el bennünket a belső
csapatmunktitól, sőt ellenkezőleg, A lamboree legyen az
a serkentő erő, az a most mrir időbelileg is megtillapí-
tott serkentő cél, amelyre ezen, különben is kötelesség-
szerű munkaí f okozv a ö sszpontosítsuk,

A ttiborparancsnokstig esetről-esetre fogja a cserké-
szet egyeteméből az egyes feladatok elvégzésére a tisz-
teket, cserkészeket és a csapatokat kijelölni. Ugy ezen
ki.ielöIéseknél, mint a lamboree-taborban valő részvéte!
tekintetében az egyetemes cserkészszempontok, cserké-
szies ,felkészültség és az egyes cserkészek részvétele te-
lcintetében bizonyos hatdrértékek (vlszg. II. o. próba)
lesznek irdnyadók.

Gyakoroljuk és gyakoroltassuk elsősorban az önzet-
lenség és önf egyelntezés erényeit, Mert ne f eledjük, hog1l
a munkriknak megosztrisa sokakra nézve egy kedvesebb
munkakörtől való elterelést, tehdt sokszor fokozott ön-
zetlensé.g gyakorldstít f ogja követelni. És hogy éppúgy a
vendéglcitás, amely egyforma mindenkire nézve, sokban
önfegyelem gyakorltistit és cserkészekkel és ltözönséggel
való gyakoroltatdsdt fogja megkövetelni.

Fiúk, szediétek össze magatokat, feküdjetek bele a
cserkészmunkdba, segítsétek gyengébb, vagv fiatalabb
tcirsaitokat, hogy ők is előre haladhassanak, hog3t ne te-
gyen egyetlen cserkész, vagy kiscserkész az orszrigban,
aki, ha majd idegen cserkésszel taldlkozik a lamboreen,
vagy ű2 orsztig terüIetén bdrhol, ne szerezzen becsüIetet
a magyar cserkészetnek - ügyességgel, udvariassdggal,
cserkészies gondolkoddssal és magaviselettel.

Az udvariasstíg szempont.itiból tanuljatok nyelveket,
az ügyesség szempontjdból fokozztitok az örsi munkdt
és csapatmunktit, a cserkészies magaviselet és gondolko-
dds szempontjdból tartsatok össze, segítsétek egymdst
és f okozottan köv essétek parancsnokaitok irdnyítdstít,

Kérem a cserkészek szülőit is, hogy olvassak el és sziv-
leljék meg ezen sorokat, mert hiszen elsősorban rajtuk
keresztüI kapcsolódik a cserkészet a nemzetbe. De ké-
rem rea a szellemi szülőket is, a középiskolák tantirait
és illetékes felügyelőhatósdgaikat is. És raituk keresz-
tül kérem és kériük az egész magyar td.rsadalmat, hog.\l
siessen segítségünkre, hogy ezt a hatalmas vdllalkozdst,
ezt a vendégltittíst, amely alatt a vildg 52 .cserkésznem-
zetének, de mondhatndm az egész vildgnak fokozottan
rajtunk lesz a figyelme, méltóan bonyolíthassuk Ie.

Gróf Tel,ekí, PtíI,
t. föcserhéss, ramboree-tdborparanc8noh.



238 MAGYAR CSERKÉSZ l5-16. szám

SASVÁRY PISTA
Az erdő, mint valami bozontos süveg, födte be a kúp-

alakú hegyet. A völgy mé|yén patak bukdácsolt, mosta-
szapulta a fejnagyságú köveket, felhőszakadások törme-
lékét.

A patak partján, egy zárt tisztáson cserkésztábor húző-
dott meg. A fehér sátrak vidáman lapultak az anyaföldre,
a patak egyik könyökénél füstölt a konyha, egy szikla
tövében a tábortizet élesztgette Kerényi Lajkó,

A tábcrtűz Góth parancsnok úr táborában különös ól-
mény volt. Minden tábortűz valami különleges célt szol-
gált. A napi események tükrében nézték a szellemvilág
egyetemes törvényeii.

A ma esti tábortüz,et a történelrni multba, az ősök éle-
tébe való bekapcsolódás gondolatának szentelték.

A parancsnok úr arról beszélt, hogy a mult talaján vesse
meg a lábát, aki a jövőt építi. Aki nem a multra épit, az
levegőbe épít. Légvárban pedig nem lehet lakni.

Sasváry Pista hozzászólt a tárgyhoz:

- Szóval utánozzuk apáinkat. Anit azok csináltak, az
tökéletes volt, mi csak rnásoljuk az ő életüket? Hát ak-
kor nem áll a fejlődés tétele: Minden fiú legyen különb
apjánáI?

- Nonono! - szólt mosolyogva Góth parancsnok ítr.

- Ne vessük el a súlykot. A mult értékeit, évszázadok
tapasztalatait föl kell használnunk. A multnak még a hi-
bái is tanulságosak: tetteink iránytűi. Ami megvalósult,
az jó iskola azok számára, akik a bizonytalanban tapo-
gatődznak,

A beszélgetés belenyúlt a késő estbe. Régi kuruc nó-
ták zsongtak az éjszakában, Kertész Laci hegedűje tele-
sírta magyar bánattal az erdőt.

A parancsnok úr imára vezényelt. Fölálltak a tábori
kereszt köré s fölnéztek rá. Halkan imádkoztak. kertész
Laci ,hangfogót tett a hegedűjére s eljátszotta Gounod
,,Ave Máriá"-ját

Az éjjeli őrök magukra terítették a hosszú gallért, kézbe
fogták a sárgafényű lámpást, a hosszú botot s körüIjárták
a tábort. Mire visszatértek a tűzhöz, már aludt a tábor.

A IV. táborból kihallatszott Mihók Gyuri horkolásának
élesen tagolt skálája.

Sasváry és Kelemen voltak az éjjeli őrök.
Letelepedtek a tűz mel|é s apró, száraz gallyakkal etet-

ték a virrasztók melegszemű barátját: a pislogó parázs-
zsal birkőzó vidám lángot.

Kelemen megszólalt:

- Valamelyik dédapám is így piszkálía a tüzet Rákó-
czi táborában.

- Jobb lett volna akkor élni, - vagy még régebben,
Mátyás király korában - vetette oda Sasváry.

- Az igaz. Akkor még volt egy kis romantika az élet-
ben. Ma? Lapos hivatalnok-él,et. Utálom! - íűzte tovább
a szőí kelemen.

Rákónyököltek a pokrócra s pislogva nézték a íüzet.
Nagynéha szóltak egyet.

Pista feje nagyot billent. Kelelnen Béla rászólt:

- El ne aludj! Aludtál volna délután.
Sasváry föláltt, nagyot nyujtózott:

- Mozgok egyet. Te csak maradj itt a tűznél.

- Jó. Csak aztán visszatalálj ! Ne menj messzire. Szer-
V LlS Z.

Sasváry Pista arra a gyalogútra lépett, amely a patak
ágyát követte.

eiszaka sajátságos látvány az .erdő. A sziklák meg-
nőnek és életre kelnek. A görbe fatörzs fölemeli vézna
karjait s megfenyeget; a virágok nagyrésze alszik, de a

CSATÁT NYERT.
Hold sápadt barátnői, a fehér virágok vakítóan emelked-
nek ki a sötét háttérből.

Pista óvatosan fúrta magát előre a fiatal bokrok kö-
zött. Nem ismert rá a vidékre. A z(tgó tölgyek ráripakod-
tak:

- Te vézna báb|. Mit akarsz itt köztünk?
Dobogó szívvel ült le egy kopasz kőtömbre,
Egyszerre megjelent az égen a Hold. A rongyos felhő-

függönyök közül kidugta a fejét és bekukucskált az er-
dőbe.

Sasváry Pista megdöbbent, A Hold bizonytalan fényé-
ben a hegytetőn egy középkori lovagvárat látott. A fe-
kete íalak fölött megcsillant a tornyok bádogfedele. A
vár ablakaiból lámpafény küldte szet hívogató üzenetét a
messziségbe.

- Mi az ördög? Hiszen itt tegnap, vagy ma délután
nem volt semmi, - azaz volt itt néhány faltör,nrelék. Ha
ne,m volnék éjjeliőr § nem tudnám, hogy ébren vagyok,
azt hinném, hogy álom az egész|

Sasváry Pistának nem volt ideje gondolkodni. Roha-
mo§an kergették egymást az események.

Az erdő mélyéből zavafos lárma tört elő. Kürtök rival-
gása, lópaták dobogása, fegyverzörgés: - ntint mikor
nagy acéllapot vernek. A rikoltások zűrzavarából károm-
kodás szikrázott e|ő.

- Nyilván csatazaj - gondolta Pista -. Csatazaj, -de hol és miért? Érthetetlen!
Egy nehézkes, sötét tömeg gurult elő a bokrok mögül.

Pista odanézett - páncélba öltözött katona volt. Nehéz
sisakjái letépte fejéről, vértezett, otromba lábait szétve-
tette s nekitámaszkodott egy fának. Fújt, lihegett s kö-
nyökével letörölte homlokáról a vért,

- Hé, emberek! Ide hozzá.m|. - rikoltotta a kétségbe-
esés hangján,

Pista kilépett az árnyékból s rekedt hangon kérdezte:

- Mi az, mi baj van?
Tán valami színésztrupp tart főpróbát Ztinyi kiroha-

násából - gondolta.
A lovag rámeredt:

- Ki apródja vagy, ecsém? Nem esmérlek!
Ekkor már vagy tíz középkori katona ért oda. Csupa

seb mindenik.
Pista homlokán kiütközött a hideg veríték,

- Kik önök? Uristen, igazi vér ez, vagy festi,k'/
Az egyik katona keserűen fölkacagtltt:

- lgazi vér ez, ecsém!

- Dehát kik önök?

- Bizonyára vándordiák vagy, ha nettt östrrered Sas-
váry Barnabás ur,amat.

- Sasváry Barnabás? - álnrélkodott Pista -. Én meg
Sasváry István vagyok.

A lovag hozzá|épett, vállon ragaclta Pistát, az arcába
nézett:

- Sasváry-ábrázatod van: - isnlerős vonások, még-
sem ösnrerlek.
Gyeie velünk,
majd otthon ei-
rnondotl, ki ija-
fija vagy.

Sasváry Pis- ',
ta úgy ment ,

velük, mintha
álmában járna. ''l
Nem gondol-
kodott, ne!íl
csodálkozott. A hegytetőn egy középkori lovagvárat látott,
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Minél közelebb értek a vár vaspántos kapujához, annál
természetesebbnek találta a különös kalandot. A cserkész-
tábor, az éjjeli őrség, a tüzet piszkáló Kelemen, elmosód-
tak előtte, mint valami halvány emlék.

A rozsdás kapusarok éleset csikordult s a fáradt kato-
nák csizmája végigdöngött az alacsony bolthajtás alait.

Sasváry Barnabás belépett egy sötét terembe. A fák-
lyavivő szolgák a fal kampóiba illesztették a fáklyákat
s kiosontak.

Pista körülnézett. A fal mellett tölgyfakerevet, lebo-
rítva medvebőrrel; a falon kardok, dárdák, páncéldara-
bok, a sarokban néhány' díszesebb sisak. Az ajtó fölött
címer.

- A mi családi címerünk! - újjongott -. Nagyapó
még nagyravolt vele, mutogatta.

A. házigazda ledobta magát a kerevetre s intett Pistá-
nak, hogy üljön Ie ő is.

- Miféle Sasváry vagy? Hevesi?

- Budapesti Sasváry vagyok. Az
Elektrotechnikus.

- Mi a sátán? Rádi .. . rádi. . . ?
Hát az, meg mifajta foglalkozás?

Pista észbekapott. Egyet gondolt
s megkérdezte:

- Mondja, urambátyám, hánya-
dik esztendőt írjuk?

Ezerh ár omszázö tve necli kc1,
Urunk szüietése után. Még azt se
tudod?

- Mert én ezerkilencszáztizenöí-
ben születtem - szólt pista.

Sasváry Barnabás eltűnődött, Na-
gyot sóhajtott, megcsillo gtatta kezé-
ben a borral telt billikomot s ivott
belőle. Aztán igy szólt:

ap,ám rádió-mérnök.

*l

- Hm. Sok idő! Eszerint majd- -'^§l-

nem hatszáz esztendő óta szenve-
dem az átkot. Sorsom átkát. Sas-
váry István, te az én késői utódom
vagy. Hogy jutottál be az én hat-
százesztendős poklomba?

pista elcsodálkozott:

- Nem értem! Én az ön utóda
vagyok? Ez boszorkányság.

Barnabás úr blmosolyodott:
Ekkor már tíz középkori katona ért oda.

- Mit, hogy én engedjek? Csak azt várja az az átko-
zott íattyúl.

Pista keserűen íolytatta:

- A gyűlölet szikrái lángralobbantják a testvéri ott-
honok puha fészkét.

Barnabás úr az asztalt verte az öklével.

- A gyűlölet! Igenis, a gyűlölet az én istenem| A gyű-
lölet élesíti meg a kardot, ad erőt a győzelemhez, De,
úgylátszik, az a íaítyű jobban tud gyűlölni, mert legyő-
zött. Katonáim vére ott piroslik Bocskó-vár falán, holt-
testükön a várárok békái ugrálnak. Engem is leszúrt a
iattyú. Leszúrt, de élek s él bennem a bosszú. Azóta min-
den éjjel, minden éjfélkor megharcoiom az én rettenetes
h arcomat.

- Persze, minden éjjel csatát veszt - 
jegyezte meg

Pista.
Amaz magábaroskadt:

- Igen. Minden éjjel csatát vesztek s ez az én pok-
lom. Nem tudok aludni a síromban.
S nincs számomra megváltás.

Sasváry Pista fölemelte a fejét s
csengő hangon kérdezte:

- S ha megnyerné éjféli csatáját,
megnyugodnék?

- Meg. Tudnék aludni a sírom-
ban.

Pistában fölágaskodott a cserkész.
Megragadta őse kezét s elszántan
mondta:

- Próbáljuk meg! Ha sikerül, nem
hiába szálltam alá Sasváry Barnabás
poklába.

- Mit akarsz? - riadt föl a lovag.

- Meg akarom nyerni az őseim
csatáját.

- Derék fiúnak látszol s van ben-
ned valami rendkívüli, Büszke va-
gyok rád.

- Inkább mi szoktunk büszkék
lenni az őseinkre.

- S hogyan gondolod ezí a dol-
got, Pista fiam? Tudsz jó1 verekedni?
Mert ide az kell! S tudsz-e úgy gyű-

- Dehogy boszorkányság! A halottak élnek. Életük
boldogságát, vagy boldogtalanságát folytatják. A halál
megállítja számukra az időt, de az életet nem szünteti
meg. Ime, én is élem a Bocskói-átkot.

- Legyen szíves világosabban beszélni.

- Persze, per§ze, te nem tud,hatsz erről semmit. El-
,mondorn. A Bocskói-familiával még az öregapám kevere-
dett rokonságba, mikor feleségü1 vette Bocskói Annát.
Hatalmas birtok kapcsolódott akkor a Sasváry-urada-
lomba. Emiatt folyik a háborúság a két csaiád között.
Minek untassalak a százados pör részleteivel. tsocskói
Anna meghalt, testvérei fegyvert fogtak ellenünk. A har-
cot folytatta az apám s folytatom én.

Bocskói Tamás a mult héten is rám rontott. Átkozott
fattyú! Fölégette íalvaimat, magtáraimból kiszórta a bú-
zát. r.n nem hagytam. Tegnap összeszedtem minden fegy-
veres jobbágyomat, katonámat. Ha vér kell' az ördögnek,
hát itassuk őt, a szomjas BelzebuLrot.

Bocskói Tamás véretlei széttépték a feleségemet, kis-
lányomat; én se kíméiem az ő pereputtyát.

- De mért nem hagyják abba ezt az á|datlan mara-
kodást?

- Azi hiszem, ,.*]:|T',TJ]ff',", pitjuk az ellenség
fegyverét. Gyengíteni kell azt, akit le akarunk győzn|

Barnabás úr értetlenül bámult a késői utódra. pista
fölállt:

- Hol laknak az én anyai őseim, a Bocskóiak? Utó-
végre azok is rokonaim. Szeretném meglátogatni őket.

Sasváry Barnabás arca fölragyogott:
.- nrtelek. kikémleled hadi erejüket s kilesed, mikor üt-

hetünk rajtuk. Nagyon jól vanI Az istállómban száz pa-
ripa nyerít: válassz ki egyet s reggelre Bocskóra érsz.
Északkelet íeIé menj.

Pista úgy száguldott, akár a szél, Paripájának a lába
alig érte a földet.

Mikor a Nap első sugara megcsókolta a mezők virágait,
Pista megzörgette Bocskó-vár kapuját.

A kapuőr kidugta a kerek ablakon a |ándzsáiát s utána
a fejét:

- Ki az?

- Vándordiák. Jó hírt hozok ttradnak, Bocskói Ta-
n-rásnak,

- No, ha jó hírt hozol, gyere be! Tán orvosságot hoz,
tál?
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A felvonó,híd l,áncai megzörrentek s Pista patipála át-
szökkent a kapu kőboltozata alatt az udvarra.

A vár ura elé vezették. Bocskói Tamás siralmas álla-
potban fetrengett egy medvebőrön s hangosan nyögött.

- Te vagy a nyitrai felcser? Fiatalnak nézlek: van-e
tudományod az ilyen elmérgesedett sebekhez? Nézd!

Pista töléje hajolt:

- Testvér-vágta seb, azért táj ennyire.

- Van rá orvosságod?

- Van. Ha beveszed, meggyógyu|sz, Ezt a sebet a
gyűlölet vágta, ennek orvossága a szeretet. Mondd és
érezd,. szeretem azt a kezet, amely a lándzsát belém-
döfte.

Bocskói Tamás fölordított:

- Megbolondultál? Ostoba kuruzsló! Azt kívánod, hogy
megbocsássak Sasváry Barnabásnak? Jaj, jaj, ez a bo-
londító f ájdalom !

- Még jobban ég a sebed, mert még jobban gyűlölsz,
Fogadj szói, A testvér-vágta seb poklában égsz örök idő-
kig, ha a szeretet irjával nem oltod el a pokol lángját.
Tudd meg, ez az egyetlen orvclsság.

A beteg tőrt rántott elő a medvebőr aló1 és Pista felé
szúrt vele:

- Tatr<arodj innét, átkozott!
Pista kiment. Az udvaron a szolgák dolgoztak. Az

egyik vizet hozott, a másik fát cipelt a konyhába. őzet
lőtt a vadász, készűltek az ebédíőzéshez.

Pista közéjük vegyült, segített nekik. Uj dolgokra ta-
nította őket. Boumerangot faragott s leütött véle egy hé-
ját. A boumerang visszajöti.

A vár kisasszonyának eltörött a karia: megcsúszott s
leesett egy szikláról.

Pista a kis Margit karját szakszerűen sínbe iilesztette,
a cserkész-mentődobozbó1 szedett orvossággal desinfi-
ciálta, bekötözte a nyilt sebet.

Bocskói Tamásnénak föltűnt az ügyes fiir s magához
hívta, beszélgetett vele.

- Ki fia vagy, apród?

- Sa§váry-fiú vagyok.

- Oh, te átkozott| - 
jajdult íö| az asszony -. Mit

keresei itt a mi portánkon?

-- Azért jöttem, hogy meggyógyítsam Bocskói Tamás
sebeit s hogy szolgálatára legyek azoknak, akik családo-
mat halálosan gyűlölik. Ha ke11, áldozatnak jöttem.

Margit meiegen nézett a íiúra.

- Ha meggyógyul a karom, játszunk. Jó?
Másnap reggel Bocskói Tamás Pistáért üzent.

- Gyere ide, fia;m! Az éjjel őrjítő fájdalom gyötört.
Eszeveszett kínjaimban a te orvosságodhoz folyamodtam.

Barnabás sógoromra gondoltam s ezt suttogtam feléje:

- Barnabás, mért öljük rni egymást? Ne akard, hogy
így égjen a sebem.

- S a fájdalom enyhült, Te csodatévő vagy!

- Nem én vagyok a csodatevő, hanem Az, aki a ke-
resztfán is szeretettel gondolt gyilkosaira.

Bocskói Tarnás mindig sűrűbben gondolt szeretette'l s
bocsánattal Sasváry Barnabásra § a sebei nieggyrigyul-
tak,

Pista egy napon eltűnt. Visszament Sasvárra. Barrra-
bás úr izgatott kíváncsisággal fogadta:

Mit végeztél?

- Mehetünk, Nincs éle fegyverének.
S éjfélkor fölkerekedett a sasvári sereg. Kénkő villticl-

zott az üreges szemek mélyén s zörgött a sok fegyver.
Sasváry Barnabás és Pista 1ovagoltak a had élén.
Bocskó alatt rnegálltak. Pista bekiáltott az üres éjsza-

kába:

- tsocskó Tanrás jőjj elő a végső elszámolásra!
Megnyílt a kapu s kilépett tsocskói Tamás. Nem volt

nála fegyver. Karjait széttárta s úgy állt ott.
Barnabás urat elöniötte az évszázados harag, kardot

vont s belevágott Tamás testébe.
Tamás úr mosolygott s tenyérnyi sebe egy pillanat

aiatt összeforrott. Nyoma se látszott.
Pista Barnabás űr,hoz fordult:

- Nem tudod megsebesíteni, mert szeret téged. Lá-
batok alatt összefoiyt az ősi vitás föld, mért hadakoztok?

Sasváry Barnabás kezéből l<ihullott a kard. Megölelte
Tamást.

kakas kukorékolt.
Sasváry Pista összerezzent s cso-

dálkozva nézett körül, A hajnai
édes fénnyel öntötte tele a keleti

Kelemen kilépett a bokrok kö-
zül s gúnyos hangon szóit:

- Végre megtaláltalak. Már a
második őrségváltás is megvolt.
Nos, kialudtad magad? Hanenr
nézd. csak, milyen érdekes gödör
ez: négyszögleiű gödör, régi fal-
darab

- Ez kripta volt valamikor a
XlY. században. Sasvár urai pihen-
nek itt. Most már Barnabás úr is
pihen 

- telelt Pista.

Radvdnyi Kálmdn.

TÁBoIrI üNNpppr,y.
Minden csapat rendez ilyet a Lábotozás utolsó vasárnapján,

részben a vendégségbe jövő szülők, részben a vendéglátó házi-
gazdának és a falusiaknak a tiszteletére. Ne felejtsük el ilyenkor
á táborunkat minél szebben feldíszíteni. Ne íelejtsük el ilyenkor
Iretünk azzal, ha előző este a vendéglátónknak, a falu veze-
tőinek és a jóltevőinknek a tiszteletére lampionos felvonulást
rendezünk a házuk elé. - Az ünnepélyt d. e. mise, illetve isten-
tisztelet vezeti be. D. u. 5 órára hirdessük az ünnepély pontos
kezdetét, Igy kb. két és fél óra áll rendelkezésünkre. Ez alatt
sok mindennel szőrakoztathatjuk a közönséget, Programmtrnk
változatos, mulattató, a lebonyolítás pergő, az egyes számok
rövidek legyenek. - Felvonulás, utána ének, csatakiáltás. -Szabadgyakorlatok, íapuska-gyakorlatok az egész csapat rész-
vételével. - örsi bemutatók: gulák, talajtoína. ... Tréíás be-

mutatók: bakugrással való felvonulás, azután békaugrás, rák-
menési-, talicskázó-, cserkészló-versenyek. - Versenyeket lehet
rendezni, de sohasem egyéni, lranem mindig örsi versenyt.
Nézni ezt sokkal érdekesebb. - Míg a f,iúk a versenyre {elké-
szülnek, lehet dalolni, szerepelhet a szünetben a zenelcarunk is.
Versenyek: staíéta, kulacsadogató, kigyóbőrhántás. Utána bu-
meráng-, lassó-, krinolin-míivészünk produkálhatja magát. Ez
alatt eregethetünk sárkányokat, vonatozást, lassított 1elvételt
mutathatunk be. Bemutatjuk a repülő cserkészt. Végül egy jó és
izgalmas cser]<észjátékot mutatunk be. Pl,: kézi-footballt, ko-
sáilabdát, közepest (l. M. Cs. Játékoskönyvében). Ha a ven-
dégeinket nem tudjuk tábortűzre is ott marasztalni, akkor már
a il. u. ünnepély keretében lehet szavalatot, zeneszámot adni,
örsizászlót avatni stb. D jobb ezeket már a tábortűzre n6.n?rl:
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INNY PS SZIVNY, AZ EMBEREVŐ TESTVÉRPÁR.
_ Igen, igen, csak ne tessék olyan nagyon csodálkozni. rel ködösített szemmel akarunk dolgozni? Igen? Akkor

Nem is kell őket bemutatnom, hiszen mináenki találkozott csak dohányozzatok|
már velük. Hogy hol? Hát akárhol, Mindenesetre Magyar-
<rrszágcln. Akár Pesten, akár Mu-
csán.

- Jó vicc! Akkor nem emberevők!

- De igen. Komolyan azok, Csak
nem szokták őket elég krlntolyan venni,
tnert a társadalmi érintkezésben igen
barátságosak, behízelgők. Mesterségü-
ket tittlkban űzik és - havi részletek-
ben. De már látom, hcrgy kifúrja az ol-
dalatokat a kíváncsiság, hát megmon-
dom, kik azok; az egyik neve Alcohol,
a másiké Nicotin. Másként: az ivás és
a szívás. Persze, nem aludttej-ivás és
nem rjztlndús, szénaillatos levegő szí-
vása. Hanem a szeszesitalcrké és a dr-r-

hányé.
Helyt volnánk tehát. Engedjétek meg,

hogy minden elítélés és megrovás he-
lyett egyszerűen ránrutassak bizonyos
tényekre, amiken még vitatkozni sem
lehet. okos ember kevés szóból is
ért.

*

,, . . . á nikotin igen erős méreg em-
berre, állatra egyaránt. A tömény (95
százalékos) nikotin egy cseppjének
étellel és itallal, vagy másként: a bőrön
átszívódva, belélekzéskor a tüdőn át

:
'l§rc!..L,

Ezek nem emberevók?

Ford Henrik, a hatalmas autó-király
azt mondja: ,,A dohanyzds egészen fö-
lösleges. Edison évekkel ezelőtt beha-
tóan tanulmányozta a cigarettázást és
igazat atlott nekem. A cigarettázás ve-
szedelmét íokozza a papír elégésekor
képződő akrolein, ami erösen hat az
ideg-gócpontokra ls degenerdIja az
agysejteket. Ez a hatás különösen fiúk-
naL igen erős. 'ludtommal Edison neln
alkalmaz cigorettázó embert . . ." ,,Ná-
lunk dohányzási tilal<_rm van mindenütt:
a műhelyekben, irodákban, vonataim-
ban és hajóimon. Szinte szemmel lát-
ható, mily jót tesz ez az embereknek . . .

*

A íővárosi statisztikai Hivatal közle-
ményei szerint egy munkáscsalád át-
|ag 181 P 32 fillert költött egy évben
dohányra. Viszont cukofra csak 16l P
75 fillért kenyérre, lisztre pedig 433
pengőt. Szóval csak kétszerannyit,
mint amennyit a családfő elfüstölt. -É,szszerű ez? Jogos e|iárás ez?

A dohányzást mindenképen lovagiat-
lan és cserkészszerútlen rossz szokas-
nak tartoín. Mert ha már a magunk
egészségét nem tekintjük pedig
de nagyon szükség van mo§ min-a szervezetbe jutása halálos mérge-

zést okoz , . , 0.05 gramm tiszta nikotin, tehdt egy dekd-
nak az uf 

,ooo része emberre haldlos." Igy olvasorn ezt a

m. kir. dohdnyjövedék á|tal a tömény nikotin (kertészet-
ben használatos rovarirtószer) használati utasításában.
A Nemzetközi Vásáron szereztem.

- |\g, jót A tömény nikotin| De a dohányzásnál csak
igen keveset szívunk be abból. - Igaz. De sok kicsi sokra
megy. Mérget szivunk, azt nem lehet tagadni, úgy-e? Ká-
bítómérget...

Mi szükség van arra, hogy magunkat, érzékszerveinket
agyunkat, idegeink központját elkdbitsuk? Mi szüksége
van arra főképen a gyerekembernek, akit semmiféle sú-
lyos lelki megrázkódtatás nem ért még, semmiféle gond
nem terhel. A íelnőtt ugyanis ilyenkor nyúl a kábító-
szer után. Ha sok tiszteletreméltó iérfit, cserkészvezetőt
dohányozni látunk, ne íeledjük el, hogy legtöbbje a lö-
vészárokban szokott hozzá. A szuronyrohamot megelőző,
ideget pattantó csöndben. A pergőtüzek észbontó poklá-
ban. A sebesülések és műtétek okozta elképzelhetetlen
szenvedések közepette. - K,érdezzétek csak meg tőlük,
hogy örülnek-e a dohányzásnak? Hogy büszkék-e rá? Va-
lamennyi azt mondja majd: Dehogyis, fiam! Bár sohase
szoktam volna meg.

Ez az| Ne szokjuk nzeg. Ne vegyünk egy életre szóló
nl,űgöt a nyakunkba.

Egy német tudóst megkérdeztek, hogy mi az oka a ká-
bítószerek fokozott használatának. Azt íelelte rá: Die
.\ngst vor der Wirklichkeit! Félelenr a valóságtól. Hát
ni. magyar cserkészek, félünk a valóságtól? Nem akar-
iuk egész tisztán látni szerencsétlen hazánk szétrongyolt-
sagát? Embertestvéreink szörnyű nyomorát? Kábítószer-

den épkézláb magyaríal, akkor is gondolkozóba
ejtenet, vajjon helyes-e, ilendő-e, hogy bódítósze-
rünkkel és annak elhasznált maradványaival az ártat-
lan környezetü,nknek ,a levegőjét rontsuk? Hány apát és
erős, nagy fiút láttam már dohányozni pólyásbaba, vagy
beteg asszony mellett! Rendjén yan az igy, fiúk? Becsü-
let ez?

Méltán panaszkodnak a természet kedvelői az erdőn-
mezőn elhajigált papír,hulladék miatt. Nem kevésbbé iz-
léstelen dolog az általunk kipöfékelt füstöt másokkal le-
szívatni. Hogy az elhajigáIt cigarettacsutkákról, gyufák-
ról, hamuról ne is szóljunk. Dohányos ember ritkán ügyel
a tisztaságra. 

{.

- De hát akkor miért van dohány a világon? Miért te-
remtette a jó Isten?

Fiam, maszlagos nadragulyát is teremtett a jó Isten.
Orvosságul használják is. De nem szívják. Az öreg Ford
kere,ken ki is jelentette: ,,Azt hiszem, hogy a dohanyzas
nem a aondviselés terveinek megf elelő'és nem a legjobb
J ölhasznaldsa a,dohany nak."

És mi van a szesszel? ri ilzir< szeszt?Sört, bort, likőrt,
rumot, azt igen, de szeszt? Pfúj !

Bizony pfúj ! Csakhogy szesz van a sörben is, borban
is, likőrben is. Tudod te azt jól . . . !

- De milyen icurka-picurka? Az csak nem árt?
Nem? Hallgasd csak: ,,a világháború alatt francia és

angol repülőknél végzett vizsgálatok kétségtelenül nreg-
állapították, hogy egyneg;lled liter könnyü scrr nlár kimu-
tathatólag csökkenti a latóélességet és az egyensúlyér-
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zést." ,,A nagy amerikai és angol vasúttársaságok a tel-
jesítóképesség és a forgalom biztonsága érdekében már
20 év előtt teljes alkohol-tartózkodást kívántak meg min-

den alkalmazoltuktól." ,,A gyárüzemek fokozatos racio-
nalizálásáv al, f őként az úgy nev ezett f olyóm u n ka b.evezeté-
sével járó nagyobb munkatempó kívánatossá tették az
absztinenciát. Alkoholhatas alatt alló egyéneknél a kifti-
radds gyors,abban dll be . . ." S hogy ismét For,dot idéz-
zem, aki tudományos és orvosi szervezeteivel őrködik
munkásainak jóléte fölött: ,,Az ivdsról ugyanazt tartom,
mint a dohdnyzdsról: céltalan és káros. Amióta alkotmá-
nyunk (t. i. az Egyesült Államoké) 18. pontja elrendelte
a,,prohibiciót", embereim általános helyzete hatalrnasan
föllendült. De nem is tűrjük a törvény kijátszását . . ."

Hát Ford nem tűrte. Mások ellenben igen. Mert Edward

D. sullivan amerikai író hiteles adatai szerint a mult év-
ben 3,000,000,000 dolltirt kerestek Amerikaban a szesz-
csempészek, Chicagóban egyetlen csempész heti 4000 dol-
lárt fordított a ,hatósági közegek vesztegetésére.

Mindenesetre jó lesz, ha elhallgatnak azok a nagy ma-
gfarok, akik az alkoholíogyasztás korlátozásátőI a ma-
gyar borvidékek lakósságát féltik. Hiszen a magyar csak
termeli a bort, A hasznot leJölöző borkereskedő mar csak
ritkdn magyar ember

Legyünk résen! Ha a pasztőrizált mustnak, a sző|ő-
dzsemnek és más alkoholmentes szőlőtermékeknek a ke-
reskedelme is haszonnal, nagy haszonnal járna, nem volna
annyi ,,,meggyőződéses" ellensége a szeszes italoktól tar-
tózkodó mozgalomnak.

Mitévők legyünk?
1. Ne ítéljünk el másokat, de ne is kövessiik azokat,

akik szívnak és isznak.
2. Ne szokjunk hozzá a dohányhoz, szeszes italokhoz,

Az egészséges szervezet úgy sem kivánja azt.
3, Ne táplálkozzunk túlzsíros ételekkel és együnk ke-

vesebbet. Akkor nem hiányzik majd az itóka meg a
dohány.

4. Ne gondoljuk, ,ttogy a férfias öntudathoz hozzátar-
tozik annak az emberevő testvérpárnak barátsága.

5. Legyünk tevékenyek, mert az unalom, a semmittevés
az eredőforrása az efféle szenvedélyeknek, nehezen le-
küzdhető rossz szokásoknak.

6, Az absztinens Iiatalember könnyebben tartja meg a
cserkésztöruényt, mint a dohányos és borbarát. Nincs mit
titkolnia, takargainia a szülei, tanárai előtt, tehát nem
kerül kísértésbe, hogy megszegje az első törvényt. Jobb
érzékszervekkel hívebben teljesíti kötelességeit és jobban
tud segíteni. Tiszta fejjel uralkodik szavain és tettein:
jobb testvér, jobb lovag, jobb alattvaló és jobb yezető.
Vidámsága nem mesterséges, hanem szívből fakadó, de
mindenkor tud megfontoltan is cselekedni. Takarékosabb,
mert okosabbra költi a garasait. Nem kábítja, nem izgatja
az idegeit, tehát könnyebben szembenéz a tisztátalan kí-
sértővel . . .

Ezek után pedig lehet választan,i !

Velősy Elek.

.Mitévó legyek ?

HÁnour lÁrÉr.
Leülősdi.

_ Hely: tágas szabad tér. A résztvevők száma: legkevesebb tíz.
semmi hozzávaló nem kel|.

A játszók körbenállnak, a bftó a középen. A bíró kiált: In-
duJj ! A körbenállók két lépésnyi távolságra egymástól léptek-
kel körben járnak. (Egymáshoz érni nem szabád!) A bíró el-
kiáltja magát: ,,Hármasával, vagy négyesével stb. leülni." Erre
a fiúk hármas vagy négyes stb. kis körökbe állnak, egymás
vállát megfogják es gyoísan török ülésbe leülnek. - Azok
a játékosok, akiknek nem jutott csoport,,kiállnak. Most újra
körbenjárás következik. Az a győztes, aki legtovább marad
benn a körben. E játéknak gyors üteműnek kell lennie.

Labdaadógatós.

Hely: szabad térség. Játékosok száma: |egkevesebb 20, Hoz-
závaló: egy football.

A játékosok két sorban állanak, 10 lépésnyire egymástól. Az
egyik, mondjuk a kék, a másik a vörös csoport. A bíró középen
állva tartja a labdát. Majd belefuj a sipjába és a labdát ma-
gasra feldobja. Aki a labdát elkapja, az igyekszik a saját párt-
jában tovább adogatni, a másik csoport viszont ki akaria ra-
gadai az ellenséges kezekből a labdát. Az a csoport, amelyiknél

legalább 5 kézen ment keresztüL az adogatás, anélkül, hogy az
ellenséges párt elvette volna, kap egy pontot, Amelyik pártnak
több pontja van, az a győztes. A labdával futni tilos.

Mentős-játék.

Hely: szabad tér. A játékosok száma: 2 vagy több örs. Hoz-
závaló: cserkésznyakkendők. Az örsök egymástól 5 lépésnyi tá-
volságban állanak fel. Mindegyikkel szemben, kb. 10 lépésnyire
letűzve egy cserkészbot, A bíró közbiil áll, ilyen íormán:

örsök. Botok.
a
@

ó
Bíró.

A botok a léket kapott hajókat jelképezik, melyeket partra
kell vontatni. A bíró jelére mindegyik örs megállapítandó cso-
móval összeköti a nyakkendőit, odaíut a ha!óhoz, a végét szo-
rítónyolcassal odakötik a ,,ha!óhoz". A biró felülvizsgálja a
csomókat. Amelyik örs leghamarabb kész és a csomói hibátla-
nok, az a győztes.

**{<***

**rÉ*r<rF
*r<*r<**
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A pÁn,Isl GyAn,MATüGyI KIÁLLíTÁsnór-.
r\lás ez a kiállítás -- -- , ,- '' , _T16 Minden kedvez a

nappal és más este. , : ; "illl kiállítás sikerének,

n'ulo Tener c'ulet- 1ÜÁ ',' ;,1' ",: 
,,i t l l.:,,,-],:i:,, YÉJ. ''1i,X'I"o;1""':;tömbök, exotiktts n.]

.r9gás9 íából,. beton- §-l : ,, _, § ,il ...', ,,'.;, .,i:ril óránkint trópusi zu-pgl és papírmassé- *Nry*.]§ 
''- §,' 1§ & ,,::., .'1 ,rru hatagokat bócsát az

ból, egy óriási vásár, Il t ' q.*r§t* ,n .,:'.,, .l,{§llffi embörek nlról'eg,ó.aslvasaí' 

§§ *atlj.glí#i$ahol valódi rréserek
kínáJják ordítbzva lártrikat, a .gyarmati ilyen éjszákai eiÉ
lemnl"gm mellett arab nek._ A. reggeli láto-

:|P:T_,, i ^:t'_'-t:i ;rc#kjp#ffi,^é_,1r()rli]S1zl{ es íl rn] S7e- l

hasorrlit. az.egészegy ffir§.iil§,rc észre, hogy a kiál|t-rragyvásárhoz,'csak-E..$-mtásbejáráátdíszítő

tikusabb. teste szétmátlottan a

*q,i'Ji, i,,friliá*á,,i ,, l Angkor-vatitemplom. lTi,"l *or?fl',::*"u';

hogy öt perc mttlva még hamLr is alig maradjon utána. A fran- A víz mellett van még egy máslk, sokkal boriásztóbb ellen-
cia ízlés és művészet itt megmutatta, hogy mire képes._Színes sége is ennek. az átomvilágnak: a tűz. Az őrök még ma is bor-

L ftffi]H ir:l'^i,lu'""'n'l1T,- r;vorqrrnnefi sehps-

-,-:]t 1ry 
ffil#H,,",,".5.t. i.!if'§t:É=,,É ;É-I.l*:ffi@ :ili"#,,J;r.i$Lll§ í:| "',ÍÉlÉjá.*,xli

ffi iJ,;,:*, 
".csap' fell 

Híl.joo].;fií J#
I'' '.:Yitffi Az egósz kiállí- tnaradt. Köröskö-rr.

-=

- egyszerűen áttet- és ugyanolyan
Esti hangulat, ték ide a Vincen- nagyságban és be- 

Tűzból_vízbót épüIt ananász.Esti hangulat, 
l'.t_""'o"?u ",i.!íá; ií"*J.'**!i 'ilff_ Tűzból_vízbót épüIt ananász.

közepébe. Hét ku- egyszer felépiti el-
polája _közül a.középső 55 méter magas, az e{ész épület 250 pÜÓztult épüÍetét. .

meter hosszÚ. ,É.jszaka kék es zöld fényben vill"og az'egész, a A vezetÖség gondoskodik arról, hogy a közönség egy pilla-
feljáratot diszítö kis (alig másfél em6ermagasságú) o-roszlá- natig se gondofon az unalomra.'Ünriejlség, látvánfos§ág'egy-
nok pedig vörös ttizet okád- másután liövetkeziÍ<: egy ram-
nak,

Az épületekkel együtt össze-
hordták itt a franciák a világ
minden sarkáhól a különbözö
népfajok egy-egy csoportját
is, Arabok, afrika,i négerek,
madagaszkáriak, indokínaiak,
Tahiti és Ausztrália tarka, kü-
lönös népe legdíszesebb ru-
hájukban, eredeti,,szoba"-be-
rendezéseikkel élik itt a maguk
megszokott, otthoni óletét. ps
hogy ők ezt mennyire komo-
lvan veszik, bizonyítja, hogy
az egyik éjszaka egy éjjel,i őrt,
akit a sötétben nem ismertek
meg, az arabok majdnem
agyonvertek. Ugy látszik azt
hitték, hogy juhot akar lopni.

bodzsai vizi ünnep rekons-
trukciója tűzijátékkal és ere-
deti bennszülött táncokkal a
tavon, Montgelfiére elsö fel-
szállása kezdetleges ballonjá-
val, gyarmati katonaság disz-
felvonulása, egy afrikai néger
király ünnepnapja, kis indo-
kínai táncosnők madár-tánca
stb., stb. A sportpályán pedig
a mult héten a cseh szokolok
néhányszáz főnyi csapata tar-
tott ,,dísz"-tornát.

Hej, ha azt a.b,izonyos ma-
gyar cserkész,,rohamcsapa-
tot" látná a francia közön-
§ég.

üvegból és fényből épült tündérváros.
Kordos Ltiszló,
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ötvnN BUDApEsTI cspn,I{Esz úr.ra BuLGÁRIÁN, rönöxonszÁGoN
ps nonnÁNrÁN Át.

Három-négyszáz évve| ezelött ugyanonnan indultak a magyar
íiírk útnak Konstantinápóly felé, ahonnan most iúnirrs 24-én mi.
Mégis milyen nagy kiilönbség! A mi hajónk daltól hangos, míg

Bevonulás ístambulba.

azoké ..-Ut-
közben a budapesti
bolgár testnevelési
íőiskolásokkal uta-
zunk együtt, akik
megtanítottak ben-
nünket a bolgár
himnuszra és a
,,Napred drugari..."
kezdetű dalra is,
és igy a bennünket
Rasse-ban üdvözlő
bolgárokat bolgár
nótaszóval köszönt-
hettük. Vdrná-ban
kellemes meglepe-
tésként Dimitr Ni-
koIov, Budapesten
végzett ottani mér-
nök magyarul adta

tudtunlira, ho91, 321u...n látott vendégek vagyunk.-A Várna
melletti sveti konstantn-ban ütöttünk két hétre tábort.

Fájó szívvel mondtunk két hét után búcsút mind várnai bará-
tainknak, mind a Fekete-tenger híís hullámainak. Este indultunk
Istambulba a ,,Cár Ferdinánd"-on. Reggelre Burgas-ba értünk
és az esti elindulásig bőséges alkalmunk nyílt a városka meg-
tekintésére. Másnap, július 12-én reggel B óra tájban érti_ink a
Boszpórusz-ba, amely méltó bevezetése a tündéri íekr,ésű lslam-
hulnak. Egy órai hajózás után elénk tárult a mindenkit elragadó,
feledhetetlen látvány: Konstantinapoly. Nem tudtunk eleget gyö-
tlyörködni; telhetetlenek és önmagunkkal etégedetlenek rloltunk.
Ani.nt a parthoz közeledtünk, megcsapott benni.inket az idegen
rnetropolis szele, és szinte jólesett felfedeznünk a rengeteg ,,vízi
hordár"csónakok közt a Pater Vendelékét, Egy ott élő maglrar
pap: Pater Vendel jóvoltából az istambuli Magyar Egyesiilet
tárt kapuval és terített asztallal várt benniinket. Szállást a Pater
az egyik leghíresebb török iskola internátusában, a Galata Saray-
ban szerzett számunkra. Megérkezésünk trtán délután a legendás
Hagia Sophiát, a Karye-mecsetet és az Ejrrp-temetőt néztük rleg,
beíejezésül pedig a lenyugvó Naptól valóban bearanyozott
Aranyszarv-öblön hajókáztunk végig. Másnap Török Bálint
szenvedésé helyére, a Héttoronyba zarándokoltunk el, a íelidé-
zett mult emlékét etnyomta a romok festői képe és az innen nyíló
kilátás. Délután a császári múzeumban bámultuk meg a világra-
szóló ritkaságokat: az igazgyöngyökkel kirakott trónszéket (ér-
téke több mint ötmillió angol iont), a világ legnagyobb sma-
ragdját, a szultáni háremet és - ami minket talán legjobban
érdekelt - a nagy Szulimánnak magyaros motivumokkal hínr-
zett diszruháját. A dicső mult emlékeinek nézegetésétől megitta-
strlva siettünk hódolatunkat kifejezni a mai Törökországnak,
l(emál pasa szabadságszobra előtt, ahol Pater Vendel a neviink-

ben török nyelvü
beszédet mondott.
A harmadik nap
délelőttién néhá-
nyan üsküdarba
(Szkutari) mentek
át, vagyis vissza-
mentek Ázsiába,
nagy tészünket
azonban nem enge-
dett konstantiná-
poly. Előbb l. Ah-
met hat minaretes
mecsetjében és a
mellette lévő obe-
liszkben gyönyör-
ködtünk, majd a
Bazár-ban igyekez-

tünk még meglevő piasztereinktől és fontiainktól rnegszabadulni.
Utolsó délutánunkon meglátogattuk Jeniköy-berl Tahy Laszló
nagyar követet, aki a náía töltött órákat jó szóval, a Boszpt_l-
ruszban való ftirdéssel és jó ttzsonnával tette feledhetetlenrró.
A vidám órákat meleg búcsú fejezte be. Innen egyenesen a ha-
jóra mentünk és este /27-kor már indultrrnk haza, Incluláskor
mindenki a Jedélzeten volt és feledve a bíízös, zegzugos, pisz-
kos l<is utcákat, fájó szívvel búcsúzott a világ leggyönyörűbb
fekvósű városától,

E§}, éjszakai hajózás után Burgasból vonattal indultunk
Szófitl-ba, ahol már az ismert testvéri szeretettel fogadtak ben-
nünket; a bolgár főcserkész is veliink tartott egy ebóden. A fej-
lődő, szép íőváros nevezetességeit boldogan és szeretettel muto-
gatták a bolgár cserkészek. Innen utunk Kazanlik-ba, a rózsa-
o|aj hazájába, majd az 1887-88-i török-orosz háborúban hí-
ressé vált Sipka-szoros-hoz vezetett. A Sipkaszoroson a csapat-
nak csak egy része ment végig, többen megelégedtek a szoros
bejáratáná| épült orosz monasterium megtekintésével. Egy ér-
dekes véletlen is emlékezetessé tette ezt a kirándulást. A temp-
lonr gondnoka, egy orosz emigráns, táismert dr. Gyonilay Ldszló
26-os parancsnokra, akivel egy ütközetben, 15 évvel ezelőtt mint
ellenséggel állott szemben. Megható volt, amint a hajdani ellen-
ségek most jóbarátként egymást átölelték,

Megérkezés Szó{iába,

Innen vonattal Russen át Ciurgiu-ba, maid Bukarestbe érkez-
tiink. Az első Románia területére lépő magyar csapat udvarias
fogadtatása meglepő volt. Mindkét helyen katonazenekar várt.
Bukarestben a város megtekintésére a rendőrség két legénységi
autót bocsátott rendelkezésünkíe, a kísérőinkül beosztott cser-
készek pedig mind tudtak magyarul vagy németül. Már itt is
sok magyar szót hallottunk, még többet azonban - természe-
tesen - Brassóban, ahol szintén katonazenével vonultunk végig
a városon. Mi vi-
dáman lépkedtünk;
azok, akik minket
néztek, sírtak. A
magyar cserkészek
szívesen fogadtak
bennünket, a ío-
mán katonazenekar
a magyar himnuszt
játszotta és mi
mégsem tudtunk
valam,i elfelejteni.

KoIo'zsvdrt nem
volt iinnepélyes lo-
gadtatás. Katona-
zene helyett autÓ-
buszberregés, be-
vonulás helyett pa-Az istambuli szabadságszobor megkoszoruzása. Csopcrrt az orosz templom előtt.
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rancsszerinti gyors és feltűnésnélküli elszállásolás. Sok olyant
táttunk, ami tizenöt évvel ez-elijtt másképpen voit. &látyás szob-
rán, az egyetemen, az utcákon, az épiileteken idegen a felirás.
Amikor a vasútrrál attól a néhány magyar cscrkészfiútól el ,

búcsúztunk, akiknek szabad volt kísélniök bennünket, éreztúk,
hogy e;lek ttrdják csak igaz.án, rnit jelentht,t magya,rnak lenni.

ötheti távol1ót után jól esett rnegpillantani ir kivilágított BLrda-
pestet, köszönetet és búcsirt mondani Sandor lános tábor,
parancsnok írrnak, és nyakába borulni régen látott szerct,
teinknek' 

F arkas Zoltatl.

A ticpelr t'arhas Zo.-!tin fel!eteI§i.
A Mátyás-SZobránál,

R,EGE.
A . . . ."vári kr_rpott erdészlak ntagánycls öreg lakóját

§ohasem fogom elfelejteni. üldögeltünk a vén erdészlak
álmos falai közt. Künn már dércsípett leveleket zörgetett
az esti szellő és jól esett a hosszít kóborlás után a
kandaló tüzébe bámulni.

Az örieg mesélt.,

,,ötvennégy éve akkor tizenkétéves voltam, de ma
is úgy él bennem az a rémes idő, mintha tegnap történt
volna. Az édesapám a szabadságharcban honvédtiszi
volt s Világos után az édesanyárnmal együtt Amerikába
menekült. Eleinte a városokban próbálkozott a megélhetés-
sel. New-York, Sant-Luisbarr volt hosszú ideig. en is
Sant-Luisban születtem. Aztán gondolt egyet. Felcsapott
farmernek. A soson indiánoktól vett egy kis tertiletet és
nekilátott a gazdálkodásnak. Kemény munka után rövi-
desen íelvirágzott a kis birtok. Az indiánokkal igen jó ba-
rátságban voltunk. Mi bejártLrnk Sant-Luisba elég gyak-
ran és hoztunk mindenféle árut, amit aztán az indiánok
becseréltek trugettre, vagy á!latbőrökre. Igy nemcsak lr

termelés, hanem a kereskedés is előnrozdította a kis ta-
nya felvirágzását.

es akkor egy napon beütött a baj, A dakoták kiásták
a harcibárdot és hónapokig tartó harc után elfoglalták a
sosonok vadászterületeit. To-Li-Tsee, a Fekete Sólyom,
ismerte a farmunkat, tudta, hogy apám sikeresen dolgo-
zoit s egy napon - gondolván, hogy nem jön hiába -megjelent a farmon. Követelte az apámtól, hogy vegye
meg tőle a területet, tnert az most a dakotáké.

Apám hirtelen haragú ember volt, mclst is elragadta
a vére és kidobatta a főnököt. A főnök tajtékozva kapott
lovára és elvágtatott.

Az édesanyám majdnem elájult. ő jobban érezte, htlgy
mi fog történni. Az apám nevetett.

- Ettől a pimasz bandától nincs miért félnünk. Ifizto-
san megpróbálják, hogy felpörköljék a tanyát, de ha ré-
sen leszünk, nem történhet semmi.
, 

- Lajos, te belovagolsz Sant-Luisba és telfrissíted et

lőszerkészletünket.
Az édesanyám közbevágtltt:

- Csak nenr küldöd el m<lst azt a gyereket? Ki tudja,
rni történhet s jobb, ha most együtt maradunk.

- Ugyan, csak nem látsz rémeket. Megvan a Lajosnak
a hozzávaló esze, fegyverrel is bánik úgy, ahogy kevés
íelnőtt és nem is először megy. Ugy-e, Lajos, mi nem fé-
|únk az ördögtől se?

Én már sokszor tettem meg egyedül ezt a három,napos
lovaglást és örömmel mentem most is, különösen, hclgy
az édesapám a félelmet entlegette. Mégis éreztem valami
szorongásfélét és nagycln elnehezült a szívetn, mikor az

édesanyám bítcsúzóttl megcsókolt. Aztán Ie|pattatntam a
lovamra s tnár csak a praerit láttam magam előtt.

A máskor jó háromnapo, 

*O' 

rno.' nagyon megrövidült
Kergetett a nyugtalanság és a szokott látogatásokat el-
mulasztva, bevásárlás után isnrét lóra pattantam s vág-
tattam visszafelé. Lovam is, mintha megérezte volna, hogy
űz valami, szinte repült velenr. Fáradhatatlan indián ló
volt a sosonok főnökétől vettük 10 új winchesterért. Alig
kétnapos lovaglás után már a tanya közelében jártam.
Ahogy csökkent a távolság, növekedett a nyugtaiansá-
gom, Vajjon mit találok? Amikor felértem a dombtetőre,
ahonnét már látni lehetett a tanyát, egy pillanatig nem
mertem kinyitni a szleíilemet. Mirrtha fejbe vágtak volna,
úgy ordítottan fel. A tanya porig leégett. Megsarkan-
tyúztam a lovamat. A szokatlan fájdalomtól ugrott egyet
s majd levetett, hogy, mint a szélvész rohanjon lefelé a
dombról. Még meg sem állt a ló, leugrottam róla.

Az első, amit megpiilantottanr, az édesapám holtteste
volt. A fejbőre hiányzott s a szívében ott volt To-Li-Tsee
kése.

A szem,em égett, de nem tudtam sírni. ökölbe szoritott
kézze| rohantam tovább., Az ajkamaí véresre haraptam.
Ha a dakoták ott lettek volna, nekik rohanok.

Az édesanyámat és a kis húrgomat az egyik szobában
találtam meg összeégve. Az ttdvarban elszórva feküdtek a
béreseink holttestei. Mérhetetlen fájdalmat érezteni. Majd
szétszakadt a szivem. Aztán ásót fogtam, dolgoztam
egész nap, sírokat ástam, eltemettem a halottakat.

Tizenkét éves voltam - de mire befejeztem a temetést,
megöregedtem. Aztán odamentem a lovamhoz, nyakára
hajtottam a fejemet és kitört belőlem a. zokogás.

,*

Az élszakát a farn] közelében töltöttem. Másnap reggel
íttra készültem.

A dakoták nyoma még tisztán látszott. Búcsút intettem
a füstölgő ta,nyának, az árva síroknak és vágtatva meg-
indultam a nyomon.

A dakoták nem nagyon siettek. Egynapi lcrvaglás r-rtán
már egész frissek voltak a nyomok. Körülbelül négy órá-
nyira lehettek előttem.

Még az est leszállia előtt közelükbe akartam érni. A lo-
vam előrenyujtott nyakkal vágtatott. Ma sem értem -de semmi fáradságot nem éreztem - csak a bosszú dö-
römböit bennem. A messzeségben feltűnt a Rio Mincos
cserjés partja. Valamikor még az apámmal jártam erre,
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A dakoták biztosan ennek a partján ütnek iábort éjsza-
kára.

lrányt változtattam. A dakoták falui a folyó mentén
délre fekszenek, aría kell nekik kanyarodni. En tehát
északnak vágtam. Kétórai lovaglás után elértem a folyót.
Ekkor nlár besötétedett. Átúsztattam a folyón. Lovamat
megkötöttem a sűrű bozótban s meginclultam a part kö-
zelében lefelé" Nemsokára vékony füstcsíkot láttan a tá-
volban. Ott a tábor.

Kerestenr egy alkalmas gázlót, átkeltenr s tivattrsan a
tábor felé lopóztam. Meg akartanr tudni, mi a tervúl<.
Egyetlen vágyam volt: To-Li-Tseet tnegtalálni és neg-
bosszúlni sziileim halálát. A tábor közelébe órtern.

Néhány sátor állt csupán és két tűz égett. Szerencsénr,
vtllt. Egész közel a rejtekhelyenrhez r-ilt a főnök, két örcg
harcossal. Tomahawkonrmal leteríthettem volrra hátulról
a főnököt, de én nem ezt akartam. Harcolni akartan a
főnökkel, visszavenni az apám skalpját és elhozni a iő-
nökét. Elég halkan beszélgettel<, de annyit sikerlilt nleg-
értenem, hogy a kis csapat holnap átkel a Rio Mincoson,
hogy felkeresse a bizonok vonulási helyét, To-Li-Tsee
pedig a folyó mentén a dakoták falvaiba lovagol, hogy
a többi harcosokat összeszedve, szintén ide vonuljon.

Majdnem felkiáltottam örömömben:

- To-Li-Tsee holnap a skalpjával fizet.
Visszakúsztam a gázlóhoz, átkeltem s amilyen gyorsan

csak lehetett, a lovamnál termettem. A hűséges ál|at vál-
lamra tette fejét örömében. Megveregettem a nyakát, az-
tán írtnak indultunk. Bevágtattam a praerire. Nagy kört
írtam le a dakota-tábor körül, úgy, hogy délfelé keresz-
teztem a főnök útját. Hajnal volt, mire a folyóhoz visz-
szaértem. Akkor lefeküdtern aludni. Napok óta az volt az
első nyugodt álmom.

Magasan járt a nap, mikor felébredtem, de még elég
időm volt a főnök érkezéséig. Megkerestem az esti nyo-
momat. Tiszta és éles volt. Lehetetlen, hogy a főnök elke-
rülje. Lovamat mélyen bevittem a cserjébe. Revolvert,
tomahawkot vittem magammal és övembe szúrtam a fő-
nök kését, amit az édesapám melléből vettem ki. Elrej-
tőztem a nyom közelében.

Hosszú várakozás után feltűnt egy lovas. A szívem alig
vert hangosabban, mint máskor, Hozzászoktam már nyolc
éves koromban a veszed,elmekhez.

A lovas közelebb ért. Felismertem: To-Li-Tsee volt.
Még pár lépés a nyomhoz ér. Kézbe íogtam a revolvert.

A főnök hirtelen visszarántotta 1ovái, tomahawkját
kézbe fogta; - meglátta a nyomot!

en ugyanekkor kiugrottam a bokorból s rákiáltottam:

- Főnök engedje le a csatabárdot, mert golyóm rögtön
belérepül. Szálljon le a lóról!

To-Li-Tsee egy halk ,,uff" kiáltással leengedte a toma-
hawkot s leugrott a lóról. Aztán dühtől tajtékozva rám
rivallt:

- Ki vagy ie, rühes kölyke a puszták coyottjának,
hogy férfiak útjába mrersz állani?

- en vagyok Bvana-Nee, a jó fehér úr fia, akit te ap-
jától, anyjától megfosztottál s aki eljött, hogy elvigye a
skalpodat az apiáé helyett.

- Uff! Mióta fenyegeti a varangy a sólymot? n,n To-
Li-Tsee vagyok, Fekete Sólyom, a dakoták főnöke.-- Ismerlek. De te engem nem ismersz. en még gyer-
mek vagyok a te szemedben, de, ha megpróbálsz még
egy sértő szót mondani, golyóm az örök vadászmezőre
küld és a lelkemet szolglálni fogod odaát.

- Lelőhreitelek volna lesből, de nem ezt akarom. Har-
colni akarok veled az apám és a te skalpodért. Hadd me-
séljék a praeri tábortüzeinél, hogy To-Li-Tse orvul meg-
ölte Bvana-Neet, aztán eljött annak a fia és becsületes

harcban megölte a főnököt. Elvette az apia és a főnök
skalpját.

- Most pedig rakd le a fegyvereidet. Csak a toma-
hawkod maradhat nálad, Ha megpróbálsz másképp cse-
lekedni, lövök.

Nem tudom, mi lehetett a §zelnemben, de a főnök nem
ellenkezett, lerakta .a fegyvert.

- Most menj ahhoz a tához, arrrely körülbelül hatvan
lépésre van innét. pn itt nlaraclclk. Ha odaértél fordLrli
vissza, akkor kezdődik a harc. Jogod van dclbni a bái-
dot, va.gy közelembe jönni, fákat véclelenrül fclhasználni.
Magaddal viheted a késedet is s ha eldobtacl a tomahaw-
l<ot, késsel folytathatod. E,n sem használ<lk mást, csak a
tomahawkot és ezt a kést, amel1, az apáln szívóbcn volt.
lsmered? De ha gyáván menekülni próbálsz . . .

- Uff! To-Li-Tsee nem menekült soha senki e!ől.
_Ió! Kezdhetjük!

kezembe markoltam a tomahal.rkot, cle trcm ezze| szátt-
tam neki a halálos csapást, hanem a késsel.

odaért a íához és visszafordult. várt. En türelmetlen
rloltam s nregindultam feléje. A főnök nyugocltan á,llt,
majd lassan felemelte a tomahav,,kot. tsiztos volt a dol-
gában.

Abban a pillanatban kiröpült az én tomahawkom --cle nem a megszokott dobással, hanem altrlról felfelé
dobva. Egy öreg scout tanított meg erre még hétéves ko-
romban. Akkor nagyon sokat gyakoroltam s lnost egész
önkéntelenül használtam.

Oly váratlanul érte a főnököt a dobás, hogy nem volt
ideje kitérni előle. Jobb csuklóját találta s azonnal kihLtl-
lott kezéből a bárd. Arra nem volt ideje, hogy a toma-
hawkot felvegye. Nem maradt más fegyvere csak a kés.
Kirántotta s vadul íel,ém rohant. Én nyugodtan megáll-
tam, kihúztam a kést. Döfésre emelt késsel, őrült dühvel
ugrott nekem. en félrehajoltam; ő a nagy lendülettől előre
bukott s a következő pillanatban bordái közé döftem a
kést. összerogyott. Föléje hajoltam és ekkor megpillan-
tottam övén az édesapám szürkésfehér haját. Vad gyű-
lölettel lendült még egyszer a késem, a lőnök skalpja ke-
zemben maradt.

Elvégeztetett. Levettem az óvétől az édesapám hajfürt-
jeit s csókjaimmal, könnyeimmel áztattam. Aztán nem tu-
dom, mi történt.

Pár nap mulva két fehér vadász talrált meg eszrnélet-
lenül To-Li-Tsee holtteste mellett. A hajam ősz volt.

Elhallgatott az öreg. 
"

A szobára nagy némaság borult, csak a fahasábok pat-
togtak a kandallóban,

rs úgy éreztem, mintha a gyermekkori álmok, a praeri
ezer árnya beosonnának az ódon falak kózé.

A cserkészjelvény pedig sápadtan csillogott a szívem
fölött, mintha kérdezte volna:

- Ez lett volna az öreg bosszúja akkor is, ha cserkész
lett volna?

En tudom, hogy nem, Lévai Alnjos,
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]ó képet csak jó negativ dd - de még sem követ minden jó
negatívot jó másolat. Mi ennek az oka? Járatlanságod, kedves
fénybesugárzó barátom, vagy felületességed. Azt fel sem téte-

rÉrvrr<ÉppzÉs A
Milyen papirosra másoljunk?

CsERI{ÉsZTÁBoRBAN.

Füszálak.

hoz rendszerint ezeket használjuk. A nagy érzékenységű bróm-
ezüstpapírok pedig csak narancsvörös fénynél dolgozhatók ki
s ezeket inkább csak nagyitásokhoz használiuk.

Az előhívós papirok előnye a képek szinte korlátlan éIettar-
tama, és a másolási eljárás gyors lefolyása, hátránya az a tu-
lajdonság, hogy a kép fejlődése másolás közben nem figyelhetii
meg, meít csak előhívás közben válik láthatóvá, Mivel azonban
a teljes megvilágítás néhány próbadalabbal könnyen megálla-
pítható, otthon s különösen nagyobb számú kép készítésénél
kizárólag ezt a papíríajtát használjuk.

Az előhívós papirok viselkedésük szerint általában háromfél.:
réteggel kaphatók. 1. A normdlis vagy közepesen doleozti pa
piros normális fedésű negatíviainkról, a keménycn dolgozó pa-
piros gyenge negatívról, a ldgyan dolgozó papiros pedig az
igen kemény negatívokról ad ld másolatot, E tulajdonságtrkkal,
is fölényben vannak a napfénypapirokkal szemben.

A másolópapirok végül feliiletükben is különböznel< egynrás-
tól. A papirfelület megválasztása igen lorttos, nlert vele a kóp
karakterét is befolyásolhatjuk. A legáltalánosabb felületfajtál<
a következők:

1. Fényes: Kis alakú képeknél 6VzXg cm-es rnéretig bezáró-
lag ez a legcélszerűbb papirfajta, mert a kis képek finonr rész-
leteit a legaprólékosabban adja vissza. Nagyobb képalakoknál
pedig akkor használjuk, ha minél részletesebb másolatra van
szükségünk. A fényes felületű papiros ugyanis a negatív leg-
finomabb részleteit is pontosan visszaadja. Használatát azonban
közeli arcképeknél kerüljük.

2. Velvet elnevezés fényes, vagy íélfényes és szemcsés felü-
letet jelent. A síma fényes felületre másolt kép részletességét
a finom szenrcsézet csökkenti s emiatt elsősorban a 6%X9
cm-es mérettől felfelé ajánlatosabb a használata, vagy az en-
nél kisebb méretű közeli arcképeknél. 6/2X9 cm-nél nagyobb
képeknél nélkülözi a íényes papirra másolt képek bántó éles-
ségét.

3. Matt, vagy |énytelen felületű papiros használata tájképek-
hez csak a 9Xl2 cm-es képnagyságtól felielé ajánlható. Közeli
arcképekhez azonban már 6tl\9 cm-es alaktól kezdve ezt
használjuk. Ugyancsak kellemes felület a bársonyos matt íe-
lület a nagyobb arcképnagyításokhoz is, ha egész, vagy mell-
képekről van szó.

4. Szetncsés, fénytelen felüIetű papirost használjunk minden
olyan esetben, amikor tompítani akarjuk a kép bántó élességét.
A különböző gyárak más-más szemcsézetű papirost készítenek,
sőt többféíe szemcsefinomságút is. Ugyancsak többféle a szem-
csék alakja is. A legenyhébb szemcsézetű papirost érdesnek ne-
vezzik, a legnagyobb szemcsézetű papirok a durva, rücskös
felületűek, Ez utóbbiak vagy szabálytalan szemcsézetűek, mint
például a rozsdamarta vas felülete, vagy valamilyen más íelü-
letet igyekszik utánozni, mint például a meritett kartonok zsák-
vászonszerű durva íelületét.

A kisebb szemcsézetű (érdes) papirokat kisebb képekhez
(9Xl2 cm-től felfelé) is használhatjuk, míg a durva felületű
papirokat csal< nagyobb (13Xl8 cm-től felfelé) képekhez, te-
hát elsősorban a nagyítqsokhoz. es pedig elsősorban művésa

Kéretlen vendég, (Menyhért l.)

lezem, hogy ügyetlen vagy - hisz' cserkésznek vallod magad.
Járatlanságod nem szégyen, hiszen mindenütt gyakorlat teszi
a mestert, Felületességedet pedig cserkészönuralmadnak kell
cserkészgondossággá v á|toztatnia.

Kellő iigyelemmel a másolás, vagyis az az e|iárás, amellyel
üveg, vagy filmnegatívjainkról pozitív képet készitünk (több-
nyire papírra) a fényképezési eljárás legkönnyebb fázisát ké-
pezi. Még pedig azért, mert napfénynél másolható papiroknál a
kép másolása, az úgynevezett gázíénypapiroknál pedig a kép
előhívása könnyen ellenőrízhető, fejlődése befolyásolható, hibás
eredménynél pedig a másolás megisméte|hető, Eszerint némi
gyakorlattal minden jó, sőt közepes negatívról is kitűnő máso-
latot készíthetünk.

Mennyivel nehezebb a felvétel! Ha nem sikerültek a Zeppe-
linről készített felvételeid, bizony várhatod, amíg újra ide ke-
gyeskedik jönni, hogy megismételd a felvételeket. Ha nem si-
kerültek tábori felvételeid és a táborozás végén otthon hivod
elő valamennyit, bizony nem pótolhatod mulasztásaidat többé.
Mert az idő kerekét nem lehet forgatni sem előre, sem hátra.
Magától lorog az - de csak előre.

A jó másolat titka elsősorban a másoló megfigyelőképessé-
getől íügg. S minél jobb megfigyelő vagy, annál kevesebbet is
rontasz.

Nagy általánosságban kétféle íajtájú másolópapirost isme-
rünk. Az első fajtájúak érzéke4ysége igen kicsi; ezek a nap-
|énypapirok, amelyek másolása és kidolgozása teljes napfény-
nél történhetik. Hátrányaik: 1. a képek korlátolt tartóssága, 2.
a lassú másolási eljárás, Előnyeik: 1. kezdőknek is könnyen
ellenőrízhető másolái közben, 2. sötétkamrára nincs szüIisé-
günk.

flátrányai sokkal nagyobbak előnyeinél s. emiatt a napíény-
papiros iaszná|aia inkább csak olyan viszonyok közé korlá-
tozódik, amikor nern áll kényelmes sötétkamra és egyenletes
fényforrás rendelkezésünkre. Táborban és utazásokon az ott
előhívott felvételekről kényelmesebben készíthetünk azonnal
próbamásolatokat napíény-, mint gázfénypapirra.

A második fajtájúak az úgynevezett clöhivós papirok, a.me-
lyeknek már nagyobb az érzékenységük s így mesterséges
(gyertya, petróleúm, gáz, villany) íénynél is másolhatók, de
u§yancsak nagyobb fényérzékenységük miatt kidolgozásuk csak
sárga, vagy narancsvörös fénynél történhetik.

Az elöhivós papirok ismét két nagy csopoítba oszthatók. A
csekélyebb érzékenységű ú. n. gdzfénypapirok világossárga, sőt
tompított fehér íénynél is kidolgozhatók. Közvetlen másolások- (Nemoda S.)
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(Massány felv.)

hatások elérésére; ekkor ugyanis nem a kép élessége és rész-
letessége, hanem összhatása a íontos.

A papirosok a felület kiilönbözó fokú érdességén kívtil nrég
alapszínben is különböznek egymástól. A legáltalánosabb pa-
pirosszín a fehér és sdrgri.s (sámoa). Hogy mikor melyiket
használjuk, az izlésíinktől ós a kép tárgyától fiigg, A sárgás
felület csökkenti az ellentéteket s így lágyabb kópet ad. Ezóri
különöseir arckópeknól elterjedt a használata.

Végül vannak még különleges íelületű papirok is. llyenek a
vriszonszemcsézetű és selyemfelületű papirok fehér ós sárgás
színben, Ezek használata kiilönösen arcképeknél célszeríí, mert
a finorn szemcsézet miatt a negatív javításai (retus) nem lát-
szanak meg a másolatokon s amellett a selyt,míelülotíí papiros
könnyed fénye kellemes lágyságot kölcsönöz az alcl<épnck. A
selyemfelületű papiros arcképeken kívtil gyakran nallsütéses és
havas tájképekhez is előnyösen használható. A selyrnes feliilet
ugyanis lágy árnyékokat ad s melegebbé teszi a napsütéses és
havas részletek íehérségét,

Áttalában az összes papirok kaphatók vékony és kartonvas-
lag anyagból, kivéve az erősebb szemcsézetű papirokat, mert
ezek csak kartonvastag kivitelben állíthatók elő.

A felsorolt felületű papírfajták közül mindig azt válasszuk,
amelyik az e|érni kívánt célnak legjobban megfelel.

A másolás gyakorlati eljárásaival legközelebbi cikkürrkben
fogunk foglalkozni, Nemoda Sandor.

A morze-jelzésnél közismert é§ nagyszeíűen bevált se-
gítség a mnemotechnikai módszer, mellyel a morze betűk
szinte egytizednyi itiő alatt sajátíthatók el.

A code-zászló jelzésénél 
- ahol pedig egyedül iontos

a zász|ók jelének gyors felismerése -, ilyen ,módszer nem
állott rendelkezésre és kénytelenek voltunk igen lrosszú és
alapos gyakorlatot folytatni, amig a zászlőknak alakja a
köztudatba átment.

Ezért foglakoztunk sokat a code-zászlő megtanulási
píoblémáival, míg végre siker|ilt egy olyan - ha jelenleg
nem i§ teljesen tökéletes - rendszert találnunk, melynek
segítségével a zászlők megtanulása egytizednyi idő alatt
történik, mint azelőtt.

Rendszeriink lényege az, hogy a lász|ő alakjából és
színéből jttsson eszünkbe valamilyen olyan szó, ílflely az-
zal a betűvel kezdődik, anilyen betűt a zászló jelent. Igy
pl, az N betű 16 kék és fehér kockából áll. Ha ránéziink
ezekre a kék es fehér kockákra, önkéntelerrLil is a nefeiejcs
virág jut eszünkbe, ,,Nefelejcs", N betűvel kezclődik, te-
hátazász|ő:Nbetű.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a szavakat, amelye-
ket a code-zászlókhoz összeállítottunk. Meg kell jegyez-
núnk itt is, hogy javítása és tökéletesitése szükséges és
ez legjobban a több szem többet lát elve alapján történ-
hetnék meg, ha a jó gondolatot velünk mindenki közölné.

A.: Albatrosz (Fehér-kék zászló szárnyalakíran bevágva: íehér
albatrosz a kék hullámok íelett).

B.: Baratsdg (Piros, fecskelarkít zászló: A vörös kommunisták,
különösen annak ifjúmunkás szervezetei és hasonló egyesü-
letek,,Barátság" köszöntéssel üdvözlik egymást).

C.: Csont (Háromszögű íehér zászló, piros ponttal: a csont kí-
vül íehér, belül pedig látható a piros csontvelő).

D.: Deli hold (Háromszögű kék zászló íehér ponttal : kék ógen
kerek teli hold, amely teliségénél íogva a legdelibb).

E.: EIégteletz (Háromszögű zász|ó először piros, rnajd fehér,
legvégül kék csík: az elégtelen vagy szekunda szerzésénél
a felelő először elvörösödik, azután elsápad, a végén el-
kékül).

F.: Finis (Háromszögű piros zászlóban fehér'római keíeszt:
íinis vagy vég, azaz az elmúlást a temetöi keresztlrez ha-
sonló fehér keresztből jegyezhetjük meg).

G.: Gabona (Háromszögű sárga-kék zász|ó: a gabona sárga,
az ég pedig kék, tehát ha sárga, kék és hegyes zász|ót |á-
tunk, gabonát gondolunk).

H.: Hős yezérünk (Kockaalakút fehér-piros zászló: A Cserkész-
daloskönyvben is közölt, de széltében elterjedt ,,Messze,
messze Rodostóban" c. nótából, hogy ,,Piros vér a íehér

havon, Hős vezérünk hova vagyon?")

I.: Indochina (Négyszögű sárga zászlóban fekete pont: sötét
pont a sárga laj történetében, a francia megszállás követ-
keztében).

!.: .|éghegy (Xét<-tetrér-sárga vízszintes sáv: kék ég, fehór jég-
hegy, kék viz).

K,: Körte: (Sárga-l<ék négyszögletes zászló: ugyanaz az elgon-
dolás, mint a gabonánál: sárga körfe, kék éggel, azonban
míg a gabona hegyben végződik, tehát az a zászló három-
szögletes, itt mind a kót szín négyszögletes.

L.: Labanc (Két sárga és két fekete kocka: iekete-sárga, azaz
Schwarzgelb, a régi osztrák szín, a labancoknak volt is-
mertetőjele).

IVI.: Mocsar (Négyszögletes kék zászló, fehér átlós kereszttel: a
kék színű vizes mocsáron fehér utak vezetnek át).

N,: Nefelejts (16 fehér-kék kocka: a neíelejcs is kék-fehér szin-
lről áll),

().: Oma (Sárga-piros zász|ó: Oma, azaz helyesen kiejtve: aíma,
rendesen a sárga és piros színnek összetevéséből áll).

P.: Patmosz (l{ék zászlóban kis fehérség: Patmosz szigete a
kék tenger közepén egyedül fekszik. Ez az a sziget, ahol
Szent János a Jelenések könyvét írta).

Qu.: Kuvik (Sárga négyszögíí zászlo: A kuvik hangja ugyan-
olyan borzalmas, mint a sárga halál és az ösidőktől kezdve
a fertőzőbetegségek, ragály jelzésére ez a sárga színű
l,ászló szolgált).

R,: Rózsa (Piros zászló, sárga kereszttel: piros rózsa, sárga
porzókkal).

S.; Srílor (Fehér zász|óban kék téglalap: a kék színű örsi sátor,
alapterüléte téglalap, a Balatonparton íelverve, repülőgép-
ről ugyanígy látszanék).

T.: Tető (Négyszögletes zászló függőlegeg piros-fehér-kék sá-
vokkal: piros tető, fehér íal, kék ég).

U.: Udvarhdz (Két fehér, kót piros kocka: két pirostetejű épí,i-
let, két fehér udvar).

V.: Vipera (Fehér zászlőban átlós kereszt: a viperának egyik
fajtája a keresztes vipera s az átlós kereszt mindig a ,,vi-
gyázz" jelének is kifejezője volt).

W.: tVrangel (Kék négys2§gben lehér négyszög, ebben piros
négyszög: Wrangel tábornokot, az oro3z ellenforradalmi
lradsereg vezérét halálakor cári piros sassal terítették le,
Ez a szemIedő és a kékes kőpadló ugyanígy festhetett).

X.: X. embcr (Fehér zászlóban kereszt: X az ismeretlerl meny-
nyiség kifejezője s a kék keresztes kézigránátok a háború
!egveszedelmesebb lövedékei közé tartozíak. Blaukreuz-
gránát. Ezeknek következtében a háború alatt X ember
pusztult el.)

Y.: Yelíowstone (Sárga és vörös csíkok:Yellowstone-park Ame-
rlkában a legszebb tájú vidékek közé tartozik, ahol külö-
nösen a sárgás-vörös sziklaképződmények ragadják csodá-
laíra az enrbert).

Z.: Zűrzavar (Sárga, kék, piros, fekete: az egyedüli zász|ó,
melyben négyféle szín szerepel s ez szinte a zűrzavar be-
n'omáSát teszi)' - 

Dr. Sztriticlt pal.
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LEvtL DELAFRIKÁBÓL.
Ez egy rövid alkalmi levél és nem is Afrikáról szól, hit-

nem életem egy kis tapasztalatát közli veletek.
Ugy esett, hogy a ,,Magyar Cserkész" május 1-i szánra,

málus 22-én kopogott be hozzám és ott nyitottam ki, ahcll
érdekes várromokat mutat a tsörzsönyi hegyekből,

De szomorú látvány ez, fiúk!
'Ti talán nem is tudjátok, hogy milyen leverőleg hat

ilyen romokat látni, ha az ember messze távoi él hazáiától.
Elgondo|koztam. Istenem, ahol annyi jó magyar k;jz-

dött es vérzett el egy nagy célért, - Nagy Magyaror-
szágért -, mert a török időben is csak azért kizdött a
magyaí, most csak omladékfalak állanak. Szomorú sors,
hogy arról a helyről, ahol egy nemzedék az életét áldozta
fel, a következő nemzedék megfetedkezik. Kár, hogy a
nemzedékek nem íolytatják egymás munkáját.

Mennyire más volna az ország képe, ha az eltávo-
zott nemzedék küzdelmleinek a helyét kegyelettel őríz-
nénk, Milyen szép volna, milyen jó volna, ha a régi vá-
raink épen állanának, ahol a kiránduló és táborozó cser-
készek szállást kaphatnának. Az öreg falakból kiáradó

, Diósgyőri vátrom.

szellem a magyar multat éreztetné és értetné meg| Ezt
a keservekkel és küzdelmekkel tele multat.

Megértenénk, hogy volt az még rosszabttl is, vrllt az
tnég kutyábbul is. Csak erő és akarat kell, hogy jobban
is legyen újra.

Ez volna igazi történe|mi ntegértés, a bánatos, tragikus
magyaí mult igazi megértése.

Igy elgondolkoztam az én magányos kis tanyámon, itt
a kalahári sivatag szélén, úgy jó 9000 mértföldre a Bör-
zsönyi hegyektől, amikor egész véletlenül egy kis emlék
villan íel az elmémbe,n. .

Ezerkilencszázhusz|onhárom táián Németországban
vándoroltam a kis ,,Vera" folyó völgyében. Hogy mit ke-
restem ott? Hát csak úgy figyeltem ós tanulmányoztanl a
németeket. Mindig lehet egyetmást tőlük tanulni.

Amint egy vasárnap a folyó partján felfelé bandukol-
tam, messzirő| vidám ének ütötte meg a fülemet és önkén-
telenül abba az irányba terelődtem. Felérve egy kis
dombra, igen kedves kép tárult elém. elő emberlánc állott
előttem, mely a folyó partjától fel a hegytetőig nyúlt. Ez
a lánc egy-egy vödröt adogatott kézrő|-kézre. A lánc első
szeme vizet merített a folyó medréből és1 kézről-kézre
adva kü|dték a vedret fel a hegyoldalba míg a hegytetőn
álló váromladék kapujában eltúnt a szemem elől.

A láncot fiúk és leányok képezték és a veder-adcrgatás

mellett vígan és hogy helyesen fejezzenr ki nragant, ---
illedelmesen énekeltek.

Hát ezek neg nrit csinálnal<, clí_innyögtent mttgarttban'/
Nem tudván megérieni a képet, közelebb mentern ós be-
szédbe elegyedtem a lánccal. Igy tudtam meg, hogy ők
,,wandervogelek" (,,r,ándorló madarak" ez a hivatalos nc-
vük). ns most összeálltak, hogy ezt a váromladékot
felépítsék, lakhatóvá és állandó tanyáiává tegyék a ván-
dormadaraknak.

Felmentem én is a vödör után és a várudvarra jutot-
tam. Itt egy másik csoportot találtam, kik szorgalmasan
kaparták ki az omladékokból a köveket. Egy harmadik
csoport meg cementhabarcsot kevert, a negyedik meg
rakta az új falakat, vagy a régit épitette újra. Egy ötödik
csoport a tűzhely körül szorgoskodott, frogy amire be-
esteledik, legyen a testvéreknek mit harapni.

Végül találkoztam a vezetővel, aki az egész bábeli zűr-
zavart kerek képpé egészítette.

Benéztem a már akkor kész szobákba. Az egyik nagy
társalgóterem volt, nyitott tűzhellyel, a többiek hálószr;-
bák, laktanyastilusban, emeletes ágyakkal. Az udvar egyik
sarkában szabad tűzhelyek és a cisterna.

Na, gondoltaín, ezek a németek megint egy csapással
két legyet ütnek agyon; felépítenek egy régi várat és
olcsó menedékhez jutnak.

A porladozó várak felépítése a németeknél az<_lnban
nemcsak hasznossági cél, nagy és méltóságtetjes gondolat
az alapia,

A jelen és az eljövendő nemzedék, étő emléket állita-
nak atyáik multjára.

Hőstettek, művészet, az egész belső és külső élet hosz-
szű századokra újra vissza lesz tükrözve a hű, eredeti
stílusban felépített várakban.

Mit szóltok fiúk, a német eszméhez?|
Nem lehetne-e követni?
Hátha, mondjuk, egy nemzeti nagytábor felépítené Vi-

segrád várát és alkalmassá tenné álland ó táborozásrtt?
Aztán egyet a Balaton mentén ós egy harmadikat talán
éppen a Börzsönyi hegyekben. Nem volna ez történet-
építés?

Valljuk be, hogy nekünk úgyis kevés középkori törté-
nelmi emlékünk maradt. Ami megmaradt is szánlunkra,
egyelőre elveszett. Célzok Kassa, Kolozsvár, Vajda-
hunyad és más történelmi kincsre.

Nem lehetetlen, csak erő és akarat kel| hozzá és a ki-
adás kevés, rnert az építőanyag a helyszínén van.

Hát a német különb legény, mint mi?
Következő levetemig szívből köszönt benneteket

A Busltttrun.

_lo::;. vlr 4 t9x9
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CSERI{ESZSZIVEI{ TALÁLKOZÁSA A
- A gyertyát, gyorsan a gyertyát! - hangzik egy különös

vezényszó a kis hajóhídon. - Már itt a bécsi hajó!
Csakugyan, már közeledik az esti homályban a fehér hajó.

A fedélzeten fiúk integetnek. Cserkészíiúk, akik Európa leg-

Az eszpeíantó tábor résztvcvói,

nyugatibb szigetvilágából indultak el, hogy az eszperantista
cserkószliga nemzetközi táborában kezet szorítsarrak a magyar
tiúkkal.

Le|kes ,,rljen" hangzik el, mikor az első külföldi cserkész
ráteszi lábát a magyar partra, Halmai János üdvözlő szavaival
negteremti az összekötőkapcsot az érkezökkel. Utána Fischer
bácsi a Cserkészszövetség nevében üdvözli az angol, skót és ír
testvéreket. A vendégek nevében Notman Booth angol csapat-
parancsnok, a Cserkész Eszperanto Liga fötitkára válaszol. ő
a cserkészparkban másnap megnyitott kis tábor parancsnoka
és a tábortüzeknél sok kedves angol mutatvány bejelentője és ve-
zetőie. Már az első este tizenhat ország nevében üdvözölték a
tábort. Sokan csak levélberr tudták elküldeni szavaikat; irják,
hogy lélekben velünk vannak. Jött üdvözlei a Fidzsi szigetekről
(egy misszionárius cserl<észparancsnoktól), Kansasböl és az
Argentiniai Cserkészszövetségtől is. A tábort meglátogatta a
litvdn és ddn íőcserkész és vendége volt rövidebb-hosszabb
ideig egy-egy lengyel és nénlet cserkész is. Egyik tábortüzünk-
höz pedig egy párizsi barátunk érkezett autóval, hogy a fran-
ciak üdvöz|etét tolmácsolja. Az érsekújvdri magyar cserkészek
kiküldötte külön leutazott hozzánk egy délutánra.

Khuen-Héderváry Károly gróf főcserkész is meglátogatta a
tábort és tiszteletére felhangzott az eszperanto csatakiáltás. A
legszebb pillanat pedig talán az volt, mikor a búcsúestén ültiink
utoljára együtt, és Booth parancsnok bejelentette, hogy a leg-
jobb, legigyekvőbb munkáért a magyar cserkészeknek adja a
tábor zöld selyemszalagját és rákötötte a cserkész eszperanto
gyakotlókör zászlajára. - ,,Salutu!" (Tisztelegj!) hangzott a
vezényszó és mind együtt énekeltük eszperantóul §íÉ Sánclor
magyaí cserkészindulóját: ,,Supren do la kapon . . ." (Fiúk,
íel a fejjel!)

A debreceni íiúk is megérdemlik a dicséretet. El kell ismerni,
hogy a táborban a debreceniek sátra állt a legerősebben. Nem
feledkezhetünx el a szegedi ,,Petnehdzy"-csapatról sem, rnely
levelezésért kapott vándordíjat. Méltó képviselője volt Farkas
Ernő, akinek örse minta ,,nemzetközi ör.s" volt. Azt még ugyarr
nem is mondtam el, hogy különböző nemzctiségíi fiúk voltak
eíjy-egy örsbe osztva.

Sok kedves barátság fonódott a r,övid tábor<_rzás alatt. Töb-
ben korábbi levelezőjükkel találkoztak. Különösen a kts Jacky
és a mindig vldám ir voltak nagyon népszerííek. - A budapesti
cserkész eszpeíanto kör egyik sátorában kis kíallitast ren-
dezett eddigi levelezési munkájáról, Egy kis térképen kitűzött
zászlók mutatták, hogy húsz országgal leveleznek a magyar
tiúk az eszperanto segítségével. A kiállítást a 307-es csapat
tagjai csinálták, egyik íiú kis emlékbélyeget is rajzolt a tá-
bornak.

Gyorsan telt az idő. A legtöbb napot a városban töltöttük

BUDAPESTI ESZPERANTÓ TÁPOR,BAN.
Budapest nevezetességeinek mutogatásával. Külön látványosság
volt a Cserkészóalí megtekintése. Mindenki akart valami emlé-
ket. Különösen a kulacs volt kelerrdő, Szinte természetes, hogy
a versenydíjak közt levő díszes kulacsot Booth nethertoni csa-
pata nyerte el, §ok tréfás, tábortíiznét előadott cialával és tán-
cával. Egyik délelőtt Fischcr bácsi a rádió studióját is meg-
mutatta. A legemlékezetesebb kirándulás bizonyára a fóthi
Károlyi-park ós a nemzetközi falu megtekintése volt, Utközben
falusi lányokkal csárdást táncoltak és alig akarták atlbahagyni.

Morgan skót lelkész taította vasárnap reggel a táborbarr a
protestánsok részére az istentiszteletet; szívhez szóló, komoly
hangú prédikáclót a cserkész l<ötelességeir,ől. Ennól a kis is-
tentiszteletnél, mikor angol fiúk énekeltek eszperanttlul és egy
debreceni testvérünl< olvasott fel az evangéliurnból, éreztük át
legmélyebben az eszperanto lényegét: a szeretet cvangéliumat
e gyformcitl hirdetni és megértetni minden népeknél! Mindenki-
rlél észrevcnni a kiválót, a szeretetreméltót, és megmutatni sa-
ját kincseinket. Az eszperanto beszélgetésbe lassan begyakorol-
ták magukat azok is, akik csak a télen tanultak néhány hónapot
és az angol vezetők kijelerrtették, hogy jobban tudták magukat
megértetni még a kezdőkkel is eszperantóul, mint azzal a pár
fiúval, akik már valamit tanultak angoltrl és az angol tudásu-
kat akarták kipróbálni, Különben nagy megelégedésiikre szol-
gált, hogy az ango|ok ép úgy számukra idegen nyelvet beszél-
tek, mint mi magyarok; egyenrangúak voltunk. mirrd, egyik sem
kiizdött a másik nyelvét törni. Az angolok sok rnagyar szót
ntegta nu Ita k.

A legnehezebben azonban a n,lagyar ételek elfogyasztását ta-
nrrlták rrreg a külföldi fiúk.

Booth parancsnok többször tartott oktató előadást a Cserkész
Eszperantista Liga céljairól:. széles körben igazi megértést te-
remtsünk a cserkészek között.

A gyűlések határozatai között bennünket különösen az érde-
kelhet, hogy a legjobb nyelvtanítási módszernek cserkészek
számára Cseá András erdélyi magyaí katolikus lelkész peda-
gógiai rendszerét ismerték el és hogy a magyarok minden év-
ben hívjanak külfótdi baratokat Magyarorszagba táborozni.

Iirdemes volt ezt a kis eszperanto tábort összehívni, ho,gy
megértsenek, megszeíessenek bennünket, hogy a szívúnk egy-
beíorrjon! Ha ugyanezt meg lehetne csinálni tízezre|< részére
l 933-ban !

Meg kell csinálni ! Minden cserkész szivében ott a mécses,
csak meg kell gyujtani

Hiszen azzal búcsúrztunk el:
,,Víszontldtasra 1933-ban Magyarorszagon a víItigjamborén!"

Sz. G.

A lelkes angolok.
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TREFÁS VER.SENYEI{.
Lábujj-harc. A fiúk a földön egymással szemben leülnek. Tér-

düket íelhúzzák, hogy lábujjaik ér,intkeznek. Térdük alá cser-
készbotot dugnak olyképpen, hogy az a könyö,k felett legyen.
Cél az elleníelet erős lökéssel hátrafelé gurítani.

Cserkész-kötélhúzás. Két térdepelő cserkész nyakát egy de-
rékszíjjal vagy vastagabb kötéllel kapcsolják össze írgy, hogy
orruk majdnem egymáshoz ér. Az inditás jelére mindegyik tö-
rekszik a másikat helyéről elhúzni. A nyakszirt mereven tartandó.

Evő- és ivóverseny. Két fiú padon ül egymással szemben lo-
vagló ülésben. Mind a ketten vakok szegények (szemük be van
kötve), a kettő közé egy könyörületes lélek egy tál aludttejet
állít és mindegyik kezébe kanalat ad. Ezután egymást kölcsö,nö-
sen etetni kezdik. Csakhamar ráeszmélnek azonban, hogy nem
is olyan könnyű egymás száját megtalálni.

Lehet versenyivást is rendezni, persze nem ülve, vagy állva,
mert az semm,i. valamennyien fekvőtámaszban helyezkednek el,
lábukat egy padra támasztják és aki az előtte levő csajka tartal-
mát először issza ki, az a győztes.

Betegszállítási verseny. Az örsök merőlegesen állnak fel a
startvona|ra. A íiúkat megszámozzuk. Az l. számú a startvona-
lon áll, A vezető intésére a 2. számú mint sebesült a földre fek-
szik. Az 7. számúak a sebesülteket hátukon, vagy amerikai tűz-
oltó-fogással (ezt a vezető előre állapítja meá) oty gyor§an,
ahogy lehet, a célhoz viszik. A célná| az l. számú állva marad,
a 2, számí visszaszalad, hogy a legközelebbi sebesültet a 3.
számú elhozza, Az az örs, amely,ik az.összes sebesülteket leg-
előbb szállította át, az a győztes.

A játékot úgy is le lehet bonyolítani, hogy ketten-ketten vég-
zik a betegszállitást. Nehezebbé tehetö azzal, ha a sebesülteken
valamely előre meghatározott kötést kell alkalmazni.

A 242, Töíekvés csapat tábora.

ón,q A
Szép hol,dvildgndl rajokb,an virrasztasz,
Halk muzsikád betölti a léget,
Tdbortüzünk pirosló ldngja mellett
Te szősz az éjben finom felleget.

. . .-II()Z,

ILLATOy EI.-uI{.
Piros virdg kél nyugtalan a íöldböl,
A szirma ide-oda imbolyog,
FöIötte ldncon íüss a súlyos uégzet,
A ttivolban sok bús ,gyomor korog,

Egy cserkész dll a vöröslő uirdgndl,
És néha piszkdl annak gytjlkerén,

CITEIiAEANGOI{
ó tdborunk legszdnandóbbja, te,
Kinek Jogtit a sötét éjszakdn
H ideglelés uaco gni megtanít j a,
Akit haldlra rémit a magdny.

Tebenned van a tdbornak bizalma, n

Kezedbe tettük éltünk fonaldt,

Szavad ezüstje a szivekbe szisszen,
S ahol megülsz a cserkész felzokog:
Fdjó érzéstől szíve-vére ser,ken
Es felkitilt: ,,Hess, csúnya .. ... ,. .. /

Varázsigéket sóhajt méla ajka:
,,Ez nem elég sós! - Ez igen kemény!"

S a vardzslatból gőzpdrdk gomolygnak,
Lebegő szellőn l,assan hozva dt
A déIi tdbor rettenetes rémét:
A Jinom, ,égett ..... illatdt.

AZ ERDőI{.
Ha kell, majd bdtor hangon elkidltod:
,,Segitség! Fusson, aki merre ldt!"

kinak kezében a cserkészbot tcincol,
A hátad jó ualódi libab,őr:
ó bdtrak-batr,a, hoz,ztld sztill az ének,
Rezgő kocsonya, hősi ttibor . . .

A fenti költemény egy táborozás élményéből fakadtak. Dagály Misi, a h,ivatott tábori költő leste el őket egyenesen a mu-
zsák ajkiról. Költeményeivel mintát adott, hogy miképpen lehet az élet apró és prózai eseményeit a költészet palástjába akkép-
pen bebugyolálni, hogy még a saját apja se ismerjen rá a költemény valódi tárgyára,

Mivel kíváncsiak vagyunk, hogy a cserkésznek jobb szeme van-e annál a fentemlített ,,saját apá"-nál, némi kihagyással
hozzuk a verseket, s egyben kérdezzúk, hogy miről szólnak.

* A pontok ugyanannyi betű helyén állnak.
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A TUDÓS ES A BEKA.
(Japáni rnese.)

Ha hétszer esel el az utcán,
nyolcszor kelj fel !

(Japáni közmondás,)

Mintegy ezer évvel ezelőtt élt a felkelő Nap országában
egy szeÉ]ény ifjúl. Egyetlen vágya volt: híres tudósnak
lenni, akit megcsodál a köz-
nép és tisztelettel emlegetii(
nevét a többi tLrdósok is.

Szegény Ono-no Tóhú ba-
rátunk (mert így hívták tör,,
ténetünk hősét) azonban ész-
beli tehetségben sem volt na-
gyon gazdag. S hiába fekütlt
ismételten neki az őskínai
történelem és irodalom tanul-
mányozásának, úgy érezte,
hogy sohasem fog tudni meg-
birkőzni a nehéz tudomá-
nyokkal. Ez a gondolat tel-
jesen feldúlta az ií!ű nyugal- 1
lnát. Nem volt semmihez sem
nlár (edve s mindinkább ei-
keseredettebb arccal rótta
Kyöto utcáit.

Beköszöntött a japáni tél
is: az állandó esőzések ideje,
de a fiatal ono-nak most sem
volt türelnte könyvei mellett
szobájában ülni. Mert mát
nem tudott bízni abban,hogy
valaha is tudós lehessen, Le-
ment hát sétálni a parkba s a
tó partján fel és alá járva,
nyugtalanu1 forgatta eseí-
nyőjét feje fölött.

Az esőcseppek sűrűn hul-
lottak a tó vizére s az
ifjú álmodozva nézegette
a keletkező buborékokat, Különös ielenség kötötte le figyelmét.

mit és tovább ugrált a íűzíaág felé. Ono pedig látva a kis
béka lankadatlan kitartását, mindinkább izgatottabban
iigyelte, hogy mikor fogja a csöpp állat megítnni hiába való
erijlködéseit.

Ebben a föltevésébcn azotrban csalódott, mert úgy a
huszadik próbálkozása felé
a béka erőfeszítését végre
mégis csak siker koronázta
s leljutott az annyira óhajtott
ágra. Ono barátunk megle-
petten nézte a nem várt si-
kert és egyszerre rnegvilágo-
sodott előtte valami.

- Hm - gondolta magá-
|;1n -, ez a kis béka erejé-
hez kepest legalább is olyan
nehéz tnunkára vál'lalk<,lzott,
nint én és nem esett két-
ségbe a sikertelenségek soro-
zatán^

Szégyen ide, szégyen oda,
de az ifjú elismerte, hogy a
kis leveli békában több önbi-
zalom van, mint őbenne. Si-
etve igyekezetí haza, egész
úton a látottakon gondolko-
zott és mire hazaért, már el is
határozta, hogy mit fog tenni.
Igen, ő is olyan kitartó lesz,
mint a kis békától látta. Bele
fog kezdeni újra a tanulásba
és ha tizenkilencszer nem si-
kerül, huszadszor is belefog,
hogy átvágja rnagát a nehéz
tudományok útvesztőin.

maradását. Mert barátunk
amelyek époly gyorsan el alig mozdult ki hazulról és
i,s tűntek. Ugy érezte, hogy áhított jövője már el- szoígalmas évek kitartó munkájával el is érte álmai vá-
múlt álom, amely hogyan is jöhetne el valaha: Hi- gyát: Ono-no Tóhü úr híres tudós lett, akinek nevét az
szen annyiszor belefogott már célja elérésbe és sohasem elsők között aranyozta be sugaraival a felkelő Nap.
sikerült. Szomorú, nagyon szomorú volt e napon Ono ba- Azóta a Mikádó birodalmában a tudóst tóparton sétáló
rátunk, mint maga a könnyező idő, mint a szomorú fűzek, férfi jelképezi, aki kezében esernyőt tart és előtte egy
amelyek karcsú ágaikat a tő vizébe hajtották. tűzta alatt ugrásra készülő kis leveli béka látható.

Egyszer csak különös jelenség kötötte le figyelmét. Pa- Az iíjű Ono ezeréves történetét pedig minden japán
rányi zöld leveli béka igyekezett feljutni a partról a íűzía gyermek ismeri és tanulságát igyekszik mindig szem előtt
ágaira. Erőiködve ugrált egy-kétszer-háromszor a fölötte tartani. Szorgalmas is minden japáni diák, mert tudja,
lelógó ág üdén mosolygó levelei felé, de sohasem tudta el- hogy a tehetséget szorgalmával mindig pótolhatja. S aki-
érni. ben szorgalom, kitartás és önbizalom van és nem adja fel

- Te boiondos kis béka - mornlolta magában Q19 -, a siker reményét a legnehezebb helyzetben sem, aZ előbb-
minek erőlködsz? Gyönge a te erőd elérni a íűzta ágát. utóbb eléri kitűzött célját, mégha az elérhetetlenül nehéz-

De a kis leveli béka szerencsére nem hallott ebből sent- nek látszik is. Ford.: lü. S.

A VONAT SEBESSPCPNPX MEGHA1f.ABOZASA A
Ahányat zökken a vonat 43 másodperc alatt, annyi kilométer

sebességgel halad óránkint.
Magyarázat: A vonat ,,v" kilométeres sebességgel halad tjrán-

kint, egy sin hossza 12 m, azon egyet zökken a tengely,
,,v" sebesség méterben ós másodpercben 1000 v, másképpen

kifeiezve: x másodperc alatt ,,v"-szer zöl<ken a vonat, azaz

,,l2 v" méter utat tesz meg. A scl.csségl| x: |2

zöKKENÉspxnőr-.
l0C0 v l2v
3600 x

112
3,6 x

X 3,6 : 43,2 másodperc.

y-7w +ffi 
^,"'!"?'?áx,uHÍ' 

ji:llx:H,:
Wr%)?"" *,- kozva vették észre azifjú el-
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A detektív megszeppent. Ezek nem lehetnek békés szán-
dékú emberek, mert hiszen akkor nem á|lanának így őrt
a tőréseknél I Ezek bizonyára megsörétezik azt, aki kilép
a tiszlásra. óvatosan kerülgette hát a kastélyt, hanem bár-
honnan szemlélődött is, kény{elen volt megáliapítani, hogy
ugyancsak erősen őrzik, Y agy tizenkét alakot látott strá-
zsálni mereven a lőrések mögött. Meg sem mozdultak, csak
a puskájukat tartották el&e, Az elég nagy távolság miatt
nem tudta jól megnézni, hogy niféle népség tartja meg-
szállva a kastélyt, de nem is kívánt megismerkedni kóze-
lebbről egyetlen ilyen haramiával sem. eppen eleget látott

- gondolta magában -, most már vissza is mehet és je-
lentheti a kapitány útnak, hogy nagy rablóbanda tartja
megszállva a kastélyt, mert hiszen csupán őrségre tizen-
két embert ál|ííanak ki, Kell ide talán egy század katona-
ság is, hogy ha erőt'akarnak venni a zsiványokon.

Amint vissza akart vonulni, megzörrent előtte a bokor.
A detektív visszaugrott és kikémlelt az ágak közül. Egy
nyurga, különös alak lépett ki a bokorból. Vadászruhában
volt, az egyik lábán sárcipő, a másikon csizma, a kezé-
ben,puska. óvatosan lépkedett, A detektív világosan látta,
hogy a haramia (mert ki lehetett volna más?) éppen az
ő lábnyomait vizsgálja és azokat követi. Ez a rabló hát őt
üldözi! A detektív bátor ember volt, de óvatos is, így las-
san húzódott vissza. De valahbgy megreccsent a csizmája
alatt egy száraz ág. Erre ahangra az ü|döző megállt, majd
visszaugrott, mintha kakas csipte volna meg és eltünt.
Most a detektív követte a rablót. Elővette nagy szolgálati
revolverét és nyomult előre, Egyszer c§ak mögötte valami
csattanást haliott. Hirtelen megfordult. A rabló á1lott
előtte, aki a fegyverét szegezte rá.

- Állj ! Ki vagy? - kérdezte a rabló.

- Azt én is kérdezhetném az úrtól| - szólt a detektiv,
revolverét a banditára szegezve. Szemében harci tűz lo-
br.lgott.

Igy állott a két marcona férfi fegyverrel kezében egy-
mással szemben, a pornói erdő mélyén, halá|raszántan. Az
tnarad életben, aki előbb süti el fegyverét. Még egy pil-
]anat . . .

- Harcsa Péter vagyok - mutatkozott be a vadász-
ruhás alak.

- csuka pál 
- válaszolt a detektív udvariasan.

- Tréfálni méztat, kremmásan? - kérdezte a bandita
kérryszeredett mosollyal.

- Nem én| Eszemben sincs; tényleg Csuka Pál a tisz-
tességes nevem. Nem bocsátaná le kérem azt a puskát?
Nem szeretek a pusl<acsőbe bámuini.

- Megtehetjük. Hármat olvasok és arra mind a ketten
leeresztjük a fegyverünket. Jó lesz így, kremmássan? Ke-
gyeskedjék számlálnir

- Rendben van! Egy, kettő, három!
Harcsa Péter és Csuka Pál leeresztette a fegyverét,

- Mit keres itt az erdőben? - kérdezte zordonan Har-
csa Péter.

- Ugy van! Mit keresek én itt az erdőben, kérdem én
is önmagamtól? Csak sétáltam, felelek én saját kérdésemre.
cs mit felelne ön, ha ugyanazt kérdezném én is?

- Természetesen én is azt válaszolnám, hógy csak sé-
táltam egyet eme kies erdőségben. Most azonban már elég
volt a sétából. Hazaíelé tartok.

- Én is hazamegyek.

- Akkor búcsút veszek öntől; Ásszolgája! Tessék, ké-
rem, előre parancsolni . . .

A detektív agyán hirtelen átvillant az a gondolat, hogy
ha ez a rabló a háta mögött halad, akkclr bármikor lelő-
heti őt, ellenben ha ő követtretné, talán még el is foghatná.
Ezért igen udvarias lett,

- Csak tessék előre sétálni, hiszen én fiatalabb vagyok.
Majd én ön után ballagok.

De Harcsa Péter élt a gyanuperrel. ő is íélt Csuka uram-
tól és váltig előre tessékelte a detektívet. Sokáig udvarias-
kodtak, de egyik sem akart a nrásiknak engedni. A detek-
tív elnevette magát.

- Menjünk talán egymás mellett.

- Bizony, az jó lesz - örvendezett Harcsa Péter.
A két férfiú egymás mellett haladt, gondosan ügyelve

egymásra, nehogy valamelyikük orvtámadást kíséreljen
nreg. Kölcsönös szepegés közepette érkeztek meg az oí-
szágútra.

L
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Harcsa Péter megkönnyebbülten lélekzett fel. Azt re-
mélte, hogy ellenfele talán Pornó felé megy és ő magára
marad. Reménykedve szólalt meg:

- Azt hiszem, hogy útaink elválnak, mert én Gyöngyös-
várra tartok.

- No, az nagyszeíű! Magam is odaigyekszem - ör-
vendezett Csuka Pál kényszeredett mosollyal -, legalább
nem unatkozunk.

Ami azt illeti, elég unalmas volt az a társalgás, ame-
lyet a két utas folytatott, mialatt Gyöngyösvár felé haladt.
Amikor a város föltünt a láthatárcrn, a detektív azt forgatta
a fejében, hogy ő valami ravaszsággal tőrbe csalja a ha-
ramiát; elfogja és a rendőrkapitányságra viszi. A városlra
érve, az első keresztutcánál rendőrt keresett, de szeren-
csétlenségére, nem látott sehol. Attól félt, hogy egérutat
vesz és más utcába fordul. Elílatározta, hogy nenr téveszti
szem elől a társát. Ép ezért sietett tőle megkérdezni, hogy
hrll van a lakása.

- en most nem megyek haza, hanem eiőbb a főtérre
sietek, ott kell elintéznem valamit.

-- Ezt már igazán szeretern! Véletlenül én is a főtérre
iparkodom.

A főtéren elbúcsúzott egymástól Harcsa Péter és Csuka
Pál, de alig mentek tíz lépésnyire, mindegyik megfordult,
hogy óvatosan a másik után sompolyogjon. lgy nem csoda,
hogy ugyanazon a helyen ütköztek egymásba, ahol néhány
perccel előbb elváltak.

- Oppardon! .- rikkantott örömteljes meglepetést szín-
lelve Harcsa Péter, - milyen szerencse, hogy újból talál-
kozunk!

- Igen, igen - válaszolt zavart hangon a detektív -,eszembe jutott valami és most a Szily János-utcába me-
gyek.

- Hisz akkor együtt tarthatunk, nekem is ott van
dolgom.

Minél közelebb jutottak a rendőrkapitányság palotájá-
hoz, a két úr annál lassabban lépkedett. A palota előtt
megállottak és mindketten nagy figyelemmel nézték a régi,
sárga színre festett épületet. A csendet a detektiv hangja
törte meg:

- Bocsánatot kérek, de nekem ebben az épületben van
dolgom. Nem is tudom, mint okoljam meg az én különös
kérésemet, de mégis csak előrukkolok vele. Ha már olyan
nagy utat tettünk meg kettesben, aría kérem, jöjjön fel
velem az épületbe. Igen szép, régi boltozatos helyiségeket
lehet látni benne.

Harcsa Péter szeme ragyogott. örömében a kezét dör-
zsölte össze olyanformán, mintha szappanhabot verne.

- Titkos óhajtásom volt nekem is az, itogy együtt lép-
jük át ezen ódon ház kapuját Boldog vagyok, hogy kí-
vánságom teljesedésbe ment. Tessék előre menni, kremm-
ásan t

- Nekem Bánhegyi méltóságos úrnál van dolgom.
-- Nekem is.
A detektív mr-rsolyogva vont vállat. - Soha ennél köny-

nyebb esetem nem volt. Ugy jön ez a haramia velem a
rendőrségre, mint valami kezes birka, - gondolta magá-
ban és erőteljesen megkopogtatta az aitót.

- Szabad! - hangzott belülről harsányan a kapitány
hangja.

A két férfiú lassan, ünnepélyesen vonult be az irodába,
katonásan tisztelgett, megá1lott a csodálkozó kapitány
előtt, majd mereven negyedfordulatot csinált, keményen
szembenézett egymással.

Harcsa Péter fölemelte a karját, rámutatott a detektívre
és siri hangon víjjogott:

- A törvény nevében: ön foglyom! . . .

-- Ezennel letartóztatom - szólt Csuka Pál, majd ha-
talmas kezét Harcsa péter vállára tette:

- Micsoda szemtelenség ez? Kegyed haramia létére ko-
médiázni merészkedik, itt, a méltóságos úr előtt?

- Ezt én kérdezetn magátó|, alávaló akasztófavirág,
a pornói erdő réme! Ha sokat henceg, olyan sötét zárkába
vetem, hogy még azt a bibircsót sem látja, amely az orta
hegyén diszeleg.

Harcsa Péter összefonta a karját, megsemmisítő pillan-
tással mérte végig Csuka Pált, majd gúnyosan fölkacagott.

-- Kegyed beszél? Kegyed? Hát ki sompolygott a rabló-
fészek körül egy óriási revolverrel, ha nem kegyed? A va-
dászkastélyt haramiák tartják megszállva, hiszen saját
szememmel láttam, hogy a lőréseknél rablók őrködnek
célba szegezett fegyverekkel, úgy, hogy a vadászkastélyt
rtem lehet megközelíteni.

- Azclk a rablók igen hasonlítanak magához. Éppen

s\

Elóvette revolverét és nyomult előre,

úgy vannak öltözve. Bizclnyosan kémkedni jött ki a kas-
télyból, amikor velem találkozott. De most vége hitvány
üzelmeinek. A foglyom lett és a börtön fenekén elmélked-
hetik gyalázatos haramia élete fölött.

Harcsa péter arca violaszínű volt a felháborr-rdástól.
Haragjában jobb keze mutatóujját a karján húzogatta vé-
gig, mintha borotvát fenne. É,ppen ,haragos kitörésre ké-
szült, amikor a rendőrkapitány fölugrott, fölemelte a kar-
ját és a két berzenkedő emberre kiáltott:

- Csendet kérek! Hiszen ez borzasztó! Ilyen komédiát
még életemben nem láttam! Maguk egymást akarják el-
fogni? Egymást akarják letartóztatni? Nohát, ez óriási!
Mondhatom, óriási! Hiszen mindkettőjüket azért küldtem
a pornói kastélyhoz, hogy ott nyomozzanak és maguk pe-
dig rablók helyett egymást fogják e1?!

Harcsa Péter és Csuka Pál úgy bámult a kapitányra és

egymásra, mintha szél ütötte volna meg őket. A detektív
tért először rnagához és zavarosan hebegett:

- De, kérem! Amikor én ezt az urat ebben a haramia

)s,
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köntösben megláttam és rájöttem, hogy utánam nyomoz,
nem gondolhattam mást, mint hogy a bandához taríozik.

- Oppardon! -,frápogott 
Harcsa, mint a partra vetett

hal, - az én ruhám alkalomszerű álruha! Minden detek-
tívnek tudnia kell, hogy eredményt csak álruhában érhet el.

Bánhegyi kapitány gítnyosan legyintett:

- Hagyjuk már el a komédiát. Mondják el nyugodtan,
hogy mit nyomoztak ki a pornói erdőben.

A két nyomozó egymás szájábő| kapva ki a szót, el-
mondta, hogy mit látott a vadászkastélyban. A kapitány
figyelmesen hallgatta az elbeszélést.

- összegezve a dolgot, megállapíthatjuk, hogy a pornói
erdőben vadorzók garázdálkodtak, akik Gáspár erdésszel
éretlen tréíát űztsk Az is tény, hogy Csempesz Tóbiás
kereskedőt útonállók kirabolták. Az önök jelentéséből pe-
dig az tűnik ki, hogy a vadászkastélyt rablók tartják meg-
szá|lva. Tizenkét ,haramia őrködik a lőréseknél, Ha a fel-
váltásra gondolunk, akkor legalább húsz-harminc rablóra
tehetjük a bandát. Ez borzasztó! Ez nem lehet igaz| Ez
csak rénregényben fordul elö! Nem tévednek önök?

Harcsa Péter haiározottan szó|t:

- Saját szememmel láttam az őrködő haramiákat. Ti-
zenkettőt számoltam meg.

- Megerősítem ennek az úrnak a szavait.
Bánhegyi Kálmán gondolkozva dobolt az ujjaival az írő-

asztalon. Majd cselekvésre határozta el magát.

- Azonnal érintkezésbe lépek a katonai parancsnok-
sággal. Egy század katonaságot kérek, Nem fog ártani
talán, ha két tábori ágyút is viszünk magunkkal. Holnap
reggel körülzárjuk a pornói erdőt és kifüstöljük a rabló-
fészket! Ha kell, az ágyúkkal porrá lövetem a vadászkas-
télyt. Most elmehetnek. Reggel hat órakor kezdődik a
hajtóvaclászat.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Kata megfordítia a sors kerekét.

Sötét, titokzatos, mély éjszaka borult a ptlrnói erdőre.
A vadászkastélyban édesen aludt a két szökött diák, nem
sejtve, hogy ezen az élszakán milyen vészes fellegeket hajt
feléjük az ádáz sors, amely elsöpörni készül őket. Forgott
a sors kereke . . . Ezen az éjszakán egy század katonaság
készülődött, hogy hajnalban meginduljon és rostává lőjje
a vadászkastélyt, a szalmából készült halál-tégiót, anely
rettenthetetlenül őrködött a sötét éjszakában a két diák
áIma fölött. óh, borzalmas sors! Mit hozol holnap szeke-
reden, amelynek kerekei mindent eltipornak, ami útjukba
kerül? Álljatok meg ti, félelmes kerekek, ne törjétek össze
szegény Korcsog Jóskát és a kalandszom jas Miskei
Tamást! ... 

:l.

Reggel nyolc órakor csilingelő szánkó állott meg a
gyöngyösvári árvaház kapuja előtt. Egy testes, körszakál-
las, pirosarcú gazdaember szállott le a szánról és kilenc
éves kedves leánykát emelt le az ülésről. A gazda illedel-
mesen kocogtatott Márton bácsi portás szobája ajtaján és
Gerlóci igazgatő úr felől kérdezősködött.

- Az igazgatő úr már az irodában van - igazította
őket útba Márton bácsi -, beszélhetnek vele. Jobbra az
első ajtó.

A látogatók hamarosan Gerlóci igazgató úr előtt ál-
lottak.

- Mivel szolgálhatok? - kérdezte jóságosan az árvák
apja.

- Bozzai András vagyok, kérem tisztelettel. Ez a pin-
tyőke pedig Kata, az én kis lánykám. Nagy dologban já-
rurrk itt. Egy Korcsog József nevezetű diákról lenne hír-

adásunk, meg bizonyos Miskei Tamásról, aki ugyancsak
diáksorban van.

Gerlóci igazgaló űr izgatottan emelkedett fel íróasztala
mellől.

- Hogyan, gazduram? Tudna valami bizonyosat mon-
dani ezekről a szegény eltünt diákokról? Elpusztultak
volna. valahol?

- Nem bizony! Élnek. Hál' Istenpek, egészségesek, mint
a rnakk! Mint a bikk-makk!

- Hol vannak?

- A pornói erdőben, a bajo.r király vadászkastélyában,
. anrely most lakatlan.

- Mit csinálnak azok abban a kastélyban?

- Bagótüdővel táplálkoznak . . De mald az én kis
katám elmond mindent, mert hiszen ő találkozott velük.

A kis Kata előlépett. Megtágította a nagykendőjét, meg-
húzogatta a szoknyácskáját és bátran elmondta az erdei
kalandját. Gerlóci igazgatő úr nagyot szippantgatott szi-
varjából.

- Ugy? Hát ez a két lurkó mentett meg téged a meg-
lagyástól. N<_l, ez érdekes. És nrost a pornói erdőben buj-
dosnak.

- Igen, ők voltak a megmentőim, főképen pedig Kor-
csog Jóska, aki kiáltásomat meghallotta, észrevette, hogy
még élet van bennem és azután is nagy gonddal ápolt. És
most azért jöttünk, hogy bocsásson meg szegény árvának
'az igazgatő úr. Ugyis halálra marja a lelkiismeret a gyil-
kosságmiatt...

- Micsoda gyilkosság miatt? - kérdezte Cerlóczi igaz-
gató úr megütődve.

- Hiszen szegény Korcsog agyonütötte a Csinos sza-
marat! Ezért szökött meg éppen és ezért akar tovább buj-
dosni. A világért sem merne visszajönni. Fél, hogy be-
csukják . . .

- Hja! Persze! Most már értem a dolgot. Hát persze,
persze. A Csinos miatt . . .

Bozzai uram tempósan kigombolta a subáját, egy nagy
bankótárcát vett elő, megnyálazta a hüvelykujját, egy ro-
ptigós, vadonatúj ötven pengős bankót tett az irőasztalra.

- Azt gondoltam, hogy helyreállítom a Korcsog becsü-
letét. Méltóztassék ezért a pénzért egy új szamarat vásá-
rolni az árváknak.

Gerlóci igazgató úr csöndes mosollyal tolta vissza a
bankót.

- Köszönöm az áldozatkészségét, Bozzai uram! Nincs
szütkségem a pénzre, Korcsognak én nrár régen rnegbbcsá-
tclttam, annál is inkább, mert nem ütötte agyon a Csinos
szanrarat. Él az vígan tovább. Amikor Korcsog megütötte,
halottnak tette magát, de bizony fölugrott, amikor Márton
nrester egy nagy vödör jeges vízzel nyakon zúdította
őkelmét.

Kata összecsapta a kezét örömében.
--- A Csinos él I Jóska nem gyill<cls, hanem ártatlan! óh,

ilicnnyire örülök!
Bozzai uram csendesen megszólalt:

- Én, uram, nem gombolom ki újra a subámat, hogy
visszategyenr az ötven pengőst! Fo,gadja el, kérem, az át-
vák számára. lgaz szeretettel adom . .

- Kösziinötn szépen, gazduram! Isten fizesse meg a 1ó-
ságát! Most pedig azonna| telefonálok Miskei Árpád ez-
redes [tr'nak, hogy ne aggódjék tovább a fia tniatt, tnert
megkerült. el és egészséges.

Gerlóci igazgató úr fölemelte a telefonkagylót. Halló-
zott, erélyesen csengetett, majd amikor megkapta az ösz,.7

szeköttetést, elmondta az ezreclesnek a nagy újságot, Aln!-
kor a beszélgetést befejezte, letette a k'agylót és Bozzai
uram felé fordult:
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,- .{z ezredes úr igen boldog. Azonnal ide siet. Kéri ma-
gukat, hogy várják meg őt.

Egy fertály óra sem telt el, Miskei Árpád ezredes úr
rnegjelent az árvaház irodájában. ősahajú, egyenes de-
rekú, pattogó hangú, katonás úr volt, aki erősen megtázta
Bozzai uram kezét és megölelte a kis Katái.

- Nem is tudom, hogyan köszönjem meg ezt a jó hírt,
amit nekem hoztak. Hanem most én sietek a pornói erdőbe,
elhozom azt a két habzontalan ,lurkót, rontom-bontom a
kakas zúzáját|

- Én is szeretnók az ezredes úrral tartani - mondta
Gerlóczi igazgató úr -. Visszahozom szegény Jóskát.

Bozzai gazda sziveskedett.

- Ha már így áll a dolog, azt ajánlanám, hogy fogad-
ják el az uíak az én szánkómat. Felülünk rá, jó két lova-
mat fogtam eiéje, ott leszünk egy óra alatt. Szívesen el-
viszem a kastélyig az urakat.

- Köszönettel fogadjuk - harsogott örömmel az ezíe-
des -. Siessünk! Alig várom, hogy atyai keblemre pclfoz-
zam azt az én rossz fiamat; rontom-bontom a kakas
zúzáiát|

Néhány perc mulva csörgő szán siklott a pornói havas
úton. Szikrázott a patkó a lovak patái alatt. Ugy repült
a szánkó, mintha sárká,nyok lettek volna elébe fogva.

,IIZENöTöDIK FEJEZET.

A kastély ostroma.

Reggel erős század katonaság vonult ki Gyöngyösvár-
Lól. Egy csapat tizér egészítette ki a kis hadsereget, arnely
két ágyút vitt magával. A sereg vezére Ha||óházi Tihamér
kapitány volt, Hosszúbajuszos, kemény katona. A mellét
háborús kitüntetések díszítették. Fekete nagy lovon lép-
tetett a kis sereg előtt. A katonaság után két szánkó sik-
lott. Az elsőn Bánhegyi Kálmán rendőrkapitány ült, Har-
csa péter és csuka pál mesterdetektívek kíséretében, a
másikon Csempesz Tóbiás útr hajtotta a lovakat, a szán
belsejében pedig Gáspár erdész úr eregette a füstöt nagy
porcellán pipából.

Amikor a seíeg a pornói erdőhöz ért, Hallóházi Tihamér
kapitány úr kirántotta a kardját és megállást vezényelt.
A seregből nyolcvan katonát arra rendelt ki, hogy íogja

,körürl az erdőt, haladjon a kastélyig és egy árva lelket se
bocsásson ki az erdőből. Egy kis csapat pedig a két ágy(v
val egyenesen a kastélyhoz indult.

A tisztás szélén a csapat megállott. A két kapitány írr
figyelmesen szemlélte a kastélyt. Hollóházi Tihamér egy
kis nézelődés után megszólalt:

- Ugylátszik, van a dologban valami. Vékony füstöt lá-
tok felszállni az egyik kéményből, ez annak a bizonyítéka,
hogy ta,nyáznak a kastélybati.

- Én pedig látom, hogy a lőréseknél csakugyan őrök
állanak. Mindegyik a puskáját előretartva, maga elé me-
red és va|őszinű, hogy lelövi azt, aki a tisztásra lép és a
kastély felé közeledik. Ez meglelel annak, amit az embe-
reim jelentettek.

- Mindenesetre óvatosak leszünk. Megvárjuk, arníg a
kőíL\lzáfő csapat ideérkezik. Akkor majd meglátjuk, ho-
gyan fogjLrnk az ostromhoz.

Harcsa Péter, a ntesterdetektívvé változott fudrászle-
gény azonban nem nyugodott.

- Kapitány uraim! Ha meg nem sérteném önöket, én
kísérletet tennék valaniivel. Hallgassanak meg engem,
k t,emmásan !

-- Hát csak rnoncijon valamit..Van még egy órai időnk,
amíg a bekerítő csapat lölvonul,

- Tetszenek látni ott jobbra azt a |őrésl? Amögött egy
hosszú, szőkeszakállas briganti ácsorog. Még pipa is van
a szájában. Én azt gondoltam, hogy azt a rablót könnyen
nreg lehetne ijeszteni, hogy ha meggyujtanánk azt a szép
szakállát.

- Maga annak a zsiványnak a szaká|lát akarja meg-
gyujtani? Hogyan?

- Óh, kremmásan, nincs annál könnyebb dolog. Mi most
egy várat ostromlunk, nendebár? Mondjuk, hogy ez most
egy várostrom, En azt olvastam, hogy valamikor . vár-
ostromlás alkalmával az volt a divat, hogy tüzes nyilakat
lőttek a várba. No, ezt itt is megcselekedhetjük. Lőjjünk
egy tüzes nyilat a haramia szakállábaI Majd meglátjuk,
hogy ha a szaká|la meggyutlad, tovább is olyan vitézül
fog-e őrködni a lőrés mögöft?

Hollóházi kapitány úr vállat vont,

- Megteheti, ,ha éppen nrulatni akar az úr. De várjcrn
addig, amíg teljesen körijrlvettük a kastélyt, mert ha azok
ott megtudják a nyilazásból, hogy körülvettük őket, bízo-
nyosan tüzelni íognak. Talán kitörésse1 is megpróbál-
koznak.

}larcsa Péter megköszönte az errgedelmet. Egy rekety-
tyésben körülnézett és egy jó méter hosszú mogyorófa-
vesszőt vágott. A vesszőre erős kenderzsineget feszitett
és egy-kettőre pompás nyilat hevenyészett, A katonák gú-
nyosan nézték a tlorbélymestert, aki ilyen ősi fegyverrel
akarja megkezdeni az ellenségeskedést a mai gépfegyve-
res világban. (Folyt. köv.)

Reggeli torna, (242.Törekvés.) Vizi,háború, (Massány tetvF"
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Apróságok az rrArnerikai örsvezetők
könyvé'.-ből.

Az örsvezető a fiúk családjával tartson fenn szoros ösz-
szeköttetést. Találkozzál a fiúkkal lehetőleg mindennap.
Tartsd szemrmel s íigyeld viselkedésüket. Családi viszo-
nyait igyekezd minél jobban megismerni, hogy egyéni-
sége fejlődését s egyes dolgokban való állásfoglalását
jobban megértsed.

Használj ki nrinden alkalnrat, hogy a fiúk szüleivel ia-
lá|kozhassál. Beszélj velük őszintén. Szólj nekik a cser-
készetről, az örsödről. Különösképpen mutass rá pro-
grammodra s ahol esetleg kételyeid vannak. kérd tánoga-
tásukat. 

*

Ha táborban vagy kirándrrláson vagytok, azokat a já-
tékokat játszát<,:k, melyekhez megfelelő terep van. Külö-
nösen élénk játékokat játszatok, olyanokat, melyhez va-
lami tertmészeti akadályt is találtok a közelben. )átékai-
tok olyanok legyenek, ahol az örsöt lega|ább két részre
kell felosztani s ezen pártoknak alkalmuk legyen erőiket
egymás ellen kipróbálni. Az ilyen játékok meg fognak fe-
lelni. Ha ilyeneket játsztok, a játékra kiszemelt órák gyor-
san fognak múlni s a fiúk közül senki sem fog unatkozni.

Amikor a lángok mar utJtsOt lobbannak, keljete,k fel,
fogjatok kezet s énekeljétek:

Eljárt a nap,
Elszállt a Nap
a vidékről' és az égrőlr.
Minden alszik
már meghitten.
Ne fé|jünk!
Közel az Isten,

*

Lefekvéskor minden fiút leveszi ruháját s felveszi háló-
ruháját, mert minden cserkész tudja, hogy csak egy tejfe-
lesszájú alszik abban a ruhában, melyet nappal viselt,

Lefekvéskor a cipők rnina i sátor egyik végén álljanak,
mert fontos, hogy a sátor levegője tiszta legyen!

A pokrócot há|ózsákká 
'irré'.Uéoo.n 

teheted, ha két
pokrócot öszevarrsz, vagy ha nagy s erős biztositótűkkel
erősíted őket össze.

Ha az egész örs lefeküdt, te még nem feküdhetsz le. Meg
kell nézned, hogy rendben van-e a kötélzet s jelentkezned
kell a parancsnoknál, nincs-e valami rendelkezése éjjelre.

A Handbook of Patrol Leaderből fordította: Halpern R.

O.t I<öNYVISMERTETES

FöLDBEÁsorr EBEDLő.
A cserkésztáborba nem viszünk hazulró| kész asztalokat, pa-

dokat, hanem ott, a helyszínén készítjük el a tábori ebédlőt. Mi
sem természetesebb tehát, hogy olyan ebédlőt próbálunk készí-
teni, ami amellett, hogy a célnak jól megíelel, a legkevesebb
anyagból készíthető el. Egy ilyen kevés anyagból elkészíthető
ebédlőt használunk néhány év óta csapattáborainkban. Hogy má-
sok is megismerjék, leírom a földbeásott ebédlő készítését.

A földbeásott ebédlő lényege az, hogy a padot egy ásott árok
helyettesíti. Ennek az ebédlőároknak nagyságát, minden méretét
a kivánt férőhelynek megfelelően készítjük. Az alábbiakban két
szál deszkából (h:4 m a deszka hossza, sz:40 cm a két
deszka szélessége) készíthető ilyen ebédlő leírását adom, Az
ebédlőárok méretei a raiz szerint: hossza: 4.30 m, szélessége:
70 cm, mélysége: 40-50 cm-ig fokozatosan mélyülő lesz. Azért

csináljuk az,árkot íokozatosan mélyülőre, mert igy a kis fiúk
és a nagyobbak egyaránt kényelmesen tucinak ülni"
. .A földet a.gödöt szélétől milrtegy 30 cm-nyi távolságba dobál-
juk.s lapáttal jóI beü_tögetjíik. Ez l-eéz a pad támaszkodÖja. Sokkal
szebb lesz az ebédlőnk, ha a pad táml.iiát vesszőfoná§sal előbh
megcsináljuk s e mögé dobáljuk az árókból kiásott földet,

Az asztal elkészítéséhez a fentebb említett két szál deszkán kí-
vül szü.ksegünk van még 3 db. asztallábra (ezt a tüzelőanyagunk
ágfáibóI könnyen kiváglatjuk) és 2-3 dr6. léc vagy deózk"ada-
rabra, a_mivel az asztallap két deszkáját összefogjulk,

Egy ily91 két szál deszkából készíteit ebédlőárÖi< férőhelye két
örs (16-18 íiil. Az itt leírt földbeásott ebédlő elkészítéséhéz van
szükségü,nk a. legkevesebb anyagra, tehát a nyári nagytáborban
az ebéd|ő céljaira a legjobban megfelelő. Terinészetóen csinál-
hatunk a fent leírt méretűnél rövidebb ebédlőárkot is, rövidebb
asztallal, ami aztán egy örs elhelyezésére lesz alkalma§.

A rajzon a kütönböző méreteket centiméterekb"" uE|Uo. 
,o,

. Cserkészapródvezető. Az l. budapesti apródvezetőképző tan-
íolyam előadásainak vázlata. Sajtó alá rendezte dr. Dénes Ti-
bor. l931. (Kézirat gyanánt.) A,,Csetkészapródvezető"-ben
nrinden vezető megtalálja azt a szellemi és gyakorlati útbaiga-
zitást, amire szüksége van. Az idei kedvezőtlen időben tervezett
:yezetöi tábo.r elmaradt és én azt hiszem, hogy ez a füzet némi-
leg pótolni tudja a vezetőkben az esetlegés hiányokat. lgye-
keztünk mindent felkarolni és nlinden dologról pontos és vilá-
gos vázlatot készíteni.

A 30 fillér és portó beküldése ellenében a Cserkészbolt vagy
a Vezetőtiszti testület postafordultával megküldi a könyvet.

Csendes bölcseséggel
élvezi a török az életet és erős
b abká véf o gyasztással igy ekszik azt
szebbé vaíázsolni. Meinl Il. pörkölt-
kávékeverékének a csomagolása
a törököt ábrázolja. Meinl Il. pör-
költkávékeveréke rendkívül eíős,

íinom ízű családi keverék.
al+ kg P 2'64.

Szerezze meg magán ak ezt az élve-
zetet minél gyakíabban. Ezenkívül
még 9 különböző árfekvésű keve-

réket tartunk.

MEINL GYIJLA RT.

keresztmetszel
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NAP, HOLD És csrr,LAG I{ISZABADÍTÁSA.
(Szeged-vidéki magyar népmese.)

Volt egyszer egy király, annal< volt hárorn leánya: a
legidősebb volt a Nap, a középső volt a Hold és a leg-
liatalabb a Csillag.

Egyszer három sárkány ellopta minclhármukat. A leg-
idősebbet ellopta a 1l fejű sárkány, a középsőt a 9 felu,
a legkisebbet pedig a 7 fejű. Nagy szomorúságba
esett otthon mindenki, mert sötétség borult az egész or-
szágra, nem volt sem Nap, sem Hold, sem Csillag. Volt
annak a királynak még három fia is: egyet hívtak János-
nak, a középsőt Pistának, a legfiatalabbat me§ lllésnek.
Azt mondták, hogy ők e|mennek, megkeresik a testvérei-
ket, hajtassa csak be az atyjttk a legszilajabb ménest,
hogy válasszanak lovat maguknak. Nézték a tnénest, de
addig nézték, míg azt m<lndták, hogy ők abban nem ta-
lálnak nekik valót, hajtasson be a király másik ménest.
tsehajtották a másik ménest, de abban sem találtak ma-
guknak valót. Végül behajtották a legrosszabb ménest,
rossz lovak voltak ebben igen, mégis innen választott
mindegyikük egy-egy csikót. Volt az atyjuknál egy igen
öreg, okos ember, az adotl mindegyiknek egy szál vesszőt,
meg egy kendőt. Azután felpakoltak maguknak kenyeret,
meg sonkát és útnak eredtek.

Mentek egész nap, este aztán egy erdőhöz értek, ott
leültek enni. Alig nyelt a legfiatalabb egyet-kettőt, azt
mondta: Csak legyetek itt, mindjárt jövök!

Megy, megy, egyszerre meglát egy rézhídat. No - azt
mondja - éppen ide kell nekem menni, Megvágja há-
romszor a pálcával a rézhidat, aztán megtörülközik há-
romszor a kendőv,el. Hát csak kiugrik a rézhid alól a
hétfejű sárkány, tűz|áng jött a szájából és azt mondja: Mit
keresel itt, ahol még a madár sem jár? Elhivta birkózni:
összementek, mindjárt levágta négy fejét, akkor a sárkány
azt mondta: Pihenjünk meg egy kicsit! Megint megtö"
rülközött lllés a kendőjével háromszor, megint össze-
mentek, akkor levágta a három fejét, hát egyszerre csak
látszottak otthon a csillagok.

Utaznak tovább még egy napot, elérnek egy erdőt, le-
ülnek vacsorázni, alig nyelt a középső egyet-kettőt, el-
indul. Egyszer csak meglát egy ezüsthidat és az mondja:
Ide kell nekem mennem. Megvágja háromszor vesszőjé-
velr az ezüsthidat, megtörülközik háromszor a kendőjé-
vel, egyszer csak kiugrik a 9 fejű sárkány a híd alril,
tűzláng jött a szájából.

- Mit keresel itt, ahol még a madárnak sincs helye?
Megfoglak, mindjárt porrá morzsollak!

- Majd megtudod, hogy mit keresek, tnondta
Pista és elhívta a sárkányt birkózni. Pista egyszerre le-
vágta öt fejét, akkor azt mondja a sárkány: Pihenjünk
egy kicsit! - Leült Pista, m,egtörülközött háromszor a
kendőjébe, azután megint összementek, akkor levágta a
másik négy fejét is. És íme, ott látszott már a Hold is az
égen a második este!

Visszament a többihez, lovagoltak megint egy napot,
egy másik erdőhöz értek, ott elkezdtek enni. Nyel a leg-
öregebb egyet-kettőt, azzal elindul és meglát egy arany-
hidat. - No azt mondja -, ide kell nekem jönni! 

-Megvágja háromszor a vesszőjével, megtörülközik három-
szoí a kendőjével, hát kiugrik a 1l fejű sárkány: --Mitkeresel te itt, ahol még az erre való mad,á,rnak sincs
helye? - összemennek bírkózni, levágja 6 fejét, akkor
azt mondja a sárkány: Pihenjünk! Azt mondja János: No,
hát nem bánom. Leül félre a János, megtörülközik három-
szor a kendőjével, megint összemennek, levágja még az

öt fejet is: most már látsz<ltt otthon a Nap is, lett is nagy
vigassiag.

Mikor már a Napot is kiszabaditotiák, a három testvér
elvált egymástól. A két fiatalabb hazament apjukhoz; de

János tovább vándorolt. Egyszer bement egy csárdába és
látta az embereket birkózni, de azok azt mondták: Eredj
csak a másik szobába! Tizenegy szobán keresztül ment,
de mindenütt átküldték a másikba, mikor bement a tizen-
kettedikbe, ott találta az ólombarátot és azt is hívta
bírkózni. Azt mondja az ólombarát: Vas a Jánosra! Rá-
ment a vas Jánosra, úgy, hogy meg §em bírt mozclulni.
Azt mondja neki az ólonrbarát:

- Akkor engedlek csak ki, ha elhozod nekem Tündér
Szep llonát!

- Elhozom, csak készíts nekem félszekér aranytá-
nyért és ezüstbögrét és adjál hat ökröt.

Felül János a szekérre, halt a Tündér Szép llona vá-
rához, mikor odaér, azt mondja: Gyere ki Tündér Szep
llona, válassz szép edényeket! Kiküldte az egyik szol-
gálóját, azt beküldte János, hogy jöjjön ki Tündér Szép
Ilona maga. Aztán meg kiküldte egy másik szolgáját, de
János azt is visszaküldte, hogy jöjjön ki Tündér Szép
Ilona! Bebugyolálta eríe egy szép selyemkendővel a fejét
és kiment. - Gyere, ülj fel a szekérre és válogass szebb-
nél-szebbet, ingyen adom! - mondta neki János. Felült
a szekérre, válogatott, amikor kiválogatta, amennyi nleki
elég lett volna, akkorra János már régen elhajtotta az ök-
röket és odaértek az ólombarát tanyájához. Azt mondja
neki Tündér Szép llona:

- Jaj édes szivem, magadnak viszel-e, vagy másnak?

- Magamnak, magamnak, csak gyere!
Mikor az ólombarát udvarába bementek, mindjárt ki-

jött az ólombarát elibük, levette Tündér Szép llonát a
szekérről és megint azt mondta: Vas a Jánosra! De Tün-
dér szép tlona jobban szerette Jánost és meg akarta sza-
badítani. Azt kérdezi egyszer az ólombaráttól, miben
van az ő nagy ereje?

- Mit kérdezed te azt tőlem - felelt az ólombarát -,a pitvarajtó küszöbe alatt.
Kiment másnap az ólombarát vadászni, míg rldajárt,

Tündér Szép llona bearanyozta a küszöböt.

- óh, hát te mit gondoltál, miért aranyoztad be a k|i-
szöböt, nent itt van az én erőm!

- Mondjad hát meg, hol van?

- Hát a lóistállóban a lovak alatt.
Megint kiment az ó|ombarát vaclászni, Tündér Szép

Ilon,a bearanyozta az istálló alját. Hazajön az ólomba-
rát, be van aíanyozva az istálló alja.

- Hát ha már minden áron meg akarod tudni, kin1
van a kertben egy fa, annak a tának a tetejében
van egy íészek, abban a fészekben van egy varjú, ab§an
a varjúban van egy tojás, abban a tojásban van egy
gombostű, abban van az én erőm.

Kiment vadászni megint az ólombarát, alig várta Tün-
dér Szép llona, hogy kimenjen. A sz<llgájával tüstént le-
vétette a varjút, a varjúból kivették a tojást. Akkor Tün-
dér Szép llona azt mondja: Le vas a Jánosról! Lement a
vas a Jánosról, akkor azt mclndja: Vas a barátra! Vas
ráment a barátra,, nem is birt hazajönni, összetörték a
tojást, elhajították a gombostút és elmentek haza a Já-
nos apjához. Nagy lakodalmat csaptak, rostátt hordták
a bort, a kutyák két mérföldről is mind oda mentek. Ed-
dig volt, mese volt!
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e99P
Te g o p l a st-l<aucsukragtapaszbó1
készült, azonnali használatra kész

steril - gyorskötés.
n:Ia,gyar gy át ttltútt,y.

}. KERüLET.

Fájdalommal, de a Mindenható akaratának
beteljesedésében megnyugodva jelenljük, hogy al5, _sz. Iethlen-csapai \,égtelentit áelég s"zivű
cs.erkésztisztje, a íiúk kedves Laci bátyja; Da1|os
László hosszú szenvedés után megtéii Úrához.ki elhívta őt egy rövid, de áldásos életből. AzUr igéjével járt a gondjaiía bizott gyermekse-
íeg sorai között. Tőle vette a paranc§okat, Véle
nevelte a íiúkat. Áldás és mosoly {akadt'mun-
kás élete minden ténye nyomán, sok-sok liú vitt
el tőle az életbe olyan tanitásokat. melvel( esészpályájára irányt szabnak. A szeretet éé köte-les-
ségteljesílés munkás példaképe volt ő egész éle-
tének utolsó percéig,-hiven i,álasztott ie-lmonda-táho.z:,,Légy hív mind halálig és néked arlomaz életnek koíonáját".

!_299. sz. szent Józ§ef-csefkészcsapat első
önáIIó nagy{áborát í. é. július 2-r4-ig- Kiskun-
lacházán lehdezte mee. '

lll. KERüLET.

A 66. _sz. Báthofy-cserlrészek Sopronból
nagyszerű úí programmat kezdték meg nyári
munkájukat, A vízicserkészetet akarjáli rénd-
szefesiteni s erre legalkalmasabbnak á Fertő-tó
látszott. Szivós, kitartó munkáVal máris épitet_
tek egy 8 személyes vitortást és 14 d,arab 2 sze-
mélyes különböző típusú kaiakot. A munka
oroszlánrésze azonban most kezdődik, miutánegy állandó vizitelepet is akarnak létesíteni,
csónakházzal és kikótővel. A munka rohamlé]
pósekben hálad előbbre s a vízitelep rövldesen
íelavatásra kerülhet. A Báthofyak'vízicserké-
szete íellenditette az egész környék víziéletéts nyomukban a Fertő-tavon már a nagyközön-
ség csónakjai is íel-feltünedeznek.

IV. KERüLET.

A lV. cserkészkerület jubileumi nagytábora.
A kerület elnöksége a keíület íennállásának

tíz éves íordulóján közös nagytáborozásra híVta
össze a ker. csapatait a veszprémi Csererdőbe.
I8 csapat ütött tábort iúlius 2-án a lomberdö-
től körülVet1 hatalmaS tisztáson. A tábor pa-
fancsnoki tisztét Titl Rezső ker. ü. v. elnök
töltötte be, A tábor ünnepélyes megnyitása iúl.
5-én ment végbe. A veszprémi püsaök úí kép-
viseletében Simon György prelátus-kanonok
mondott lőpapi nagynliSét. Mise Után a tábor
íőterén emelkedő kereszt előtt gyűlt össze 42O
cserkész. Mátrai Rudolt tank. kir. iőigazgató,
ker. elnök magasszárnyalásrl beszéddel nyitotta
meg a nagytábort, maid a táborparancsnokság
kíséretében sorra látogatta az egyes csapattábo-
rokat. Kíséretében voltak Havranek József dr.
Fejérmegye alispánja, Simon Sándor Székes-
tehérvár polgármestere és sokan Veszprém város
elökelőségei közül, Este a fejérmegyéi cSapatok

rendeztek ünnepi tábortüzet. 
- Július l2-én

Shovy Lajos székesfehérvári püspök úr mondott
szentmiséi éS me]eg, cseikéSzszivtöl lűtött
szentbesZédet. Maj d végigiárta a táborokat,
Atyai SZeretetével minden cserkéSzszivet magá-
hoz bilincselt. l2-én délután előkelő közönség
jelenlétében músoros délután volt az össze§ csa-
patok részvételével, este pedig ünnepi tábortűz,
melyen megjelent Vitéz Módly Zoltán altábor-
nagy, a székeslehérváti vegyesdandáí paíancs-
noka. 

- 
13-án d. u. a csapatok Veszprémbe vo-

nultak. Megtekintették a történelmi város neve-
Zetességeit, este pedig a M. o. V. E. pályán ün-
nepi táboítüZet rendeztek zsúfolt tribünöl( előtt.
veszprém váfos közönsége általában nagy ér-
deklódést és szeIetetet tatrusított irántuItk.
tseíky 

^{iklós, 
a város polgáímesteíe a váfosi

tanács élén meglátogatta a táboIokat és min-
denben sZivesen jött Segítségünkre.

A tábof hétköznapjai is a legcserkéSzszerűbb
keretek közt folytak 1é. A tábor parancsnoksága
biztosította a táborok önáuó életét, de gondos-
kodott a cSapatok közöS loglalkoZtatásáról iS,
(örsi akadály, távjelző-gyakorlat, haícszcru.)

A tábor íegyelme megnyugtató, az élelme-
zés kielégítő volt. Méltó megúnneplése volt eZ
a kerület tiz éves munkájának. A tábor sikere
érdekiben tegtöbbet [Áradozott SZücS Itnre dr.
veszprémmegyei íőtitkár, akinek nevét kedves
köteleSségünk külön iS megörökíteni a Magyar
cSerkész lapjain.

A közös iáborozásban a köVetkező c§apatok
vettek részt:35. Jedlik Ányos (Gabriel Gott-
hárd), 39. Rákóczi (Tantalics Józseí), 42. Turul
(Bencsik Gergely),85, Zrinyi (Pőtz Edgár),
98. Előre (Manger Emil), t26. Szent lmre (Rich-

Ier Pál), l59. Corvin Mátyás (Borossay FerÉnc).
204. Szent László,283. Rozgonyi (a 450-nel).
288. Baross Cábor (Saly lózsel),450/ö. Pálify
(Horválh László),45l. Gárdonyi Géza (Sámson
]ózsef), 452. Szent Bernát (Hegyi Kapisz-
trán dr.),458, br. Eötvös (Paczolay lózseí),
400. Karácsony Imre és 462. Bisinger (közös t.),
464. Rozgonyi (Szabó Dénes), 475. ASSisi SZent
Ferenc (Bujdosó lstván).

V, KERüLET.

A bácsalmásl ő79. sz. Tomori Pál éísek-
c§efkészcsapat ezévben csal( kisebb portyázáso-
kat és táboíozásokat rendez, mert a súlyos
gazdasági viszonyok a csapat legnagyobb rész-
ben iparos- és kereskedősegéd tagjaillak nem
engedi meg a szabadságot. A csapat Jézus Szi-
ve apródcsoportja a nyár íolyamán is megtartja
összejöveteleit ó§ az iskoláév befejezése után a
gyakoíIati kil<épzésben iigyesítik magukat a
darutollas fiúk.

Kérjo most megielent 5. §zámri

BUDAPEST| BÉLYEGTÖZSD E
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Az 566. sz. Dévai Biró Mátyás-csefkészcsapat
július l2-én nagyszabáSú ünnepség keretében
ávatta íel 8 ielöltjét. Az únnepségen Orosháza
társadalmának színe-java megjelent. A magas-
szárnyalású avatóbeszédet Cseígő Holyba Ist-
ván ker. ellenőrző mondotta.

Az 569, sz. Hunor-csapat ezidei táborát Fo-
nyód mellett rendezte július 5-27-ig. A nagy-
Szérűen Sikerült tábor parancsnoka vitéz Gáltiy
kálmán volt.

Az 584. 8z. Gábaí Áron-cserkészcsapat egé-
szen újszerű és ötlet€s apíódtáboft rendezett
tsékésszentandráson a Köfös paítján. A tábor-
nak külön érdekessége, hogy a íőzé,st napon-
ként íelváltva egy-egy apródmama végezte. A
látogatók között sok csodálója akadt a kiváló
parancsnok, Némethy Samu bácsi eredeti havaSi
kürtjének, melynek iúvását nagy buzgalommal
gyakoíolták az apródok.

A 180. sz. Káfpát-csapat a Balaton partján,
SzepeZd mellett táboroZott iúlius 5-t5-ig. A jól
sikerült tábor, mel},nek paíancsnoka Ko}im Kál-
mán volt, a csapat íokozódó íeilődéséről tett
tanubiz onySágot.

A l30. sz. szent cellért-c§erkészcsapat iúlius
5-én szállott tábofba egy Kács melletti gyönyörű
táborhelyen, ahol 30-ig maradt Misurda János
parancsnoksága alatt.

Az 564. sz. Árpád-c§erkészcsapat Virius-tele_
pen táborozott július 11-26-ig Majzik Sándor
parancsnokSága mellett.

A 184. sz. csaba-cserl(észc§apat idei táborát
Pásztón rendezte 30-aS létszámrnal Kilnel GusZ-
táv parancsnoksága alatt júliuS 1 22-ig,

vl-vil. KERüLET.

A 40. sz, ,,szekszárdl cserkészek" Mohácstól
délre (5 km-rc) a Duna mellett lartották meg
táb orukat.

A táboíozást emlékezetessé teszi a csapat
történetében az a tény, hogy alra a csapatból
hat fiú három dafab kajakon érkezett meg. Az
utat Szekszárrltól a Sión"és a Dunán tették'meg
a mohácsi táborig, A háfom kaíakot cseíkészeink
az idén készítették el. Táborozásunk sikere első-
soíban a hely szépségének köszönhető, Egy-egy
napos kirándulást rendeztünk Mohácsra, Sik-
lósra, Harkányra, Gyüdre. örsi hikc keretében
pedig a szerb határig rándultunk 1e.

VIII. KERüLET.

A iászÍ'aíaienői 877, sz. ,,zrinyití-cs.-c§. júl.
l9-én jó1 sikerült műsoros cserkészünnepélyt
rendezett. Az ünnepélyen Nagy Béla szervező-
bizottsági tag mondott beszédet. A csapat elő-
adta a ,,cserkész ahol tud segít" című színdara-
bot a közönség nagy tetszése mellett,

Az örsvezetöl tábor elmarad. Mihálkó Béla
ker. ü. v. elnököt, piarista tanárt Vácra helyez-
ték át. Ezért és mivel minden technikai szál az
ő kezében volt ,az örsvezetői tábor elmarad. A
jelentkezett cSapatoknak a jelentkeZéSi díjakat
vissz akúl dtük.

Tlszti vlzagáí tettek: Scheitz Anta.l és Andor
László (l52), Ujváry Ferenc (l44), Fuchs Ernő
(858). Rózsa András és ErdéIyi Pál (876), Do-
náth Józsel (215) és Körmöczi László (2l6).

Nyári nagytáboíban volt a ker. csapatai kö-
zil 24. Egyhaímaddal több, mint tavaly.

Ix. KERüLET.

A berettyóúifatul l64. sz. Bocskay-c8apat
regős úton volt Mezőgyán és Geszt kÖzségék-

ben. Esténkint táboítizet tartottak, amelyen
igen ügyes cserkészszámokkal szerepeltek. A tá-
boítűznél Kinteí Jenő s.-tiszt ismeítette a falu
népével a cserkészetet, A tábartűzhöz mintegy
700 ember vonult ki.

Reftexlók a legutóbbt cseikészbate§ethez. A
Balaton §zigligeti öble a legutóbbi napokban
szerencsétlenség színhelye volt és a rákos§zent_
mihályi cserkészcsapatnak két tagja halálát lelte.
A Magyaí Élet- és Járadék Biztosító Intézet,
mint szövetkezet a cserkészeknek rendkívül elő-
nyös és alig számottevő dí j mellett megíelelő
kártérltést nyujt a cserkészbaleseteknél, és meg-
iegyezzük, hogy a Magyar Élet és Járadék Biz-
tosító Intézet, mint szövetkezet a cserkészbal-
e§etbiztosításoknál kártéritési kötelezettségének
mindenkor a leggyoísabban é§ legpontosabban
tett eleget. Ennéllogva ezen intézetnek a cser-
készek részére kidolgozott feltételeit minden
cserkészparancsnok figyelmébe ajánljuk.

ll
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VIII. MAGYAR CSERKÉSZ l5-16. szám.
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MI pnDEI{EL?
Rovatvezető: Dr. SZTRILICH PÁL,

a Hárshegyi Cserkészpark parancsnoka.
lllllllllllllllllllllllIllllllllllllillllllllllllllIllllllllllllllllllllllllll

_ _ Hol lesr a legközelebbi jamboree? (KorollicS
Károly,669. Pccs..;

Gödöllőn, l933 aug. 1-15-ig.
Mtéft hordjuk a számokat a kalap jobb telén?

(Cservenka Nándor.)
AzéIt viseljük a kalapszánot a jobb oldalon,

az Ú] s7abáIyzat cZerinl, hogJ aZ árvalányhaj
és a boglár ne takarják azt el. Baloldalról úgy
is látni a \állon lc\o csapatszámot.

SZabad-e külföldi cserké§Zjelvényeket viselni?
(Kérdezi Oszvald Mihály, 178.) Pécs.

A szabályoS (rulrázati szabálvzatban előírt)jelzéseken és jetvényeken kívül bármilyen je1-
vényt csak az o, I. B. külön engedélyével vi-
selhetünk, s akkor is csak az O. l. B által meg-
adott határideig, Ez azonban csupán cserkész-
rul]áía vonatkozik.

Honnan Iehet olcsó cserkészkönyveket sze-
tezni. Vannak cserkészkönyV kölcsönZő könyv-
tárak?

A cserkészkönvVek a 1ehető legolcsóbbak,
összeIlasonlilva a'mtgfelelö r<iillitási és nagy-
ságú könlv<kkcl. _\ -küliöldi cscrk<szirodalóh
éítékesebb műveit a SZö\,etség kölcsönkönyvtáía
tisztek számára díjmentesen rendelkezésre bo-
csátj a.

Miért törölték
vászoa szalag
Emil.)

Bél5re9árregJrzél<et
szívesen küld

ABONYt JENÓ belyegkereskedése,
Budapest, IV. ker., Váci-utca 45.

nyoS növényi talpbetétet hordunk. A ruganyosjárás lassitfa a ialp kopását
Lehet-e kárpitosmesterségből különpróbát

tenni és mi a jelvénye? (Kérdezi Soiwes- Zsig-
mond. )

Nem 1ehet. Különben is a különpróbák nem
arra valók, hogy magunkat saját me§terségünk-
ben Specializáliuk, hanem hogy tágabb ismeret-
köíí szetezzúnk. Ezért lesz az úi különpróba-
szabályzatban több SZellemi próba iS, hogy
azoknak, akik testi munkát végeznek, szelle-
miek terén is tudják magukat 1ejleSZteni.

Ivli a nemzetközi c§erkészszín? (Kéídezi Far-
ka§ Lajos, Szeged.)

A nemZetközi cserkészszín a sáfga-zöld.
Ezéít van az életmentő kitüntetés szalagján is
e két szín.

Miért ha§znátjuk mai formájában a cserké§z-
kalapot? (Bekiildi Farkas Lajos, SZeged.)

Meít rendkívü1 píaktikus. Széles karimája,
mint napeínyő, esertryő; vízhatlan, mint viz-
merítő. SZíja íelhasználható málha stb, szíjnak.
Zsinórja cSomagolásía, cipőZSinóínak stb.

lrlilyen konzefveket használjon a cserkész?
Csak olyanokat, melyeknek ára s az elkészi-

tésükfe szükséges idő a IX. cseíkésztöfvénynek
rnegíele1.

Aíánylag 1egdrágábbak a húskonzervek; vi-
szont a yáncza-íéle 1eveskonzervekből víz hoz-
záadásával rövid idő alatt jó, tápláló s olcsó
nleleg 1eveshez iutunk. (Négy tányérra való
24 tiIiérbe kerül: resZleles iSmerteléS1 á,,M.
CS." \ ll. l5-i SZáma küzöl.; Cazdaságos az
,,Oceán" páStétomkonZervek basználal,a is.
(Egy-két személy íőétl{ezésére elegendő adag
ára 60 {illéí.)

Mindkettőt használjuk a Hárshegyi Cserkész-
parkban.

Mit tegyünk a vasalás után is gyakían össze_
e§ő és gyúrödő nyakkendővel? (Kérdezi He1l-
manil Auíél, 2. sz. B. K. G., Budapest.)

r\ cSerkéSZnyakkendő 
- 

a többi egyeníuha-
daíabhoz Viszonyítva 

- 
o1csó. Igy hát módunk

van jobb minőségút vásárolni, ami kevésbbé
gyűfődik. S mert a gyákori átkötéS,és gyakor-
IaloZáS mialt eröleIjes hasZnálalnak s itsy íor-
maváltoZásnák, íomláSnak van kitéve, helyes,
ha két nyakI(endőt veSZünk S aZokat ielváltva
használjuk.

Táborban bevált az ósszehajtott nyakkendő-
nek éjjel a szalmazsák alatt teímészetes pfésben
tartása, Este a négyszögű nl,akkendőt gondo-
San négyíétíe ha.jtjuk, a löldre heiyezzük a
sza7mazsák alá; súlyunk s hő ós nedvesség ki-
vasalja. Csomózás, kötöZés stb. gyakorlásá-
nál csak fégi, ruházkodásnál már igénybe nem
vett nyakkendöl \ eszünk elö.

van-e Magyarországon Vak fiúkból áltó csef-
ké§Zcsapat? (Kérdezi LukoVitS F'erenc, 550, sz.
cs,-cs., Szeged.)

Ezideig nem alakult.
Miért kell az ingen a csapatszámot Zöld, szin-

ben kivaírni?
A zöld a cseIkészmunka jellegének megkü-

1önböztető jelzése, Hangsúlyozza, hogy viselője
nenl ]{iS íiú Vagy öíegmunkát végez, ianem a
szó szoros értclmúben rett cserkelzmuíkát. Az
új Egyenruházati SzabáIyzat a csapatszám szi-
nót igy a nyakkendő színével iS öSSZhangba
hoZta. A kiS liúk kék, az öregcserkésZek baína
s a cserkész{iúk zöld nyakkendőt viselnek s
ugyanolyan szinii a vállpántra hímZett cSapat-
szám is.

,,üstökös". Ha VeíSedde1 talán nem is sike-
rült üstökósként leltűnni az ilodalom egén, azért
ne bílsuljá1, nleít nem 1ehet mindenki iiölÍő. Aki
nem_.jó költő, az még 1ehet nagyon jó gazdasági
érzékkel bífó ember. Azért ait ajánlom nekeá,
hogy fogj csak erélyesen hozzá' az előíizetéó
gyüjtéséhez s hiszem, hogy ott nagy sikert íogsz
eléIni. Igy nem kell a csillagoi égen meséze
levő üstököct keresnei.l, mert mindiárt üstökön
foghalod azt, akinek még ncm jái a Magyar
Cserkrisz. 

- 
Reménykedő. örúlök, hogy ilyen

szep eS magaSztos gondolatok hevítik szivedet,
de_ meg jobban öriilnék, ha azokat ugyanolyan
szép tormában tudnád kiIejezni. Bizon"y döcbA-
nek még a rimek. a lormáid sem kidolgozotta*.
Tanuij sokat, lőleg elméleti poétikát, alikor még
viSZontláthatod nevedet aZ újságokban. És még
válamit, rJe ezt úgy mondom," hÖgy mis meg nE
hallja: Vigyázz llagyon a helyesirásra.

A viaszosvászon szalag nenr vált be a gya-
korlatban, meIt nagyo1] hamar elszakadt, Ezért
van helyette az új szabá1_1zatban a bőrkalapszíj
előiíva.

Hordhat-e olyan öísvezető é§ segédörsvezető
csíkot, akit csak a iábor időtaftamára f,eveztek
ki? (Rufl János.)Az az őísvezeíő Viselhet csíkot, akit pafáncs-
noka lelhatalmaz. Aki fangot visel, hoídhatia
jelvényét éS akkor iS, ha niucs is megfelelő bé_
osZtáSban. Azonban az örsvezetői íang aZ öís-
vezetői próbálroZ \.an kötve s szabályszerűen
csak annak 1eteyése után 1ehet ijrsvezetői ie1-
vényt Viselni.

Szeretném megtudni, hogy a Balaton mel-

'etti 
mozgő táborozáshoz mily §zükséges tudni_

valók kellenek 1_2 egyén részére?
Egy-két egyén nem kaphat táborozási enge-

délyt a Szövetségtő1. Ajánljuk, hogy szervezked-
jenek többen a tábofra. Ha nem lehet, úgy 1e-
gyen rendben igaZolVánytok s kérjetek a csa-
patpaIanCSnokságtól írásbeli engedélyt, illetve
ajánló solokat. E rrélkúl ne keljetek útía.

§zabad-e a cserkés:;:etben az ütlegelés?
(Hecker .lános, 668. Pécs,)

A cserkészet pedagógiáia aZ ilyen ternrészetíí
búntetéSeket ilem engedi meg. Ha büntetili kell,
aZ a cSerkésZlörVen] ek S/eilemebÉn töíténik.

I[elyik praktikusabb kirándillósátor: a gúla
vagy két íombuszlap §átor? (FöVenyessy Sánclor.)

Kirándulási célokra két rombuszlap jobban
meglelel, mert könnyebben csomagolható. Azon-
kivül a rombuszlap nréretei nagyobbak
(250X250) S löbb léröllely \ Jn, mits a gúla-
sátor alaptefülete (200\200).

]vliéft ninc§ különpróba a rádiózásból? (Gá-
lyásy Sándor,,l0)

Különpróba szabályzatunk akkoí készült,
amikor a rádió még nem volt olyan köZismeít,
mint ma. Az iti szabáIyzatban, ami a közeljövő-
ben készü1, már bizonyára benne lesz a rádiós
különpíóba is.

A sátofáfkolást l(öteles-e az öts a tábof el§ő
napján elvégezni? (Rónaky János, 669. Pécs.)

Ha a tábOrpárancsnokság nem kívánja, hogy
árkolj, elég akkor neki látni, ha eSni keZdett.
Végig 1elret cSinálni egy táboft sátoíáfok nél-
kül is. Az angól cscrkes7tk nem szoktak sátor-
árkot ásni.

Ki késziti a kereszt-bumerángot? (Kérdezi
Koronics Károly, ti09. Pécs..1

A I{ereszt-bumerángokat a Hárshegyi Cser-
készpark rnűhelyében készitik. A munkavezetője
Greguss János segédtiszt, öregcserkész, kinék
aSztaloSSág a szakmája.

Miért változolt meg a ruházaíi szabályzaí?((jara |ózset, 1 78. Pócs.)
A íégi egycnrubaszabáIyzat elavult. A kiala-

kult szoltásoknak megíelelőcn át kellett alakí-
tani. A íégi szabá|yzat és a közben kialakult
§zokások egyeztetését és rendszerbe foglalását
tartalmazza az űj szabályzat.

A viharkabá1 vagy a gallér hasznosabb?
(Kérdezi Hellmann Aurél,,Budapest.)

A galleI drágább, de felhasználhá tós,,1ga
olyan sokoldalú, llogy mindenképen ezt aiánl-jult. A gallér kabát helyett íuhadafab, éiiel ta-
karódzásra használhatom, a bátizsák fölé véve
aZt megóVja aZ eSőtöl. S ezen felül a gallért
a mindenapi életberl állandóan lelhasznál]raliuk.
Tartóssága helyes gondozás mellett többszöröSe
a viharkabáténak.

A viharkabát két spoítná1 szükséges: a vízi

el a cseíké§Zkalapon a viaszos-
használatot? (Beküldte Nagy

és téli cserkészetnél. Evezni, kormányozni és
csónakból kiugrani nem 1ehet gallérban. Ugyan-
csak akadályoz a síelésben. Ezéít eZeket a spor-
tokat űző cserkészek vihafkabátot viselnelí.

Nem helyes az az okoskodás, hogy mivel
17 éVeS koíában SZüksége leSZ egy cserkésznek
viharkabátra, 12 éVeS koíában azt Yesz a mam4
ho91.,,spóroljon". A viharkabátöt hamaí kinöVi
aZ Émbcr. J gaIlir pcdits.,vele nö", mert lehetÓ-
leg nagyobbat vásárlunk.

A ,,ruházati szabályzat" sZeíint csápategy-
Ségen belül a ViseIet egyforma.

csapatSZám kivarrásnál milyen pamutot hasz-
náljunk? (Beküldi; Á. K,,550.)

A csapatszámot színtaító pamuttá1 vaírjuk
ki a cserkészirrgen és eire magyar gyártmárryú
fÉmutot is lrasználhatunk. Pl. a Mez Vateí gyár,
Nagyatád készítményei színtaítóak. A D. M, C.
jelZéSsei ellátoit pamut lrancia gyáftmány.

Hogyan tehetném le aZ l. oszt. próbát, csa_
patom most van szervezés alatt é§ nern tudok
kinél vizsgáZni? (Kérdezi Tuska Pál, TótkomlóS.)

Foídulj íégi csapatod parancsno!<ához vag!l

peciig a kerületi Vezetőtiszthez, aki ki log je-
lölni egy cSapatot, aho1 a próbát 1etehcted.

Mlért cseréltük ki a viharszíjat a vihafzsinóf-
ral? (Kirdczi Junászka ltrcnc.550. Szeged.)

A viharszij ffLkor áll SZepÉnJ lla SzoroS, E7-
7el s7emben c S7UroS ri!rrrszij akadálloz a be-
szédben és az éne]tlésben. Túlságosan behűzza
kalapu]]kat a íejünkbe és ez külÓnösen nyáron
igen kellemetleíl; meft tijliislegesen izzadurik.

A liharzsinór elönl,e az, iogr kalapurrka1 a
i(lüllkllöZ lügZlli atl(1kül, Ilogy á b(SZedbell
Vagy enCkben akadályozna. Nágyobb sZélben
vagy viharban a megkötését műoldva állunk
alá húzhatjuk. Két végére egyszerű lasszócsomót
kötütlk, llalunkra ercsztltctiük le menetkönnyi-
teSIlél. FelháSZIláIhaljuk meg csomók 1anuláSá_
nal lS.

Ha tönklemegy, igen könn_ven és olcsón pó-
tolható.

Hogyan lehet csónak vagy vitorlás kormány-
zásnál megjeg},czni, merre itányit a kormány?

Ug},kéPZeljük, ho8y a kornlány nyontásával
a hajo íarál nyomjuk el, tehát ha a korrnányt
balla nyomjuk, a hajó lara is balra, ill. az oríajobbra fog menni.
_ Milyen az új gomblyukjelvény? (Kérdezi
LosonCzy Dániel, Misko]C,)

AZ új ruháZati szabályzat szerint cirilben a
nagy cserkészliliom kisebbített máSát viSeljük
a bál gomblyukbrn. A régi liliom a cSÉrkéSz-
kaIJpra kÉrül. Az új kis jelrény egységes, nem
vezetői.

Miert nem használják a csefkészingeken a
zips (htiZóS vagy virlám)-zárt? (Kérdúi Heti-
náCZ Antal, PécS,)

A cscrkészing közVetlenül a teStre kerülö
rulradarab, a íémből készi|t zár a test izzadsá-
gától csakha mal megrozsdásodna. Azonkívü1
sZabadalom (S e7eít drága, lláSZnáláta igen meg-
drágitaná t cs(rkészinget. A célnak a gomboláS
is teljesen nleg{elel.

Hogyan lehet mozgótáborban a cipötalp
gyofs kopását megakadályoznl? (Kérdczi Lengyel
.]ános, Szeged,;

Többféle módon akadáiyozhatjuk meg: ElSő-
sorban nagyon segít a szögelés. A Szögek el-
kopáSáig a talp semmit nem kopik. Ennék hát-
ránya, llogy pl. asztaiton rettenctescn csikorog-
ltak a szögck, lénYeZett padlóra nem lehet veJe
lépni. Ha a cipőtalpat beolaiozzuk, megpuhul,
puha bőr nehezebben kopik. Vegül lassiljuk a
cipötrlp kopáSát. ha gummi vag-y egyéb "ruga-
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Feletós kiadó: KoscH BÉLA dr.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
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Gyárt|a a

I{olozsvári (Heinrictr J.)
szappangyár rt.

Budapest.

Bőr- és hajápolásra a 30 éves világhírű

kol ozsvári gyógys z,appanok
használata felülmúlhatatlan !
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Ügyeljünk a
kolozsvári
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EIEINR,ICFI J.
névre.
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Tilú§Ánp,uoyÁIR, 
==(I(ApUvÁR, §<lpR,<lN-F,íEGyE-) 
=

közisrriert trrlskon z,eívei és 
=

szalárrri -llolloászárú 
=Irütörrlegésségei kirán- i

dulás és táborozás alkalmával 
=kiválóan alkalmasak, gazdaságo- 

=
sak és nélkülözhetetlenek ! 

=
Jelenlegi a§,ye e Isen d - lr- o s ár
al*ciónls tartama alatt konzerveinket
rra9y árerrgedrnérrn;rel
árusítjuk a következő 1erakatainkban:

BUDApEsT, vI.,Tlfp.Éz-r<öp,ur a- 
==vr., IIAJ ó s - uTca 24- 
=vII., e,oTTENBILLER-U.5a. 
=vrll., JÓzrsEF-rÖp,ur 4l. 
=
=
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Szent istván napián bizonyára Budapestre jönnek hozzátartozóid és
ösrnerőseid, Hívd fel figyelmüket a,,CSERKESZBOLT"-ra, amelynek

régi székely sátorpalota stílusában épült belső berendezése
a íőváros egyik látványossága,

rnint cserkésztelszerelési cíkkek beszerési forrása
páratlatl az egé§z világon.

Az Országháztól a Szabadságtéren keresztül rövid séta után elérhető
a CSERKES ZHAL., melyben a "CSERKÉS ZBOLT" helyisége van.
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