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tokhoz:

'o'i?'Í.,lÍ'i],rl?ltl}r#.",',.tt?taratator magához szólitotta hű szolsáiát: vidovszkv
Kálmánt, _a Magyar Cserkész szerkesztőjét, Szóvetségünk társelnökét, á ini for,:Ón sze'_
retett, drága, iő-Kálmán Bácsinkat. - Laókadatlan ilunkádan éső Édet."-ii,iét."" tóit
takarta, Az elmult év folyamán mind gyakrabban lepték meg szeiteágazó'fontos téenaői
közben alattomos epe-rohamok. -. Az operációban- vélték Telismerni bajának gyökeres
orvoslását és ő habozás nélkül, bátran .lépett a súlyos próba elé. ,,Anriyi, dol§Óm van

- mondotta 
-,_egé.szségesen 

akarok szolgálni. A Janiboreinak nem nézheték elé6e. beteg-
séggel a testemben." - Mikor sokan, aggódva diága életéért, az operáció ellen be'szé'Í_
tek, azt felelte: ,,Az Isten kezében vagyunk, csak az történhet, amit ő akar." - Es
Ó ezt akarta. - Július 5-én megtörtént az operáció. Súlyos volt, de az orvosok bizakodva
jelentették, hogy sikerült. - 7-én este váratlanul komplikációk léptek fel. Az orvosok
me_gdöbbenve,iedezték.fel, !.ogy u májnak gcy íégl..hibája az operáció folytán legyölr-

ftT"J,f'i'rj§l'?".?#,flf"í,,JíJ"j,#ilTuil*,?í **, T5§,ifiu"l§,l,&o.,á,:i*,"",lil:li
keresték, elbúcsúzott. 24 óráig küzdött teste a máj mérgező toxinjaival, amelyek orvosai
szerint az operáció nélkül is lassan kioltották volna drága életét, _- 8-án este 9 órakor
szerető nagy szíve megszűnt dobogni. Fiatal özvegye, aki igaz hitvesi szeretetévei munkás
életének utolsó két esztendejét rnegaíanyozta, az evangélikus egyház, melynek lelkésze
volt, s mi mindnyájan, akiknek Kálmán Bácsink volt, a fájdalom súlyával terhelten állunk
koporsójánál. - Kicsi fiacskája: Tomi, még nem tudja, hogy kit veszített.,,Segítsenek
őt felnevelnem - kérte sírva édesanyja -,. hogy cserkész legyen, hogy olyan legyen,
mint az apja volt." - Kedves Testvérek! Nemcsak az ő íiát, de minden magyar fiút,
akiket személyválogatás nélkül gyermekként szeretett, reánk bizott Kálmán Bácsi. Ugy
próbáljuk betölteni azt a mondhatatlan irt, ami utána maradt, hogy mikor az Ur ité|ő-;. széke 

-előtt 
talá|kozunk vele, ,,Jó munkát"-tal köszönthessük egymást.

Ma gy ar C se rké szszöv et s é g.
És másnap délután a temetőben találkozott min-

den cSerkéSZtestvéí, akit eléfhetett a sZomorú híí-
adás, hogy lefójja a kegyelet adóját a nagy halott
előtt. AZ,egyháZi SZeftartás végezléVel a nyitt sIr-
nál a cserkészek részéről witz Béla tb. elnök bú-
cSúZtatta Vidovszky Kálmánt a köv,etkező sza-
r-akkal;

A magyar cserkésztársadalom lelkében nrély gyássza|, szivében sajgó fájdalommal, szemében keserú könnyek-
kel áll Vidovszky Kdlman nyilt sírja előtt és egypár szőikér. Egypár szót, mellyel nem búcsúzni akaí nagy halott-
jától, mert hiszen Vidovszky Kálmán lelkét és lelket adott a,magyaí cserkészeknek, me|y ameddig élni fog ama-
gyar fiúk tízezreiben, addig Vidovszky Kálmán sem lehet halott! De szavakat mégis kér a magyaí cserkésztár_
sadalom, mellyel ádósságot akar törleszteni itt a koporsó mellett, mert ennek az embernek puritánsága életében so-
hasem engedte meg, hogy azokat elmondjuk.

Drága\O WaWÍÁ tesiirérünk, nagy tisitelgéssel tisztelgünk itt Előtted, mint a magyar cserkészet minden érté-
keinek legszebb és legértékesebb kivirdgzdsa elött!

Otthoniól hozott finom lelkedet, mely mindenkor a méiységeket járta és a magasságokból táplálkozott ánitattal
a cserkészet nemes szellemével. Átélés és cserkészmunka révén áldott lelkedet megszépítetted a-cserkész"et minden
szépségével és midőn már magad ércbe érdemes, tökéletes cserkésszé lettél, ak*kor kezdtél csak szólni, tanítani
es_ d'olgozni. Csoda-e tehát, ha Téged mindenki megértett? Csoda-e, ha Téged megismerni annyit jeleniett, mint
Té,ged nagy,ra becsülni és igazán megszeretni? Ugy játtál közöttünk, mint akire soha és senki egy pillanatra sem
neheztelt, ellenkezőleg a tavaszt, a derűt, a lendületet és a rnélységes tiszta örömöket szőrtad mindénfelé,. amerre
csak jártál és megfordultál. Drdga jó Kcilmán, ldbad nyomdn mindenütt virdg fakadt s ezt ltdlas szívvel köszön-
jük Neked!

S azután mentél és szóltál a gyermekekhez, a magyaí fiúkhozl Pompásan gazdag és szép lelked itt is minden_

--,
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hol diadalt aratott, an,élkül, ,irogy a sikert kerested volna, sőt biztosan tudom, hogy erre sohasem gondoltál.
Te kizdrólag a magyar ifjúsdg gazdagabb, mélyebb lelkiségéért és szebb jövőjéért dolgoztal s a dicsőség és a
hírnév lelkedet még csak meg sern kísértette soha. És épp ezért tudtál bámulatos eredményeket elérni! Kezed érin-
tésére könnyek száradtak fel arcokon, háborgó ifjúi lelkek zivatara elült, ha csendesítő szavad hallatszott; szét-
esett, elveszettnek hitt erők eleven energiákká lettek és újra a diadalmas, élet dalolt ott, ahol a métely kikezdte,
ifjúi lélekneksokszor már atavatalát áósolták-ha a jó-Kálmán bácsi jött és gyógyítani kezdett... Ahol pedig
túzet, vagy parazsat találtá|, ,ha mindjárt a lélek legmélyén is elásva, ott pillanatok alatt hatalmas lángokat szí-
tottál s ezek a lánglelkű, derék cserkészeid diadallal rőtták az élet nehéz útlait Tűrték és legyőzték az é|et leg-
kegygllgr.6b esőit és forróságait, tövis,eit, keserveit, csábításait és nem rongyolódtak le a nagy szegénységben
és nem lettek bélpoklosokká a széditő gazdagságban. Hanem diadalmasan mentek előre annak a biztos tudatá-
val, hogy útukon megterem a győzelem|.

Ugy mentek és, mennek most is, mint akik tudják és érzik, hogy az Isten arca néz le rájuk. es azután? Azután
ezekisidőnkéntmeg-megállnak,pihennekéséletükrőlelgondolkodnak...Elgondolkodnak...sgondolatukat
így fejezik be: köszönöm Neked, nagy hálával köszönöm Neked, jó Istenem, hogy utamba aKálmán bácsit állítot-
tad. Fizess meg neki, édes jó Istenem ,azért a sok jóért'ezer jóval! Kálmán bácsi ., . Vidovszky Kálmán ,

énem, lelkem újjáteremtője lelkem édesapja . . köszönöm, köszönöm . ]3s ezen egyszerű köszönöm mö-
gött tem,érdek nagy dolgok zajlanak! Lelki újjászületések, új és szent tüzek kigyulladásai, eltévelyedetteknek meg-
térései. és az erős lelkek diadalmas előtörései.

Valami ilyesféle volt a mi drága Kálmán testvérünk. Sajnos, a szavakkal igaz lényét csak körülírni lehet, a tel-
jes, az egész ember hű visszatükröztetés,ére a sző gyenge eszkőz, Érezni azonban csalhatatlanul megéreztük, hogy
egy kidolgozott |elkű, talpig becsületes magyar ember és egy vérbeli igai cserkész jár az ő személyében közöttünk.
Közöttünk járt és szép lelkének kisugárzásával gazdagította barátait és azt a közületet is, melynek ő maga is
tagja volt.

Es mindez és minden jó és szép, ami Tőle származott, azt oly egyszerűen, oly könnyedén, oly termésletesén
nyujtotta, mint amilyen természetes és egyszerű, ,hogy a rőzsáből rőzsail|at árad. Ez pedig azért leihetett így, mert
Vidovszky Kálmán, ez az áldott jó ernber, állandó kapcsolatot tartott az áldott Istennel. ő a magasságokból táp-
Lálkozott és ez az égi táplálék formálta őt azzá, amivé lennie sikerült.

ő az üdvözítő forrásaiból merített és ivott a kegyelmek ama vizéből, melyből, ha valaki iszik, soha többé meg
nem szomjúhozik. Igen, ebbőI ivo,tt és merített Ő és ebből tápláltamindaiokal, akikhozzá fordultak.

,_Ennek a forrásnak a vize élő viz s aki ezt megízlelte, ha meghalt is, élni fog. Ezért nem lehet a számunkraha-
lo.tt Vidovszky Kálmán! A magasságokból tápláli örök éIetű szelieme él és élni fog a magyar cserkészek tízez-
reiben s ami ezek lábanyomán szép, jó és nemes megterem, az Vidovszky Kálmán érdeme is és szelleme is! Igy,
drága jó Kálmán, ha tesied most sirbá száll is; Te ko7otttinÉ é|r,i íogs, mindörökkél. '

A.cserkészet és a magyar társadalom egyaránt
megérezte azt, hogy Vidovszky halálával'inityen
m_érhetetlen veszteség ért minket. Közéleti na!y-
ságaink és cserkészeink tömegesen kefestek 'í-el

résztvevő soraikkal. Elmondta mindenki azt a gon-
dolatát. amely a megdöbbentő hír lrallatára eIsónek
tolult emlékezetébe. Kötelességet vélünk teliesíteni,
amikor ezekből a megemlékezésekből kjratsadunk
egynéhányat és koszorút lonunk belőlük, a mi ked-
ves Kálmánunk fejfájára.

A hivatalos Magyarország és a társadalom rész-
vétirataiból álljanak itt a köVetkező kiszakított
mondatok:

Métyen megrendülve tarselnökük gydszos ethúnytdtól, . ,. Vidovszky Kalmdn teste elvettetett a földbe: drdga
fogadjdk, kérem, legőszintébb ds bensőséges részvétem emLékéből hajtson ki a magyar vetésnek aldott, dús ka-
nyilvanitdstit. Al,brecht íhg. ldsza , . . 

,,r?!,I3.E::!",r.
VidovszkY, mintakéPe v.olt az Önt'eldldoz^o, T::!,:: Elsőnek ad,luk az ö csapatának, a l84. sz. Csabdnak,m,agyar embernek, aki h.azdjtiért és a jöuő nemzedékért, fáfralmas jelentését.

a magylr iJjúsdgért élt és dolgozott . .

Itarafiúth Jenő , *-!s9n_aJuqk 
az idén rendezte. tizedik nyári nagytáborat-. Nagy

, . . Mi, úuristak, a cser,készek uo,, *,Í|!",:;:::: §Já?§i{{,i,Txiil,{{r1:*"::?:rwilr{#}i*i
vet érzünk s jóleső magyűr büszkeséggel töIt et, ha közös lékeiről,még most is',,élnek,a szines cserkészlegendák". Jó tá-
működési terúl,etünkan1erék, !egyetÁŐzeft cserkészeinkkel |9jj^:p']:l1Y:j:.,13-(r-?:}:'| 

teze dolgozott rajta.szorgalmasan,

talcitkozunk. Tehdt bennuniei 
"ii megdabi;;,;;;'; 

';;';; 
l;ií,lJ§í,"rlij[-,5i:T",l,,i"?,r:i,: óÍ ,?áiá'#f,o|r".'§"fltL'i8?i'cserkésznevelŐ,nek, szervezőnek,és irdnyítÖnak eltdvozasa... Helyette'egy táviratot.hozott a- posta s_ a döbbenetes hírre iledt

A "nurös"7;yiu.,:iu!:íy,"*""" §i+j1iili"',j;-ffí*#,",*t-rf:,!J*."jis;?,:,#fitlí#j[rl*
.. .I_elkem sóhaja ott volt a kerepesiúti temetöben és elő a bánat,.csak a mi sírásunk maradt ki a temetés Íájdalmá-

tildozok Drdga Emlékének itt, a mess)e ta,'iűá','ii ii'iná BÍl; T?'"í"iiT3ári'it} |.,'jl';,.lÉii"|'#l"Á'tu;i?u",i,',,,o ":ó-engem is oly sok meleg szdl |Űzött , , . iett, hogy hiába csaiógatott hátrálévő napjaink mindeir ígérete,

Proí. dr. Győrff.y !;st,,.dr :'TiÍ":"#?$#lh,"§,ái:x,ji'i;,.,á"íJ-!T'iÍ.i l;,-J;'i:',1al

". _ A m,agyar Ziserkészetet ért eme súlyos veszteség aI- ,,Alázatos.an, fogadjuk az.Isten akatatábŐt ránk mért CYá??t:

kttlmdval Iogadja, kérem, a tekintetes rhbi,as-Í,i^lfy,it f3,1lí""o,?u:il#§.lá#ttf;,f ,fi.?, !'*,t;:.:tfit ;';-Íí,3:f*:]
.r.eszvétem őszinte nyiludnitdstit . . . .1amc,r:i.! La:ías kor.az e.gész magyar itjn9ris|a! szo|gált; a ha|ál sern tudta el_

uii.-őűáÉisii;loiá. szakítani. Megmaradt nekünk örök útmutatónak.
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Szivünirüz még közelebb állanak. haneiukban més
közvctlenebbek ázok a sorok, amilyek-á cserkészltestvéreinktöl jöttek hoZZánk a gyász napiaiban,Akik eZeket a Icveleket irták, évekén át egyLitt et-tek a mi kálmánunkkal. Mindenik me*láiótt, lrollt|, hol ott egy jellenlvonást aZ ö cgyéniseP,eból. Es
ulosL illtnuenlk egy-egy ecsetvonással igyekszlk to-
i{clclescDDc tennt aZt a képet, amelyet rola lest Szi-VcDcll D]indell cserké§Ztes[vér. .fola igy, ahogyan
cgymasra úobálva lnegjelennek a szinek a nyumta-lutt b§tukben; talán nem tiszta més a keD. dc Italll,áld összeolVaúiak lelkedben ker]vis cseilicsztcst-
véfem az ecsetvonások: akkoí tökéletes lesz emlé-
keZetedben a kep, amelyet ennyien lestettünk róla.
Vegyul( llat a sUrokat, pro7ar, r.ersct sorlaban.Dr. fodor Ferenc leslVcrünk az elsö tlszti tá-borra emlekezik, al]ol megismerték a központiak
v idovszky kálmánt.

1924 áptilisában, husvét hetében, Hédervárra indultak
az e|ső magyar c§erkészti§zti tábor résztvevői. A Keleti-
pályaudvaron gyülekeztünk. Egyszerre egy zömök, mo-
solygóarcil, kedves cserkésztiszt csatlakozik hozzánk, akí
Békéscsabáról érkezett, hogy az első iisztitáborba hívó
szóra azonnal csatlakozzék. Lddig nem láttuk, de pár perc
aiatt, mintha mindig közöttünk lett volna. Vidovszky Kál-
mán volt. Eddig csak híréről tudtunk, hogy egyike a vi-
ciéken legderekasabb munkát végző cserkésztiszteknek. De
ezzel, hogy a tiszti tábor tagjaihoz csatlakozott, egyszeí-
smind hatáiáig eljegyezte magát a központi munkának.
Hamarosan úgy éreztük mindnyájan, mind a tizennyol-
can, akik ebbe a táborba elindultunk, hogy ,Vidovszky
Kálmán haláláig a mienk marad, mert hiszen mindjárt fel-
isnrerte a tizennyolcpár jó cserkészszem, hogy lelkében
nagyszerű cserkészértékeket hordoz, amit minél előbb az
egész ország cserkészetének közkincsévé kell tennie. De
azt is megéreztük, hogy ha Vidovszky Kálmán egyszer el-
jegyzi magát a kózponti cserkészmunkával, attól őt csak
a haláI szakíthatja el.

Nem sokáig tartott az első magyar cserkésztiszti tábor,
mindössze április 12-17-ig. Hat napot töltött velünk Vi-
dovszky Kálmán, de ezen hat nap alatt tizennyolc magyar
cserkésztisztnek lett meieg lelkével mindvégig lekötelezett,
őszinte cserkésztestvér,évé. Lelkét szelíd arca meleg mo-
solyában hordazta és nem volt köztünk senki, aki ne érezte
volna, hogy ezt a lelket csak szeretni lehet, ez a lélek m,ély-
séges, igaz, hű és tiszta barátságot kínál cserkésztestvé-
reinek. A mi drága Kálmán testvérünk nem tudott ám
semmit elrejteni lelke gazdag értékeiből, mert gyermekien
tiszta lelke szinte tudattalanul szórta szét mindnyájunkra
minden értékét. es mi mohón ittuk ezt a felénk áradó igaz
lelket magunkba. Szelídség, jóság, ínagának tökéletes
odaaóása rövidesen az első tiszti tábor központi szelle-
mévé tették kálmánunkat.

És ezen íiszti tábori munkájában benne volt egész cser-
készprogramja. Miről beszélt ő nekünk? Tábori naplómból
szinte csqdálatos világossággal ismerem meg most visz-
szamenőleg,. hogy ő itt nekünk a maga cserkészvezető-
munkájából adott programot. Leginkább a lelkünkré kö-
tötte az őrsvezetői tanfolyamokat és őrsvezetői táborokat.
É.s' azőta hányszor láttátok őt, fiúk, az őrsvezeti táborok-
ban, amint árasztotta felétek'szeretete, lelke melegét! És
beszélt nekünk a cserkésznótákról, a rnagyar dalról, sokat,
igen sokat. es azóta hányszor vezette Kálmán bácsink a
nagy magyar tátlortüzeket, gyujtotta fel bennetek a ma-
gyar nóta szeretetét!

De ,már többé nem jön őrsvezetői táborba, nem vezeti
a magyar tábortüzeket.,. Ajkára az utolsó szenvedés rá-
tagyasztotta lelke mosoiyát. Az első magyar cserkésztiszti
tábor jókedvű Kakuk-őrséből immár ketten mentek el kö-
zülünk: tavaly Debreczeni Ferenc, az idén Vidovszky Kál-
mán. Az Ur építi a magyar cserkészet Panteonját és alap-
nak csak igaz cserkészlelkeket vesz fel hozzá az égbe. On-
nan fogja most n-rár Kálmán testvérünk is lelke mosolyát
szétsugározni majd a nagy magyarföldi világjamboree ha-
talmas tábortüzeire, amelyben, ahogy ő kívánta, az egész

Föld cserkésztestvéreinek szíve dobban egybe; íla ezek
a jamboree-tábortúzek az egész világ cserkészete előtt jó
fényt vetnek a magyar cserkészetre, abban sok-sok résié
lesz Kálmán testvérünk az első magyar cserkésztiszti tá-
bortól a sírig tartó jó_cserkészmunkájának.

Teme§i 
_ 
Győzőt bécsi tanulmányai közt éri agyászhír és az esti tábori ima emjékét gyujtja lel

benne.

..Vid.?l).szry , Kdlmán finomlelkű szerkesztő volt. Csak nag;
műveltségű, harmonikus lelkű, az embert hibáiban mélyen sá
rető .ember tudja sok ember szellemi rezdüléseit igy ösózefogni.
Néhány mozaikban bevilágítok ebbe a lélekbe.

t924 áprilisában volt Héderváron az első tisztitábor. A szö-
vetség vezetősége volt együtt vagy tizenhét résztvevővel és meg
akartq |6526lni .a szeruezendő tisztitáborok problémáját. Sze--
gény Debreczeni Feri bá' íőzött nagyszerűekei és az idó is t<ed-
vezett, hát szép és hasznos öt napbt töltöttünk ott. Esténkint
más-más imádkozott a zász|ótisztelgésnél. Vidovszky az Y. ke-
rület részérőI volt ott, akkor mint kerületi ellenőrző, Fgyik nap
rákerült a sor. Sötét volt, a gallérunkat rázla a szél. Vidbvszky,
mint alacsony ember, a sor végén állott és amikor a kalapót
levettük,.az volt a gondolatom, hogy a szél el fogja hordani a
hangot és semmit se hallok.

De minő imádság volt az| Hangjával uralkodott a §zélen,
amint kedélyével társaságunkon uralkodott. A szé| tépte, rázta
a hajunkat, a ruhánkat és ebbe a szélbe beleharsogta Kálmán
a mi hitünket, könyörgésünket. Hosszabban imádkozott és az
imádság úgy megragadott r4indnyájunkat, hogy szívesen hall-
gattuk volna még. lgazi cserkésztábori ima volt. Ez a meg-
győző, mély vallásosság volt a bensö linomság egyik összeté-
vője.

Sokszor gondolkoztam azon az önfegyelmen, hogy Vidovszky,
aki maga is szeretett beszélni és értett is hozzá, milyen meg-
értéssel hallgatta meg más beszédét. Az én szememben a meg-
értés már egyszersmind megbocsátás is; azért én úgy magya-
ráztam meg magamnak a dolgot, hogy fogékony volt más gyen-
geségei iránt és a megértő türelmében benne volt a folytonos
megbocsátás is. Ezért ragaszkodtak hozzá az emberek olyan
őszintén, mert megérezték benne orvosukat: ezért nyíltak meg
előtte a s2ivek bizalommal szóban és írásban.

Mert éppen ilyen megérté§sel olvasta a beküldött cikkeket.
Mikor a szerkesztést átvette, megkérdezett, milyen elvek szerint
jártam el, Amellett törtem lándzsát, hogy a legkisebb hírnek,
beküldött sornak. is ugyanazt a figyelmet szentelem, mint az
elismert írásoknak.

- É,n is így fogom csinálni - vélte -, mert itt ki kelt ter-
melni elöbb az irói gárddt. Aztán engem érdekel is minden sor,
mert mindenkitőI lehet tanulni yalamit, még ha a cikke rossz
is vagy a verse közölhetetlen is. De mit csinálsz azokkal, akik
mindjárt meg vannak sértve, ha az ember az írásukhoz hozzá-
nyúl?

- Nos, a közérdek a szép és jó tap. A nehezebb embereknek
tehát megírom levélben, mért hagytam ki valamit és megdicsé-
rem azt,-amit tőlük tényieg tanulni lehet. Ami gyenge, arról
pedig nem kell beszélni.

- Bn is így szeretem - válaszolta -, mert hidd meg, azért
az emberek ciztdn higgadt órdikban beldtják, hogy az ö érde,
kükben történt a kihagyds vagy valtoztatds.

Ezt az embeíekben való biza|mat szerettem Benned nagyon
Kálmánkám, mert ez csak erős, mély, művelt lélekben virágzik,

eppen egy héttel halála előtt (Istenem, milyen nehéz ezt igy
leírni!), elutazásomkor beszéltem vele utoljára. Azt telefonozta,
hogy ősszel átveszi egy regényemet a Magyar Cserkészbe, ha-
csali el nem készül ú]-regényével az az író, akivel már meg-
egyezett. Jó utat kívánt.

- Neked mi a nyári programod? * kérdeztem.

- Befekszem a klinikára. Az orvosok azt mondják, hogy
most leszámo|nak az epeköveimmel.

- Túlszerény igény nyaralási szempontból - válaszoltam -,azért ez is keriil ánn'yibá, mint a nyaralás. De most ,már nyg-
godt vagyok, a jambóree sajtója kitűnően fog működni. A fő.
nöknek ném lesz kő a szívében és rendben lesz az epéje.

- Nekem mindig ilyen nyári mulatság jut 
- nevetett.

Ezt a nevetést viszem a szívemben emlékül tőle!
Az őszre megbeszélt találkozóra már ,hiába várgm; igaz

lenne ez?
Áldott legyen emléke!
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Kálmán bácsi utolsó képe a jrinius ll-iki iamboree,,"rljio§áí!%T?h".l

Harangi Lászlóban az utolsó együttes sajtóbizott-
sági ülés emléke eled. Ugy erzi lelke, hogy tatín
nem búcsúzott töle eléggé. Most utána lehel még
egy istenhozzádot.

Nem tudtuk akkor . . .! ó, sejthettük votna!
Fakó volt arcod, sdpadt homlokod.
Mdr akkor is a bélyeget viselted,
M,elyet a haldl sziuedre nyomott.

A Hárshegyen borongott mdr az alkony,
Lent, Pest |elá,még ragyogott a nap
Mi körben ültünk s derült dhítattal
Szívtuk m,agunkba szép, meleg szavqd.

Mintha le|eté a clomb oldaltirót
Ajkadról dradt volna el a fény:
lóstigos békét sugarozva dlltdl
Feltdruló sirodnak peremén.

Megsúgta-é a szenvedö test kinja,
Tűnő erőd megsitg,ta-é neked,
Hogy hdtad ntegett fehér köntösében
Mar megjelent a hallgatag követ?

Szemed elnézett mosolyogva, messze
Sziporkázó kedv sztíllt belőle rdnk:
vezérlő Ielked szikradramdtól
Magasra lobb,ant bennünk is a ldng.

H anyatló napviltiggal szembenézve,
Erőtlenül, |dradtan, betegen :

Igy m.aradsz lelkem lemezére vésve:
Mosolygón és győzelmesen,

]egyzet: Az utolsó jamboree-sajtógyülést ós tábortüzet, me-
lyen még Kálmán bácsi elnökölt, június ll-én tartotttrk meg a
Cserkészparkban.

Radványl Kálmán az Aríowparki napokra tekint
vissza, aho1 közös §átofban boncolgatták két héten
át egymás lelkét és kefesték a rokbnvonásokat.

Egy szomorú filozófus azt mondta, hogy az emberek pán-
célban, vastag bőrkesztyűvel a keziikön, sisakrostéllyal az ar-
cukon érintkeznek egymással.- Nem érzik egymás l<ezének a
melegét, nem látják egymás igazi arcát, - s ha ölelkeznek,
szinte halljuk a hideg páncél csörrenését. Micsoda más élet
volna a íöldön, ha az emberek ledobnák arcukról a sisakot,
testükről a mellvértet !

A Jamboree cserkészein nem volt sem'sisakrostély, sem bőr,-
kesztyű. Láttuk egymás igazi arcáí, a kerekrenyílt szemeken át
bepillantottunk egymás lelkébe, - s ha ölelkeztiink, testvérszív
dobo gását hall gattLtk.

Az 1929-yJamboreen hárman laktunk egy sátorban: Vidovszky
Kálmán, Koszter atya és én. S nem volt rajfunk se sisak, se
páncél.

(Jtt ismeítem nteg az én Kálmán testvéremet olyannak, amilyen
volt. Azelőtt is szerettem (jt, hiszen egy célért dolgoztunk, közö-
sek voltak az érzéseink, gondolataink: - de a Jamboreen ki-
nvílt előttem az a szent kapu, amelyen át csak ember mehet át
ein6erhez.

Vidovszky Kálmán volt a sajtófőnök s a tábortüzek rende-
zője; Koszter atya a színpadi bemutatásokat intézte; az én lől-
aclatom az volt, hogy járjam a nemzetek táborait s adatokat
gyüjtsek: melyik idegen táborban milyen értékek bukkannak
íöl, mit tanulhatunk másoktól.

Kálmán testvérrel együtt róttuk az Arrowe-park sáro.s útjait.
Reggeli után nyakunkba akasztotttrk vászontasakunka1, rneg-
tömtük a Magyar Cserkész angol nyelvű számaival, árvalány-
hajjal, kezünkbe vettük az útinap|őt s elmentünk ,,világot látni".

Minden nemzet odahozta önmagát: nemzeti érté!<eit, szoká-
sait; rendetlenségét vagy rendszeretetét; vágyait, reményeit;
történelmi multját s a jövőjébe való elindulás temperamentu-
mát.

Mérföldjáró csizma volt a lábunkon: Angliából átléptünk Sal-
viába, onnét Nigériába; Uj-Foundlandból Hollandiába; - Dét-
Afrika és Svájc, Finnország és Ceylon szigete; Egyiptom és
India; Canada és Norvégia; Japán és lzland néhány száz, |eg-
iöliebb néhány ezer lépésnyi távolságbar/ voltak egymástól.

Ezeken a tanulmányútakon alkalmam volt megfigyelni Kálmán
testvéremet: mi érdekli, mit tart fonto§nak; minek örül, mi ke-
seríti el? Megismertem emberi értékeit, amelyek cserkészérté-
kekké magasztosultak.

Első utunk véletlenül Ceylon sziget szingalézei kőzé vezetett.

- Gverünk be! - lelkesedett Kálmán. - Nézd, milyen fe-
keték! De ezek is testvéreink!

Bementünk a szépen rendezett, tiszt"a láborba. A fekete fiúk
körénk gyülekeztek s Kálmán arcára kiült a határtalan jóság.
A szingalézek azonnal megérezték, hogy nem a mííveltségére
gőgös Európa lépett be a kapujukon. Kálmán nem lruriózumot,
nem néprajzi adatokat keresett, hanem iorró szíveket.

A fekete fiúk közé tetepedtünk:

- Hogy vagytok? - érdeklődött Kálmán. S az egyszerű
kérdésből ezt érezték ki az idegen világ cserzettbőrű fiai: - Itt
vagyok köztetek, testvéreim! A szívemet a tenyeremen hordom,
tegyétek ki ti is elém a szíveteket: hadd lás,suk, egy rithmusban
dobognak-e? Mert, fekete testvéreim, ez a fontos! Az élet nagy
harmoniája megkívánja, hogy egy rithmusban dobogjon a szí-
vünk.

Miután kevert jamboree-nyelven (amelyben több a gesztus
és mosoly, mint az érthető szó) kibeszélgettük magunkat, Kál-
mán odafordult hozzám;

- Mondd meg nekik, hogy énekeljék el a nemzeti himnu-
szukat.

S azok ragyogó 'szemmel, fgszes állásban elénekelték primi-
tívnek tetsző faii éneküket

s mikor tovább mentünk, kálmán ezt mondta:

- Derék gyerekek! Mindig niosolyognak és mélven megha-
totta őket, hogy nemzeti himnuszukra voltunk kíváncsiak.

Sok közös élményem volt Kálmánnal, de ez_t nem íelejtem el
soha, Ebben az élményben benne reilik Vidoiszky Kálnián két
alaptulajdonsága: - a mosolygó jósrig és a fajszerelct apostola
volt.

Az idegen táborokban ezt a kettőt értékelte legjobban.
A lármás lengyeleket is szerette:

- Nagyhangúak, de tele vanak hazaszeretettet - mondta -.Gverünk 6 franciák közé, úgy hallottam, ott van egy kivándo-
rolt marseillesi magyar íiű - tette hozzá.

S fölkerestük a kis magyart, aki anyanyelvét iórészt a francia
tengerparton tanulta meg. Kálmán kikérdezte őt: mit tud Ma-
gyarországről, amelyet csecsemőkorában hagyott el, - sze-
reti-e még hazáiát?

Uj-Zeeland táborában annak öriilt, hogy ott a nemzeti ha-
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gyományokat megbecsülik. ,,Indiában" azért érezte jól magát,
Áert az-egyik hindú cserkész telt szájjal hangoztatta, hogy ők
a keletről nyugatra szakadt magyarokban testvéreket látnak.
A dán cserkészekben a gyerekes jókedvet, a póznélküli gond-
talanságot élvezte; a négerekben a kötelességteljesítő szelíd-
séget.

Ahol hazaszeretetet s emberszeretetet tapasztalt, ott megállt
és ottragadt.

A ma§yar cserkészmozgalomban Vidovszky Kálmán e két_tu-
lajdonsága fölfokozott mértékben érvényesült s ezt tartom élete
leiszebb"és legnagyobb eredményének. 

-A 
természetes szívjósrig

s á törhetetlen haiászeretet erényeit hagyta ránk örökségil, Ezt
az örökséget növelni, gyarapítarri mindnyájunk szeni kötelessége.

A Jamboree közös élményei között ennek a Vidovszky-féle
fajszeretetnek az eredménye a ,,tutáni tábortűz" gondolata s
kivitele.

Egy este elvitt a finnek táborába:

---Nézzük 
meg, milyen a tábortüzük! - szólt. - Hasonlít-e

a mienkhez? Ha rokonok vagyunk, akkor a cserkészetünkben is
közös lélek lakik.'A finn tábor közepén a Kalevala mithikus alakjának, a fogat-
lan, bölcs Viipunen-nek a szobra állt. A tűz körül komoly, szinte
templomi hangulatban ültek a fiúk. A tábortűz náluk sem ka-
baré, harrem i hazaszeretet s a vallásosság esti ünnepe: - lel-
kiismeretvizsgátat. Történelmi multba való elmélyedés; régi !,a-
lok bánatos c"sengése; hazaíias tűz; ima testvéri-egybeforiadás.
ösztönünk szerint mi is ilyen esti ünneppé fejlesztettük a tábor-
tüzet, eltérően a kalmár riépek cirkuszi és kabaré-produkcióitól,

- Látod - 
jegyezte meg Kálmán -, mégiscsak rokonok va-

gyunk! Nékünk össze kellene hoznunk közös tábortűzre a Jam-
boree forgatagában szétszórt rokon-népeket. Meg kellene hív-
nunk a finnekén k|vül az észteket, a törököket, a bolgárokat, -sőt a japánokat is,

S a ,,turáni tábortűz" megvalósult. A finnek könnyes szemmel
hallgatták a magyar dalokat s mi Csonkaország fájdalmával
meréngtünk a tűzbe, mikor az ő dalaik fölcsendültek. A tábor-
tűznéI-megjelentek a szomszédos angolok, skótok, s ott voltak
Amerika delegátusai is.

Amerika képviselője így szólt a ,,turáni tábortűz" ulán:

- Ezt szeietem! Ez Áem nyitott. színpad, nem népünnepély
volt, hanem valódi táboftűz telre testvéri szeretettel és meleg-
séggel.

Vidovszky Kálmán lelke lcbogott az égő fahasábok fölött s
ennek a tüzes léleknek a szikrái átugrottak az odagyülekezett
rokon népek szívébe is.

Az anglriai Jamboree tanulqágai s élményei ott égtek, forrtak,
vajúdtak-Kálmán testvérem vértejtjeiben: szerette volna értéke-
síteni őket a gödöllői Jamboreen.

É,rtékesítsük helyette mi, érzéseinek s gondolatainak az örö-
kösei.

Előttem áll most is egy kép.
A norvég tábort néztük-meg. A stilizált, nemzeti stílusú kapu

íölött fábó| faragott rénszaruás-fej; a kapufélfákon sí.
Eltelt az idő, sietni kellett volna már baza; de Kálmán csak

állt a kapu előtt s nézett rá.
A kapura ez a ielsző volt fölvésve:
,,Fremad opad! - Míndig elöre!"
Ettől a ieli'gétől nem tudÖtt szabadulni Kálmán.

- Látod, ézt föt kellene vésni a mi kapunkra is! - szólt
lelk'esedve,

Utóda volt az,oknak a külíöldiáró magyaroknak, akik minde-
nitt azt tartották: mit hogvan lehetne nálunk is megvalósítani.

Kálmán testvérem, itt há,r-vtad sátortársaidai. Mit csinálunk
mi (ha élünk!) nélküled a gödöllői Jamboreen?

Faragó Ede soraiban a cserkész-szív mellett meg-
rezdülnlk a iérj és aDa szivének a húriai is. ö már
tovább vezeti az érzéseket az elköltözött- személyén
tú1 azokra, akikben mi folytatásiit látjuk Kálmán
életén e k.

A Kerepesi temetőben az egyik haiottasház előtti térsé-
gen szomofú embertömeg gyülekezett Vidovszky Kálmán
ravatala köré. A koporsót a cserkészek négyszöge állta
körürl, fájdalmas arccal, de csillogó tekintettel. Azt mond-
ták ezek a tekintetek, hogy nem engedünk el magunk kö-
zü1, kedves, jó Kálmán bácsink, meít szerettél minket és
mi is megszerettünk. Kedves lapunk, a Magyar Cserkész
fekete betűi is, melyeket sokszoí te írtál, a szeretetedet
hordta szét köztünk, mi tudjuk, hogy ezután is a te jósá-
god és szelídséged lesz alaplelke, akárki is veszi át szer-
kesztő helyedet.

Igy beszéltek a csillogó tekintetek § amíg társalogtak,
megjött az, aki a legtöbbet vesztette, akinek a legnagyobb

kincsét kellett feláldoznia az Ur mennyei birodalma szá-
mára. Megjött a szenvedés súlya alatt összetört, korán
özveggyé lett feleség, a félérván maradt Tamáska édes-
anyja. Azután feketetaláros evangélikus papok vonultak
püspökük kíséretében a koporsóhoz s nregindu|t a sző a
főpásztor ajkáról, könnyomlasztóan, vigasztalóan s hittel
telve. Mégis minden szó felszaggatta a véres sebeket, a
lélek harmatos vére a könny, ott csillogott a szemekben,
azután lehullott a koporsó földjére, üzenetvivőnek. A forró
földről a nap tüzében elillantak a könnyek, feh,ér felhő lett
belőlük, s úszott a felhő a tiszta égen, a ragyogó magas-
ságokba szállő íehér lélek uián.

Aki az özvegy fájdalmát lát!a, az résztvevő szíwel ha-
jolt feléje. Egyszerre csak egy kis cserkész kilépett a
sorból, lassan odament az özvegy mellé, nint a gyermek
a szenvedő édesanya mellé, nern szólt senmit, csak oda-
símult, hogy elvegyen a nagy fájdalom-teherből ez a kis
névtelen jóttevő, A szeretet vitte oda s az'özvegy látha-
tóan megnyugodotf a trilcsorduló szeretet megnyilatkozá-
sától. Ki volt a kis cserkész, nem tudjuk, de bizonyára a
minden magyar cserkész Kálmán bácsijának a lelke küldte
oda a kis cserkészt, aki ugyan neín szólt, mégis, mintha
azt mondta volna: itt hozom a Kálmán bácsi símogatását
s a Kálmán lelke szólt általa:

- Édes feleségem, ne sirjál, mert én itt vagyok és itt
maradok, ennek a sok cserkészfiúnak a lelkében, mindig
temelletted.

Felzengtek a gyászdalok, a ravataloző ház teiejéről egy
galamb.fejecske nézett le csodálkozóan sokáig, aztán el-
tűnt. A léIek már felszabadult porhüvelyétől. Hantok hul-
lottak a koporsóra, a halál dalolta a test feletti győzelmi
dalát. Aztán eltűnt a rút halál, mert keresztet szúrtak a
sírhalomba. Egy másik cserkész levetie kalapjáról árva-
lányhajbokrétáját és odatűzte a kefesztre, mint ahogy a
hős szokta feltűzni a zászlót a meghódított vár fokára.
Az árvalányhaj győzelmi jel leit a kereszitel. Ez is a sze-
íetet pafancsára történt, amikor már a kereszten lengett
az árvalányhaj, azt mondta a szeretet:

- Elhódítottuk tőled, sötét halál, mo§t már a sírhan-
tot is.

Vége lett a temetésnek, mégis sokan és sokáig állták
körül a sírt: katholikus, lutheránus papok, katonák, cser-
készek, egy rongyosruhás koldus, feformátus pap, szakálas
görögkeleti pap és sok-sok feketeruhás nő és férfi, már
megnyugodott tekintettel, hiszen látszott az arcukon, hogy
Kálmán bácsi mindenkire kiöntötte gazdag örökségként,
amit Jézusától kapott, a szeíetetet.

Sokan jöttek a temetésre az ország minden részéből, jó-
barátok s a táborukból porosan, fáradtan cserkésztestvé-

Kálmán bácsi az Y. ker. tiszti továbbképzó táborban.
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rek. Csak a Kálmán bácsi parányi kis fia maradt még ott-
hon, akit apukája itthagyott és mégis, akivel itt maradt,
mert a jó édesapa tovább él a gyermekével, aki az ő élete
folytatása. Tamáska, mi téged magunk közé veszünk.
Ugy-e, Tamáska, Te is cserkész leszel?

Tábort Pál a kis Tamáskához szól. Neki tesz
testvéri íogadalmat.

Tomi csöpp, ,alig ébredt él,et,
ki eszmélő, tudatos szemmel
még nem is ldthattad apcid, -de akiről annyi kedues képet
íestett őmaga is egyszer,
míg sétdltunk az éjen át, -hadd küldjek néked Róla verset -emléke a szivemben reszket.

" ó, légy rd büszke, Tomi, büszke,
élete lobogód legyen.
A mdt ő szíve kelyhén szűrte
és csak mosolygott csendesen.
A jóstigot úgy élte, ldtod,
hogy ,ct vildg hidba vágott
korbticcsal kegyetlen ut,at -ő tudta, mds ösv,ényt mutat
számtira szent célt: friss szemek
mélyén szebb jövőt keresett.

Halkszavú ember volt apdd,
Tomi - de hangja szívbe szdllt.
költőnek rímeket adott,
műuészben színt ragyogtatott.
És annyi, annyi hite volt,
hogy mint ar,anydr, szertefolyt

, s nekünk, kik gy,akran hittelen, szívvel jtirtunk az életen,
itj megnyugvtist, erőt hozott.

Tomi, tizenöthónapos
rózsabimbó, kit sóhajos
dallal ringat most mcir anydd, -ha megnősz majd s az éjszakdt
gy ötrődv e dtbar,angolod,
nyomodban kétség és a gond -ha nem tudod, ki a vezér,
ki mennyít ér, mennyit nem ér -csak pillants fel az égre majd,
hol könnyű szellő lengue hajt
|elhőt és pdr csillag ragyog -ott, ltitod azt a csillagot?
Apád szeme süt majd le rcid
elkergeti az éjszaktit, -

',, apdd, Tomi - s bdr elvesz-ett
a földi por, e semmi ék:
az őrtűz fent örökre ég!

S ezért, Tomi. kérlek, ne sír j,
s ne hidd: sebedre nincsen ír,
ho megérted, hogy nincs apad -mi mind testvéreid vagyunk,
kiknek ő adott muzsiktit,
színt, rímet, hitet és szavak
böIcs forrdsdt, mely nem apad,- Tomi, ne légy hdt szomorú,

: bdtyad minden magy,ar Jiú!

Vidovszky Kálmán temetése napján.

Fábián Gyula tábori leVelet igért Vidovszky Kál-
nánnak és lnost riadtan kérd,ezi: hogyan tegyen
eleget, mint becsületes cserkész, igéíetének?

Répceszent györgy.
51-es,,Figyelő" cserkésztabor.
I932. júIius I2.'Kedves ,,Magyar Cserkész" !

Cserkésztábor. Vidámság Napf óny l-evegő ,

Munka . . . Pezsgő élet . . . Igérete egy szebb jövőnek. Kicsiny
táborban ennyi öröm és reménység. Az ember szíve megtelik
szépséggel, megelégedésscl,

Irnom kell neked, ,,Magyar Cserkész". Tábori levelet kell ír-
nom, amint azt Kálmán bácsinak megigértem. Irom hát jelen
soraimat és postára teszem.

De nehéz lett egyszerre a tollam, mintha ólommá változott
volna. A tinta is olyan gyászosan fekete. Keresem a szavakat.
Nem tudok mit mondani, pedig máskor milyen könnyen ment
az irás, amikor a ,,Magyar Cserkésznek" róttam a betűimet.

Irjak? . . . Ne íriak? . . Minek is írnók? Hiszen hiába kül-
döm el a tábori írásomat, azt nem Kálmán bácsi kapja 4eg,
nem ő fogia elolvasni és nem is fog rá válaszolni soha többé.

Hogy mégis írok, hogy mégis erőszakot veszek a lelkemen,
az onian való, mert érzem, hogy mondanom kell valamit akkor,
amikor egy újságból. az egyetlenből, amelv a táborba tévedt,
megtudtam, hogy Kálmán bácsi elment. Itthagyott bennünket,
kedves ,,Magl,ar Cserkész". Árvák maradtunk . . . Árvaságra irr-
tottál te és árvák soriára kerültünl< mi is, hűséges íródeákjaid,

Milyen szavakkal búcsúzzam tőlecl,, kedves Kálmán bácsi, s)e-
retett munkatársam, édes testvérem, - szerkesztő uram?

Mondjam azt, hogv becsültelek, hogy szerkesztői mtrnkádat
igen nagvra tartottam?' Láttam a ,,Magyar Cserkész" első évfotyamait. Becsiiletes,
clerék munka áradt belőle, Fiatal facsemete, amelyet szerető ke-
zek ültettek, öntöztek, ápoltak, nyeselettek. Ez a facsemete iz-
mos fává növekedett, anrikor te lettél a kertésze. A/tegtalált a
magvar cserl<észgverek az,on a fán mindent, amire csak szük-
séqe'volt. Pihenni 

'akart? Ledíílhetett lombia árnyékába és amtíg
üde leveleit szemlélgette, elverhette a goldját és pihenhetett. ..
A szíve valami szépségre áhított? A ,,Maeyar Cserl<ész" fáiát
Kálmán bácsi csodálatosra nevelte, mert örökké viráqzott. Az
áeain mindig nyított egy-egy virág. Szemet c_sodálkozásra nvitó
resénv. aikát mosotvra fakasztó vidám novetla, szernet csillog-
tató vers."szívet megdobogtató. lelket szép elhatároz,ásokra buz,-
dító vezető írás, Hát a sok virágbimbó, a temérdek szebbnél-
szebb kép. amelyeket vaqv fénnyel írtak ügves kezek, vagv
ihletett lelkíí míívészek alkottal<? A szerkesztő maqa is értett
a l<énhez, hiszen Béla testvére maga is kivátó míjvész. aki a
lelki kincséből bizonvára sokat adott neki. hogv válogató mttn-
káiában mindig a nemes ízlés vezesse. Oh. milven szépek vol-
tak a_ ,,Magvar Cserkész" legúiabb számai! Nemcsak a belső
tartalmuk volt mindig kiváló, de A -q7,em .is azonnat megal<adt
,^itut . Ha a cserkészfiír megelégelte a pihenést ós az iidü_
ieit, o ,,lr'tusvar Cserkész" fáia mrrnkát is adott neki, amellvel
hasznot haithatotf. Kimerithetet'len !árház,a volt a !el,kíilönbö-
zőbb cserkészmtrn't<ának. ügvességnek. természetraizi, fizikai és

más egvéb foglalkoztatásnak . . A fa lehulló áqait a cserkész
összegviiithette és ha teszá|lott az est, tábortiz,et grrrtithatnit

hplőle. Milven 376r' 1ii|l6rtiiz,et adtak a -.Maqvar CseI,kész" {á,iá-
tól lemefszett ea'Ilvak! Meleq. színes tiizet! Átiá,rta a cserkóqz
telkéi, fölmelegítette. viciámmá. könnvíívó tette a szívét. Ha

"-r,itán ^. 
tábortíiz, után haitotta átomra szemét, 16pn,rii 5zívve!

azonnal ela_ludt és arról átmodott^ hol-rv ecv nagv {ábortíjz éq
a fölrtgolvó közepén. amelvet im csptkészlell<íi nemz,etsóqel( iil-
nek körül. akik egvforma szeretettel tátllálják a szeretet tiizét
és l<özöttiik ott ii'I a rn?gvar cserkész is.

tövőre Gödöllőn r/vrritanak ilv naqv tiizet.
Trtclnm. hoov ehhe" a líbarlíizhöz ic,en sok áoat nllesnel(

mairl le a ..l\4agyar Cserl<ész" íá-járól. ametyet !iálrnán bácsi
nplrp|f n2q1l1n

Monrliam az!. hoqv embe, - 
igaz ember, jó ernbel voltá.l és

mint ilventől hítcsúz,zam el tőled?
Mert monrlhatom. Emher valál. }(iscserl<ész irását tlqvan_

olvan szereteftel fosadtad. mint bárlri másét, kerive§en. s7ere-
tottel válaszolfál rá.A c,"r'l<észfiítk írásai helvet kanlak a lanhan;
hoe; ei mennvire nevelő hatású, azt mindenki rnegélti, aki itrlen

Á,rntarrot rno'o1kozik. |,átt2lak a szombathelyi cserkészek között-
Ol.,án voltát. mintha vezér létedre eql,szeríí tisztecske letiél
riolna csupán. veliik mőkáztál. veliik éneketté!, mesóltél nekik,
úsv hosy'mindnyáian egvszeribe megszerettek, A fiúk jó paj-
tásrrkat vesztették el benned . . ,'-fuáÓ*, 

hogy munkatársaid mind virágot hoznak a Círodra,
Mi;dil viráf'égy emlékezés, egv-egy sler9!ő szó. Milven,le-

"iái á, a virás. amelvet sírhalmodra eitek? Nem lehet
fiai, mint a szeretet virágja, Szerettelek, kedves Kálmán bácsi,
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Az első találkozásunkon kedves, szíves voltál hozzám, szeretet-
tel fogadtál. Ezért nem adhattam mást, mint szeretetet. Az irá-
saimat azonnal megértetted, talán magamat is megértettél. -Egyre vidám dolgo1 írására ösztönöztél, mert úgy- gondoltad,
hogy az ilyesmikhez értek a legjobban. Bizonyos vágyok abban,
hogy minden munkatársadtól viszont olyan dolgozatokat vártál,
amelyek az ő egyéniségüknek a legjobban megíelelt.

Sokszor gondolkoztam a halálon, az elmúláson, az örőkké
való életen . . . Nugy, nehéz dolgok ezek . ., nem éri lel ezeket
az emberi elme. Ameddig azonban véges eszem elér, addig
megértem és átfogom a halhatatlanság gondolatát. Egy arasznyi
távolság ez csupán, aínely egyíe (most már rohamosan) rövidül
és elfogyatkozik. Az én életem ez a véges távolság . . . Amíg
élek, addig nem halt meg számomra senki, akit szerettem. -Nyomtatva látlam a bizonyságot halálodról, átváltozásodról...
Nekem nem haltál meg! _ . . Valahányszor a ,,Magyar Cseí-
kész"-nek, a te nagyra nevelt lapodnak irni fogok, mindannyi-
szor úgy érzem ezentúl is, hogy neked dolgozom! Ha írok, arra
gondolok, mit {rjak és miképpen írjam meg, -hogy az neked
tessék? Mit mondasz, mit fogsz majd írni róla? Tetszik? Vál-
toztassak talán valamit raita? Amíg élek, anríg a ,,Magyar
Cserkész"-nek dolgozom, folyton rád-gondolok, a te szellemed
vezet továbbra is. Igy élsz májd ielkemben tovább, addig, anred-
dig dobog a szívem

Isten legven veled, Kálmán bácsi! Isten legyerr továbbra is a
,,Magyar 

'Cserkész"-szel ! Isterrben maradjon a szellemed to-
vábbra is mivélünk, hűséges munkatársaiddal!

Szólaljon meg a kerülete iS vitéz Mariaföldy Máf-
ton személyén kertsZtül, lriszcn ök adták Kalnrár:
Bácsit a közponli munkának.

Jó tíz évvel ezelőtt, mikor a cserkészet a vidéken is na-
gyobb lendületet vett s kezdetét vette a kerületi élet és
§zervezkedés s magam is belekerültem a kerüleii életbe,
akkor hallottam először Vidovszky Kálmánról. A kerület
akkori ügyvezető elnöke: dr. Csaba Jenő, azzal jellemezte:
ha ígazi cseíkészvezetőt, szelíd lelkű férfii, €ryermeket sze-
rető lelkipásztor-vezetőt s a magyarságért rajongót nem
láttál még, siess vele megismerkedni, mint cserkészvezető,
ő lehet eszményképed. Mint kerületi ellenőrző,legelső láto-
gatásomat az ő csapatánál tettem, Megismerni, megsze-
retni, barátokká ldnni percek műve volt, Csaba testvérem
bármily elragadtatással beszélt róla, mégsem tudta igaz
valójában elénk adni, mert az ő neqy lelkét, mely egész
lényéből sugárzott, leírni nem lehet; csak érezni lehetett,
hogy testvérünk, a cserkészet munkájában vezetőnk.

Nemcsak én voltam így vele, hanem az egész V. kerü-
let. Mikor a kerület megkezdette a vándor-tisztigyűléseket,
hogy a cserkésztisztek megismerjék egymást és meg-
beszélj,ék a cserkészmunka tapasztalatait, az egész
kerülét cserkésztisztikara megismerte őí, valameny-
nyire ugyanazzal a szuggesztív hatássa1 volt, mint reám;
mindenki megszeíette. Különösen, mikor 1925-ben az el-
|enőrző tisztségben felváltott s azt mondhatnám, minden
cserkészt és cserkésztisztet otthonában látogatott meg s
nem hivatalos látogatást, hanem igazi testvéri látogatást
tett, az egész kerületben a cserkészek között Kálmáh bá-
csi lett s ez a Kálmán bácsi fogalommá lett nemcsak a
kerületben, hanem az országban is.

Az ő szeretetreméltó egyénisége, a vele való találkozás,
kor, beszélgetéskor cserkészet terén haladnivágyás volt
a rúgója annak, hogy az V. kerlilet tisztigyűlései oly né-
pesek, nem sablónszerűek, hanem családiasak és eredmé-
nyesek voltak.

Vidovszky Kálnrán az V. kerület tiszti kiképzésének leg-
hatékonyabb munkása volt. 1925 július 2-tól 12-ig rendezi
meg a Kerületi I. B. felkéréséíe az országban első vidéki
tiszti tábort Püspöklellén, Makó mellett. Majd 1926 már-
cius 27-tő1 április 1-ig Gerla-pusztán (Békés megye) a
másodikat. Az ezen táborban résztvett tisztek látták meg
azt, hogy a iő vezetőnek az Isten-adta egyéniségen kívül
mennyit kell dolgoznia a ,maga iökéletesítésén s mások
vezetésén. Ezekben a táborokban adta igazi cserkészlelkét
Vidovszky Kálmán s adta a jó ,és munká§ vezető példáját.

1926-ban az országos vezetőség a nagyértékü vidéki
cserkészvezetőt magához láncolja, a középiskolai hitta-
nárt felsőbbsége Budapestre helyezte s mi elvesztettük őt,
de csak oly értelemben, hogy a kerület kötelékéből kivált
s főmunkatere Budapest volt. Ha valami megmozdulás
volt az V. kerületben, mindig közöttünk volt, mindig V.
kerületinek tartotta magát s mi meg büszkék voltunk afra,
hogy Vidovszky Kálmán V. kerületi. Sajnos, nem sokáig
volt örömünk oly nagy, hogy a mi kerületünk embere ve-
zeti a magyar cserkészet ügyét, most már végleg elveszí-
tettük. Ha én a Kerepesi temető sírhantját nézem, úgy
gondolom, hibás a fejfájának felirata. Ráillik aíía a síría
is az a felirat, ami Gárdonyi sírján van: itt nyugszik Vi-
dovszky Kálmán, de csak a teste! Az a |é|ek, mely őbenne
megtestesítette a magyar cserkészideált a vezetők között,
közöttünk még él s mi még tudjuk azt, hogy egységes, kö-
zös és szeretetteljes cserkészmunkát csak oly lelkülettel le-
het végezni, mint amilyen ő volt s nekünk, V. kerületiek-
nek, a cserkészvezetőideál most is Vidovszky Kálmán!

Dénes Tibor mégegyszeí átéli a sajtómegbeszé-
lést,,amelyen Kálmán bácsi elnököt: inindenkoí a
cserkésztörvények szellemében.

,,Szeretettel vdr Kdlmdn bdcsi." S olyankor szinte teljes
szdmban megjelennek a munkatarsak. Nincs sietősebb munka,
sürgösebb tenniva!ó, híyott a szerkesztő s kéri a cserkészírók
lelkének egy da_rabjdt, a legkeduesebbet mfudnyajunk legked-
vesebbjének, a Magyar Cserkésznek.

Ugy-e, hozttil l,talamit, amit felolvashatsz nekünk? Ugy-e, van
gondolatod, ötleted a szdmunkra? S amikor ez a szelid szem
kérdezi, mindegyikünk rejteget valamit a tarisznydjtiban a leg-
közeIebbi számhoz.

Mert ez iiii á-Iegfontosabb, sőt,tatán az egyetle'n fontos ós
érdekes. A Magyar Cserkész. Hogyan lehetne egyre szebb,
egyre diszesebb, érdekesebb és yonzóbb a lap? Mert ezzel a
lappal szeretné megfogni, összefogni a liliomos magyar fiúk
tízezreit. Ugy képzeli, hogy ez a magyar cserkészek közös nagy
szívverése. Hallgassuk, miként dobog ez a nagy szív?!

iúost is rdfigyelünk, hiszen itt uan közöttünk fetejthetetlenül
a mi sajtóhegbeszéIésünkön, örök tervezgetésünkön, Szeme most
kissé megcsillan, amint halkan kezdi:

- Gondolkodtam raita, testvérek, hogy ismét valami újat
kellene adnunk. Valamit, ami egésáen kózeluisz az eszméhyi
cserkés.zethez s azért gondoltam arra, hogy ezentúl egyes szd-
mokat egy-egy cserkésztörvény vonaldn dltitunk eIő, A követ-
kező szdm mdr ilyen lenne.

Most villan meg hirtelen az agyunkban a gondolat, hogy hi-
szen ő eddig is egy törvény szellemében szerkesztett. Ahol tu-
dott, segített. Az ő Magyar Cserkésze nagy-nagy segítése volt
minden magyar cserkésznek, a mozgalomnak, a szdrnyait pró-
balgató kezdőknek. Milyen vógtelentit sokat adott!

- De hdt melyik törvénnyet kezdjük2 - S KáImdn bdcsi
akkor nem gondolkodik sokdig. Rtivtigja: A mdsodik törvénnyel
kezdjük méllóan.

- A cserkész, híven teljesíti kötelességeit.
S a munka kezdetét veszi. Télen az illatos, pdrolgö tea, ldgy

idöben a tdbartűz indítja útidra. Mert Kdlmdn bdcsínak erre is
uan gondja.

- Elek testvér, te maid érdekes történetet leszet szíves irni.
Koszter atydtót levélben kértem mdr humoros .dolgokat. Polcsi
bd' gyakorlati példákat ad. Gyula bdcsitól jóizű kis irdst ké-
riink. Marton mester majd megraizolja azt, ami kell. Te, test-
vér, azt a két szétl életmentést írjad meg. Két hasdbon elég
lesz. Az őrsvezetőknek is helyet kell hagynttnk. S a cserkész-
költők tdn hallgatní akarnak most?

Nem, most eqy sem hallgat, mind igyekszik adni valamit. A
kötelességteliesitésben a yezér, a szerkesztő rill az éIen. Meg-
próbdljuk követnl őt. S csoddliuk ezt a mindenre kiterjedő gon-
rlossdgot, figyelmet, a szerető szauakat, a biztatdst, ami ebböl
a törékeny tesrtű, erőslelkű, halkszavú emberböl kidrad.

Aztdn nótdzunk, valaki feloluas. Kalmdn bdcsi a végén mindig
csak dicsér. Könnyen belekapnak a szauak lelke érzékeny húr-
jaiba. Érdekes történetet mond, söt a mókamesterséget sém ueti
meg. Mennyi szépség yan ebben az emberben!

Alig vesszük észre, hogy a következö szdm mdr el is készült.
Csak papirra kell vetni a cikkeket, a többírő! majd gondosko-
dik Kálmdn bdcsi. S néhány nap mulua viszi szét.a posta a szép
fényes lapot az orszdg minden zugdba, ahol csak cserkészszív
dobog és hirdeti, hogy a munka elkészült:

Kdlmdn bdcsí híven teljesítette kötelességeit!
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Azután itt vannak leveleink a íiatalabb generáció
más tagíaitól is. ők már büszkén vallják magukat
kálmán bácsi neveltieinek.

Wener János is ézek közül való, ö így ir:

_Vannak emb_e{ek, akikről csak halálukkor tűnik ki, hogy pó-
tolhatatlanok. Vidovszky Kálmánról ellenben már életébű tild-
tttk,_ hogy pótolhatatlan. Ha valaki meg fogja írni a magyar
cserkészet történetét, a kezdet szinte lekÜzdhétetlen nehézsé§ei-
től, egészen a kilontakozás nagyszeíű eredményéig, szinte
minden oldalon számolnia kell Vidovszky l(álmán'nerével. -őróla elmondhatjuk, hogy szíve az egyetemes magyaí cserké-
szet szeizmográfja volt. Akár a budapesti összejöveteleken, akár
a vidéki gyűléseken, mindig ott lehetett látni;az ő örökké vi-
dám, kedves, mosolygó arcát.

Erre az arcía most a halál szele fagyasztotta rá a mosolyt.
É,s most, a megdöbbenés és árvaság szrjmorú pefceiben, végig-
kuta,tok emlékeimben, amikor még láttam őt, beszéItem vile,
leveleztem vele, amikor még - amint gyakran mondotta előt-
tem - ,,lelki neveltje" voltam.

A ,,Magyar Cserkész" tOttenJUtesenek korszaka fűződik töb-
bek között nevéhez. Hogy mennyit dolgozott, íáradt az ő lap-
jáért, mi tudjuk igazán megmondani, akiknek alka,lmuk volt
vele együ_tt dolgozni. Vagy hat évvel ezelőtt indult nieg a lap-
ban a ,,Cserkészfiúk írásai" címíí rovat. Ehhez az impulzust
két, hozzá beküldött novellám adta meg. Akkor írta:

- Vannak köztetek sokan, akik nem teliesen kiforrottak s
ígv nem érdemlik meg a nyomdafestéket. De éppen (ezért) ezek-
nek van legnagyobb szükségük bátorításra és irányításra. Hát
itt a pálya: versenyezzetek, ki tud szebbet, nemesebbet alkotni,

Ugyanakkor megindult a rovat egyik novellámmal. Talán fö-
lösleges leírnom a fiatal szolnoki őrsvezető örömét, amikor ne-
vét először látta nyomtatásban,

Eqyébként iellemző volt rá. hogy megváltoztatta a novella
eredetileg szomorú befeiezését. Bizony, abból szabályos cser-
kész ,,happv-end" lett. Nem is iűrt meg tapjában később se
szomorú, világfájdalmas munkákat.

Akik ismerték őt közelebbről, tudták róla, mennyire rajongott
a szépért. Egyszer, mikor Pesten voltam, odaszólt hozzám a
cserkészházban.

- Hát ha nem sajnálod, gyere csak e| hozzám déltrtán. Muta-
tok valami nagyon szépet.

Hat órakor beállítottam hozzá. Leültetett egy székbe, azután
elővett egy akkor megielent veískötetet s olvasni kezdte.

Soha nem feleitem el a ielenetet. Érdekes arca kipirosodott
az izgalomtól. Nem tudom, hoev egyéhként tudott-e szavalni,
de itt gvönvörűnek találtam előactását, S ez a kötet nagvon
közel lehetett telkéhez, mert egy vers után megcsuklott a feje
és szinte maqamagának mondta:

- Ez szép vo'lt. Feleithetetlen.
Lámpát gyrrifottunk, mert sötétedett. S ő, aki cserkésztapot

szerkesztett, diákotthont igazqatott, pap is volt s még vagy
száz helyen volt más elíoglaltsága, verseket olvasott fel egy
f iafal mrrnkatársának.

Tiz óráig voltunk akkor egyíitt .

*

Később elvetődtem erly pesti tisztitáborba is. Kálmán bá.
tvánk kiiöit a szigetre hoz,z,ánk, tartott egy szép előadást, az-
tán néeyszemközt is beszélgettünk aktuális problémákról.

- Te - mondotta -, biz,onyára vagytok iónéhányan. akik
a ,,Magyar Cserkész" munkatársai vagytok. Hát csak szedd őket
össze § a tábor véqével iertek et hozzám. De meqmondom,
osak komoly dolgokról lesz szó! Magvar Cserkész ügvek.

Hát jópáran be is állítottunk. A megbeszélés habcskávén kez-
dődött s vezércikkek helyett gvümölccsel és süteménnvel fos-
lalkoztunk inkább, Azután az akkor divatos skót vicceket kezd-
tünk mesélni. Mindez persze, nem iqen tartozoll szerkesztíísé(,i
dol_gokhoz. usv kerültük ezt a témát, mint macska a forró
kását. Vatószínűleg ő is észrevette ezt, mert mikor elbúcsúztunk
tőle, tréfásan meqfenyegetett tlennünket.

- Na, betyárok. rnost az egyszer kiíogtatok rajtam. Hanem
legközetebb bezárlak benneteket a szerkesztőségbe s addig ki
nem nyitom az aitóí, míg a köteles cikkeket ki nem iz,zadiátok!

utolsó teveléből veszem ki a sorokat:

_ ltig várom már, rrogy ti is felkerüljetek Pestre, akik a
,,Magyar Cserkésznek" fiatal korotok óta munkatársai vagytok.
Ugv hiszem, veletek esvütt öröm lesz dotsoznonrl. Ti már henne
éltetek a cserkészetben s legjobban tudjátok, mi az, ami leg-

inkább megfogja a magyar cserkész
szátok szét minden lelki kincseteket a

Vele együtt már aligha, de az ő
dolgozni !

szívét. Jöjjetek és árasz-
testvérekközött...

szellemében íogunk még

Dr. Matuska György a KáImán bácsi vczette tá-
boítüZckre gond0l viSSZa. És r,zzel az al(korcldal ,áltjoz emlékének.

. Az.emberek közt járni és közügyekben fáradozni, mindig a
legnehezebb, és. a legmostohább íéladatok közé tartozott. ,Úég
a leghomogénebb társaságban is rengeteg ellentét és különvé]
lemény, illetékes és nem illetékes kíitika gátolia az ambíciózus
m.glk_as9k9t, hogy_csupán a nagy célt tikintve, megtorpanás
nélkül dolgozzék. Ezt ,? í]agy feladatot úgy megoldáni, hogy
mindenki hiánytalanul kielé§itve érezze magát s azi higyje, ho[y
neki adtak igazat, csak a kiváltságos nagy egyéniselitdeI< §Í
került. A lelki nagyságok tudják csak áit mégcsinálrri, hogy
működésük nyomában a kieglensúlyozottság, iregelégedés,-á
szeretet és öröm jelei teremnek mindenkiben és m-inde-nfeté. A
mosolygó lélek embereinek lehetne nevezni őket, mert amerre őkjárnak és ahol .ők dolgoznak, a szeretet napsütése hajtja a
munka kerekét és mosolyognak a munkatársak,
,. Ilyen mosolygó lélek volt a mi szeretett Kálmán bátyánk min-
dig, attól a perctől kezdve, mikor az ezerkilencszázhriszas évek
elején egy Körös-menti város cserkészcsapatának murrkájában
bekapcsolódott a _magyar cse_rkészmozgalomba. Egyénisége
éppen .napsugaras lelkülete révén egykettőre ismertté'és néll-
szerűvé lett a körn!óken. Nagyszerű vezetése alatt ceapata or-
szágos hírnévre tett szert, pedig sohasem íorszírozta a nlunka
ütemét, de minden szaváért és mosolyáért tűzbe mentel< volna
a cserkészei. Szeretet és jókedv volt a módszere. Mindig ő csi-
nált derüt csapatában, valahányszor a zordon Dörgő bá' - a
csapat tisztje - mennydörgős parancsai sötét felhőkkel borí-
tották be a íiúk kedélyét.

Mikor néhány éwel ezelőtt átvette a Magyar Cserkész szer-
kesztését, programjában a magyaí rónák vidám, dalos jókedvét
hozta magával és ezt igyckezett nrinél nagyobb mértékben ki_
árasztani a lap cikkein keresztül a magyar cserkészekre. Uj
színt, friss hangot vitt bele a Magyar. Cserkész cikkeibe és az
egész lapot derültebbé és temperamenttrmosabbá tette. ő rend-
szeresitette és állandóan ambíciónálta s irodalmi nívóra emelte
a cserkészhumort, mert szerinte a lap legfontosabb feladatainak
egyike a mai nehéz viszonyok között a fiúk lelkületét kedé-
lyességgel életerőssé és rugalmassá tenni. Térnákkal és taná-
csokkal látta el és igazán nevelte a munkatársakat a magyar
cserkészirodalom céljaira.

Az ő mosolvgó lelke legjobban sziporkázott azokon a kedé-
lyes és bensőséges hangulatú munkatársi összeiövetcleken, ami-
kor magaköré gyüjtve a Magyar Cserkész írógárdáját, - bele-
értve az egészen kezdő ,,fakadó rügveket" és a már beérkezett
cserkés/irókat. Ezeken a megbeszéléseken úgy át tudta tüzesí-
teni, olyan lendületet tudott aclni a munkatársaknak a maga
szelíd, meleg érzésekkel teli buzdításaival, hogy mindnyájan
ieen gazdagoknak éreztük magunkat, mikor szerteszéledtünk.
Mindezt oyan jóságos szerénységgel tuclta megcsinálni, olyan
közvetlen kedvességget, hdgy senki sem érezte magáranehezedni
egyéniségének súlvát.-Ez a niosolygó lélek nem engedte, hogy elveszítse a türelmét
a munkatársakkal szemben, pedig hányszor keltett és tttdott is
az idegeskedő s túlságosan érzékenykedő irókat csendes, mo-
soygós szóval megnyugtatni, Kálmán bátyánkhoz nem mel-retett
be senki sem olyan dühös méltatlankodással, hogy a második
mondat után ne kacagott volna saját magán,

Igy lett Kálmán bátyánk a magyaí cserkésztábortiizek nagy-
mestere és a magyar nótázás nagy apostola is. Talán nincs az
a magyar cSerkéSZ, akinek ne lenne egy-két felejthetetlen emléke
azokról a tábortüzekről, amelyeket Kálmán bátyárrk renclezett.
A csapattáborttizeket épp úgy, mint a monstre neinzeti vagy
nemzetkőzi tábortüzeket valami nagyszerű étménnl,é 1udta vará-
zsolni még a magyarul nemértők előtt is. (Pl. Arrrlwe-Park.)

Talán éppen ezért olyan íájó a seb, melyet hirtelen távozása
a mi lelkünkön ütött. Hogy mennyiLe pótolhatatlan voit, azt csak
most érezzük, mikor elment közülünk. Hogy miként ttrdott ilven
lenni Kálmán bátyánk, annak a titkát talán dr'. Witz Béla volt
elnökünk feitette meg, amikor azt monclotta: ,,Áldott jó ember
volt, mert áldott lelke az lstennel mindig kapcsoiatllan állott".

Egy tábori |evél jön megint sorra, Á Máv. Törek-
. vés ítja meg benne, miként gyászolták meg ők a

táborban, ahol máskor a vigasság lrono1: 
- 

Kál-
mán bácsit.

Szombaton, l932 július 9-én estefelé. Hangos jókedv
uralkodik. A 242. sz. cserkészcsapat zánkai táborában ké-
szülnek a másnapi nagy műsorra. A falu és a nyaralótelep
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közönségét hívták meg § ki akarnak tenni magukért. -Más öröm is van. Látogatóba várják az öregcserkészeket.

- A vonat befutott, má-r látni a iamboree-ingiseket, ahogy
az űton jönnek. Szaladnak elébük. *_ De mi az?! Nincs
újjongás, nincs örömrivalgás! Szomorú hírt hoznak: ,,Vi-
dovszky Kálmán bácsi hirtelen meghalt és holna! délután
temetik." Szaladnak a paranbsnokhoz jelenteni. 

- Mint
a villámcsapás, hatott a gyászhir az egész táborra! Oda
a vígság, oda a másnapi nagy program, ,,szegény Ká|mán
bácsi!" - hangzik itt is, ott is. - ,,Paranc§nok úr, mi
lesz most?" __ rNégynapos gyász. Zászlőkra gyászszalag.
A táborzászló amúgy is íélárbócon; Nem nevetünk, nem
énekelünk, nem hangoskodunk. A holnapi tréfás, jókedvű
műsor helyett csendes, gyászhangulatot tartó beszélgetés
Kálmán bácsiról. A közönséggel is tudatjuk majd holnap
a templomban." Igy a paíancsnok s a"táborra rászá||t a
csendesség. S mintha az r.g is siratná jó Kálmán bácsit:
megdördül a felhők közül és csendesen esni kezdett.

Másnap nincs már eső. Gyönyörű regge,lre ébredtünk.
A fiúk már készülnek a misér,e, istentiszteletre. Egyszerre
csak víg énekszó harsan Szepesd felől, kürtszó is har-
sogja a víg menetelőt. Más táborból cserkészek jönnek
misére, A parancsnok az 0.I. B, nevében intézkedik. Hír-
nök viszi a gyászhitt s a csapatok csendes komolysággal
vonulnak a templomokhoz. - Mint a futőtűz, íerjedt el
a hir a közönség között: a cserkészekre országos gyász
borult. Elmarad a mai vígság. Mindenki respektálta, mél-

A 2{2. cs. táborban Kálmán Bácsi emlékére csinálták a liúk
ézt a ielképes hantot.

tányolta a halottnak kijáró gyászmegnyilatkozást. A va-
sárnap csendesen telt el, az esti tábortűz mélységes ben-
sőséggel ,,Kálmán bácsi emlékére". Semmi ének, semmi
tréfa, csak komoly beszélgetés öró|a, áhítatos ima túlvilági
üdvösségéért.

,,Négynapos gyász." Igy szólt a napiparancs. Milyen
gondolatokat termelt ez ki a fiúkból? Áll a táborverseny.
A fiúk titokzatosan sürögnek-forognak, díszítenek. Jön a
,,sátorvizit". Ime az egyik őrs sátorában: koporsó, a|aíta,
lelette lilavirágokból kirakva: ,,Jó Kálmán bátyánk, nyu-
godjá1 békében!" - Egy másik sátorban: kinyitott Magyar
Cserkész, köröskörül gyászkeret, gyászszalagos bokréta,
felírás gyászkeresztek között: ,,B,éke hamvaira!" * A
harmadik sátor lakói szolgálatban voltak. Aznap nem dí-
szítették különösképpen sátorukat. De következőnap a sá-
torszemlénél az őrsi helynél sírdomb emelkedik, rajta nagy
kő (melyet egy távolabbi kőbányából' hoztak titokban),
belevésve: ,,Szeretett Kálnrán Bátyánk Emlékére 1932 VII.
8., 242. cs. c§."; alatta fekete színben a cserkészliliom és
egy frissen kötött cserfakoszorú. * Az egész tábor meg-
hatottan járt megtekintésére.

Ezek a fiúk, rover-korú iparosifjak, gyermekiesen érző
lélekről tettek ezekben a napokban bizonyságot. A sírkö
ott nraradt az elhagyott táborban, de az elhúnyt példát-
mutató emléke tovább él a lelkekben. ,

Dr. Fromm Béla szintén ad egy ecsetvoná§t Vi-dovszky portíaitjához. ö látla t(átmán bácsit, afiút, édesanyja élőtt. Erről emlékezik.

Sokgyermekes családból származoít Kálmán bácsi,
amelyben öröklődtek az értékes képességek. Mindnyája
vitte valamire. Mindig is hálás szívvel emlékezett a izÜ-
lői otthonra.

Valami tiszti összejövetelen ismertem és, szerettem
meg. Éppen az édesanyáról beszélt annyi melegséggel,
hogy rögtön éreztem, honnan ered a beldle ára,dó szere-
tetreméltóság. Később többször talá|koztam az Édes-
anyiával - és mindjobban igazolvaláttam szerető hódo-
latát.

Bizonyos, hogy az ember tulajdonságainak, hajlamai-
nak egyrésze átszáll az utődokra; az egy,éni értékek más
részének átörökítésében pedig a családi élet szellemének
jut alig felbecsülhető szerepé, Az a kis árva, aki még
nem is tudja, mit veszített, mégis nagy kincsnek |esz az
osztályosa; az Edesapja tovább éIő szellemének. A
gyermek a jövő, a gyermek a feltámadás. Érette ma-
gáért is érdemes küzdeni . . .

. A cserkészköltők sorából Mindszenti szvoboda
Béla is előlép megemlékezé.sével a mosolygó lérli
útj áról.

Vérbevdgó tüskebokrok, harapós csalanok
Tépkedték lelkének fehér ruhájat, mig halgdt
A kiszabott titon. óserdős, meredek hegyre
Vitt tittalan útja. Mindig í,elíelé.

Sohasem pihent, Pedig tudjuk, hogy milyen nehéz a
Felfelémenés. Es sietett, hogy egyre feljebb
Jusson a hegyre. Reintosolygott csipős csalanro
É,s nevetye kelt |el, ha szúrós szeder

Kúsza inddjdba botlott. Tüskés vadkörtefdk
Ezernyi ldndzsa-tüskéjét letördelte vérző
Ujjakkal, hogy az utdnajövőt ne sértsék meg.
Ekkor is mosolygott. Maga Jajdalmdn

Mindig mosolygott, de a halott kis madarat is
Megsiratta . . . Ilyen az út, mely f elfelé vezet!
De sahasem ember,ektől csodalt magassdgig!
Ezt a magassdgoí az Isten méri! . . .

E széditő magasat csak a LéIek ldtja! . . .

Ez az ezerveszedelmes úttalan, köues út
Visz a Mennyors2tigb,a . . . Az ó útja papnak volt az, Utja, nevelőnek sanyarú útja.

É,s mégis, mégis mindig tovabb ment. Pedig tudta,
Hogy éIethegyének l,ankds oldaldt tanitó
Nem éri el soha. De a meredékb,en minden
Utondlló vad akaddlyt lerombolt.

Kígyós őserdőknek helyén pdzsitok terülnek,
Rózstik illatoznak, gyermekek jdtszanak, csalddok
Boldogok, hiletlenek hisznek és imddkoznak.
Isten meg drdga dldtist hint a hegyre,

Völgyre, |űrn, í!r, glermekekre, csaladokra . . .

. . , És Krisztus vakító-fehér köntöse szegéIyét
Csókr,a nyujtja egy verejtékező, de mosolygó,.
Hitet sugdrzó ,emberi arc elé . . "
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zalal Béla pedig, a Magyar Cserkész szorgalmas
1evelezője, ugyancsak egy epizódot elevenít meg:
egy elszakadt cserkészing esetét. Milyen jelenték-
telen semmiség a nagy Világeseménlek során. És
mégis milyen mélyen elült két 1iatal 1élek ölérr,
hogy kikívánkozzék onnal a búcsúzás napján.

Tavasszal mult öt éve. Ujoncok voltunk és első vagy tán
második kirándulásra mentünk a Cserkészparkba. Amikór já-
tékra került a sor, őrsünkből két liú, az egyik, bevallom, én
voltam, összeveszett. A veszekedés hamarosán átlépte a tett-
legesség határát és a vad verekedésnek az lett a vége, hogy,
a piros foltokon kívül, a másik fiú cserkészingjén Ögy szé|,
hosszú szakadás tátongott.

Az őrsvezetőnk büntetése szigorú volt: mindkettőnket kiállí-
tott a játékból, meghagyta, hogy béküljünk ki és az elszakadt
inget _a játék végéig egyesült erővel varrjuk meg. Leültünk
egymás mellé az erdő szélén, de a harag tovább for}t bennünk.
Kárörömmel. néztem,..hogy..társam milytn ügyetlenül dugja,a
cérnát - mindig a tű mellé.

Ekkor halkan mellénk lépett egy ismeretlen cserkésztiszt. Ugy
látszik, a helyzetből átlátta az előbb történteket, mert leúit
kettőnk közé. El kellett mondanunk az elszakadt cserkészing
történetét, mire ő lassan a negyedik törvényről kezdett el be-
szélni. Egy mondatát különösén megjegyeztem:

- A harag mindig gyengeség jele. A jó ember nem szokott
haragudni, a jó cserkész - sosem.

Megindító szavainak az lett a következménye, hogy mi, a
két haragos, kezet nyujtottunk egymásnak. De az i§meretlen
nem elégedett meg ennyivel: elővette az elszakadt cserkészinget,
megtanította, hogyan kell a tűt befűzni, sőt a folytonossági
hiány bevarrásánál is segített. Amikor kész volt a nagy szabó-
remek, talán csak ő örült jobban mikettőnknél, hogy milyen szé-
pen sikerült.

Dolga végeztével segítőtársunk eltűnt szemeink elől a park
árnyas íái közt. Mikor hazafelé indultunk, ismét találkoztunk
vele. Megtudtuk nevét is, nem is íelejtjük el soha:

Vidovszky Kálmán Bácsi volt.

De nég vannak nekünk is, a magunk apró enlé-
kei Kálmán bátyánk életéből, Hisz, lni éltünk a leg-
l(özvetlenebb közelségben mellette az utolsó évek-
ben a szerkesztőségben, Ime egy pár, Tóth Sándor-
naI(, a segédszerkesztőnek, emlékeibő1:

Bőszüit férfi ront a szerkesztőségbe. ,,Halálra" keresi
a szerkesztőt. Gyenge magammal talá|ja magát csak szem-
ben s bizony, hiába tartom szóyal, az írő, ki mellőzve étzi
magát, engesztelhetetlen. Végül ráhagyom, hogy hát ve-
gyen revolvert és lőjjön le, de nekem dolgom van s addig
is el akarom végezni. Elrohan . . . Nemsokára Kálmán bácsi
jön s feldúlt ábtázatomat vizsgálva kérdi, mi újság? El-
mondom. ő nem jön ki a sodrából, mosolyogva oktat:
,,Bizony, a szerkesztőnek számolni ke|l ezze| is. Sokan hi-
szik ellenségüknek s válnak ezért ellenségévé. Különben,
ha valamli kellemetlen dolog van, csak hivatkozz nyugodtan
rám, én elbírom a támadást.

S nem |áttam még olyan megátalkodott írót, akit azza\ '
a láthatatlan fegyverrel, ami egész kedélyéből áradt, le
ne szerelt volna. 

*

A költők sok gondot okoztak időnkint. Főleg fűzfán zen-
gedezték honfiúi s világfájdalmukat s megesett a szívem
rajtuk, mert mindig azt a íeményteljes cserkészfiút kellett
látnom, ha le akartam ,,fűrészelni" műveiket, aki szívszo-
rongva lesi a szerkesztői üzeneteket.

,,Csak bizd rám" mondotta Kálmán bácsi.
Végig olvasta ő minden keserves sorukat s ahol ala-

po§an elvetették a sulykot, jószívűen felnevetett. összehaj-
totta a ,,költeményt" s tárcájába tette. ,,Hazaviszen, fel-
olvasom a feleségemnek", mondotta mosolyogva.

Aztán én is vártam, mit fog felelni a szerkesztői úzene-
tekben. S aki legjobban látta a gyengéket, a leggyengédebb
tudott lenni a birálatban is. Még ahhoz is volt jó sza\Ia,,
aki a helyesírásí akarta megrefornrálni.

Tábortűz körül folyt a szó. Olyan beszélgetős tábortűz
volt s Kálmán Bácsi hagyta, hogy idősebbek, ifjabbak ki-
beszéljék magukat a íiatal magyar§ág kérdéseiről. A íiata-
labbak aztvitatták, hogy ne írják nekik elő, mi a fiatalság
s engedjék őket a maguk száiaize szerint fiatalnak lenni.
Az idősebbek ezzel szemben öregnek nézték a mai fiatal-..
ságot. Végül megegyeztünk abban, hogy vannak abszolűt.
és relatív fiatalok. Relatívoknál a kor fiatal, abszolútoknál
a lelkület, bármennyi is legyen az évszám. S az abszolúi
fiatalok bizony, sok§zor közelebb állnak az ideálhoz, mini
akik csak éveik számánál fogva állnak az ifjak sorában.

A Hárshegyi úton hazafelé még elő-előkerült a kérdés.
,,Nohát, én abszolút fiatal vagyok, az egyszer bizonyos",
mondta Ká|mán Bácsi ,,s az is maíadok, amíg élek".

Ezzel a mondatával a legtalálóbban jellemezte magát.
Az ő lel,ke tényleg mériékül szolgálhat mindnyájunknak,
hggy mit tesz íiatalnak lenni: Hinni, dolgozni, Ielke,sedni,

' És végezetül búcsúzik a szerkesztőtől a nyomda
is. Aki nem próbálta, nem i§ tudja, milyen lelki
kózösség támád az idők lolyamán a szerkesztő és
nyomdiila között. A gyász napjaiban az ,,Élet
R.-T." igazgató§ága ezeket iría hozzánk:

Fájó szivvel teszi le koszorúját Vídovszky Kdlmtin sírjára az

A sáerkesztd és- a nyÖmda összefórr: hiszen egy célért'dol-
goznak. A betű, amelyet a nyomdász kezébe vesz, -,több,örint esvsrerű ólomdaiab. Az'iró érzései, lelkesedése, akarat-
ereie. öélt<itűzése: szóval lelke átömlik az ólombetűkbe is. A
nvcinida Vidovszkv Kdlmdn szívétől szent tüzet íogott. A Ma-
g'var Cserkész mínden sorát ugyanazzal a szeretettel szedték
[i a szedők, illesztették össze oldalakká a tördelők, ugyanazza|
a szeretettei tették gépbe a gépmesterek, amellyel a cserkészek
..Kálmán bácsi"-ia leírta és leadta őket.' 

Vidovszky szeikesztő úr nagyon hiányzlk nekünk: hiányzik
az ólombetűk szürke helvisés,éből az ö kedves mosolya, szemé-
nek lelkesítő csillogása,- hai'gjának a' melegsége és egész lé-
nvének mesértő iósása.'Itt hagvo"tt beánün*ket is, akik cserkészlelkének minden meg-
nvilatkoiását külön lelkesedéssel továbbítottunk a betűk segít-
ségével a rnagyar liúk ezreihez, a magyaí cserkészekhez,

Á tetet azőiban él - s mi hisszük, hogy Vidovszky szer-
kesztő úr szelleme továbbra is velünk lesz s megkönnyíti mun-
kánkat a magyar cserkészet javára és gyarapodására.

Ime az arckép. Helyesebben az ecsetvonások
l-tozzá. 

-[ 
t<ép mis nyer!, de a közölt vonások kö-

zül epv sem'felesiégei az egész szenlpontlából, Mind-
ez azŐÁban még nem minden. Hányan vagt,tok, ked-
ves testvéreim. akiknek szintén megYannak a sa]át
emlékeitek. Sokan talán csak megérzitek, de nem
tudjátok papírra vetni, EgéSzítSétek ki lelkeitekben
ezt'a kédet'a magatok siineivel és örizzétek meg
mindörökre, mert kincset őriztek benne.

Emelték a l3-as Ezeímesterek Ságpusztán. (Kleineisel íelv,)

A Magyar Cserkészszöuetség vezetősége
hleI a mozgalom pcirt,fogói, bartitai, vezetői
pds hallatdra.

meghatottan mond köszönetet azért
és munkdsdi elímlmozttik az egész

a sok részvéttáviratért, levélért, amely-
magyar cserkészetet ért borzasztó .csa-
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AUGIJsZTUs - vAxÁcrÓ - PIIIENES.
Mit jelent pihenni? Vannak emberek, akik úgy értelme-

zik, hogy semmit sem csindlni. Egy festő kollégám pihenni
ment. Mikor hazajött, hatalmas új rézkarcokat hgzott. Ezt
csinálta. ,,Hát te így pihensz?", kérdeztem nevetve. ,,Igen",
felelte, ,,ha elfáradok a festésbe, rajzolak, ha abba is el-
fáradok, r ézkarco|ok" .

'Ebben a vallomásában benne volt valahogy az, ami az
igazi pihenési jellemzi. Az ember, a cserkész úgy pihen,
hogy egyszerűen: mást csinál.

Eddig volt őrsi élet, csapattábor, most pihenjünk ezek,
től s csendes egyéni cserkészkedésnek van helye. A ter-
mészet csak annak szólal meg, aki áhitattal közeledik
hozzá. Talán egy hajnali sétán, vagy éjjeli őrségen talál-
koztál vele a táborban. Most elindulhatsz s szóba á1l ve-

led, ha van íüled hallásra, Van, aki egy-egy könyvben talál
majd pihenést, vagy valami régen tervezett kézimunkát
visz véghez, megtanul úszni vagy főzni, meg mit tudom
én még mit, csak egyszóval: mást csindl,

Fején találta a szöget, aki észrevette, hogy az egész hé-
ten irodában, boltban görnyedő pestinek pihenés a vasár-
napi hajsza zsúfolt villamosokon, gyer,mekkel, csomaggal
a Hűvösvölgybe. A semmittevés a bűnök melegágya; aki
mást csinál, mint szokoit, az pihen.

Pihenjetek hát ti is, mást csinálván s mikor eliön az ősz,
ecy új munkaév kezdete, tele lesztek új ötletekkel, őrsi ter-
vekkel, ,élményekkel. Olyan vakációra néztek majd visz-
sza, ami, ha elröpült is, nem hagyott iütes kézzel az útszé-
len. Piktor.

Amikor ősbudavár csipkés tornyában megkondu| az istván- kal együtt elkezdik a' Processiót; Budaiak követvén a Pestie-
napi nagyharang és a bu2gó áhítai szárnyaii remény éIed min- ket." A rendelet 28 pontja pontosan megállapítja a feluonulds
den me§ytitOrt iarándokszjvben, kevesen gondolnak arra, hogy és f elálltis rendjét. ,,A' Városháza Piatzán és az Urak Utzájá-
egy évé2redes szent szokds érintette még szellemszárnyaival nak egy részén keresztül" a diákok, dobosok és trombitások,
lelküket. szerzetesek, a világi előkelőség és papság után következik

Szent Istvdn 1038. augusztus 15-i haláta után 3 évig gyá- ,,önnön a' Szent Kéz, hat Diacónus által viseltetvén, mellynek
szolta megtéritett hű népe, majd szenttéavatásakor, 1083-ban oldaaliról nyoltzan az Universitás nemes ltjai közül égő fák-
megnyitották márványsírját Székesfehérvárott. Harduin (Char- lyákat fognak viselni"..
tuic"iui) győri püspök lÖgendája szerint Merkur (Mercurius) ' Erdekes-, hogy a vidékiek felözöntése is ősrégi eredetű, Már
bencés'kintstárriok-égi sugallat'kényszere alatt a csodálatosan Szent Ldszló kolában első királyunk ünneplése nap!án az or-
épségben marailt aranygyűrűs lobbbt titokban magához vette, szág_ ,,mindenrendű pórnépe" megjelenhetett kir,ílya előtt és
Úajd- Biharba ment és'ott rejtefte el. Megőrzésére Szent Ldszló előadhatta panaszait, kéréseit, Meghallgatás esetén következett
kés6bb Merkur székhelyén a- Szent jobb (Szent jog) nevű apát- a jó magyar áldomiis és mulatozás. (Ennek emléke a mai ökör-
ságot alapította. sütés és számtalan más népies mulatozás és látványosság.)

Toso. úajus 2O-án Szabolcsban már elrendelték a Szent Ist- Sőt a,nagyérdekességű Gellért-hegyi tüzijdték és kiuildgítas
vdn országős ünnepeket Székesíehérvárra. ,,Ezen szent gyűlés- is. sokszázévés multra tekint vissza. Lovagi tornákat és bajnoki
ben az,igén tiszteli Ldszló kiráIy által rendeltetett es minden viadalokat kísérő és követő mozsárdurrogás és görögtűz emléke
püspökök" által magasztaltatott és szentesíttetett", mondja a elevenedik fel benne. A fentebb emliteit csáslári-rendelet is
Decretum I. könyv 5z. c,ikke. előirja,.hogy_,,hármas p_uska lövéssel, a'Bástyákon pedig ágyú

II. And.rds l2i2-i Aranybullája l. pontjában a királyok _rész- dur_rogássa1 fogja e' Nemzetünk bötsös ünnbpét dítsait7ni''.
vételét is kötelezőnelv írÍa eló: ,,Rendeljük, hogy évenkint a É,vről-évre fényesebb keretek között hordoiták körül a Ma-
Szent Kirdty ünnepét, hacsak hémi sulyos foglalkozás,. vagy gyar..Püspöki Kar l862-ben készült diszes ereklyetartóJában,a
betegség álial neni akadá|yoztatunk, Székesfehérvárott tartoz- Csodás Jobbot. ,- A Szent,Imre ünnepeken pedig mintha
zunti üÍenl'. .. utoljára kelt volna pompás élelre az ezeréves inagyar mull,

A tatárvész előtt az jmmáron becses ereklyét SzentjobbrÓl amely a jelennel ölelkezve világraszóló fénybe borította trianoni
ismét Székesfehérvárra hozták vissza. E korból való Gazotto csonkaságunkat. Akik végignézték az Andrássy-út milliónyi tö-
Ágoston püspök egyik levele: ,,Míg egész teste porrá lett, iP- I"9c9.ne!. ölében végighölnqö]vső eze.rarcú menetet, sohasem
sé"sben maraát lobőia a róla nevezétt iényes templomban egész feledhetik el e nagyszerű képet. A bíbor páratlan pompája,

^lásuárórrrás 
iiszteiletének örvend". Majá a mohácsi vész elől szent királyi csaláclúnk díszes 

-ereklyesora, ai egyházi és világi
irá§á á iágit uisorsú ll. Lajos vitette íél Buda várába. Ennek méltóságok eddig soha nem látott-együttese, á- díszmagyqro}
elfo-slalása -után a török mártalócok a kincset Bosznidba hur, bársonya és éksierei, a napsugaías mágyar népviseletek 

-vidá-

ŐŐÚEi,' áiot áip"uan hithű keresztények nagy any.ag_l áld,ozatok mító tarkasága, a festői nagyszerű céhÍelvonulás, az iíjűság
áian r.iiáttották és San Sergio hegyén, a iagusai dominikdnus életerős tömege, a külíöldi népes küldöttségek, a tiroliak le--

JÍrziiripúel helyezték biztónságbá, akik díszes ezüsttartóban ce!gá9 .Hofer-keresz.tje,_ a kövér amerikás mágyarok, a sápadt
vótter. t.t kincstáiukba. erdélyiek, cs.erkészek, leventék,, katonák, apá=cák, szerzetések,'-kéÍ"ia, 

Jsztendeig volt távol hazánktól a felbecsülhetetlen Gyenge a toll, hogy ezt ahaíalmas, felemeiő és'színpompájá-

A szENT ISTVÁNNAPI Ümrppspcpx lönrÉNETE.

Kétszáz esztendeig volt távol hazánktól a telbecsúlhetetlen Liyenge a toll, hogy ezt a hatalmas, felemelő és színpompájá-
ereklye,ame1yheze7időalattban.felülnemmu1hatóképet
megs?áálálhaiala1 cs_o_{1 9rn- l megfesse
1ékéÍűzödik.Csak-17,1l-b.llAz1930-asvilágünneplés
sikerültMáriaTeré,zidnakl|utá41-n€mkisrészbEna§az-
hosszasalkudozások-é-s'n9-l|daságiviszonyokpáratlan"le-
gyobb ellenszolgáltatások á"# | l r*lar í§í f ;"'",-',XTr"*::i§mét Masvarországnaki{métMasvaroiszáenak,oviTil|$i:l.*.''x'i.:'-ffJl::i".ti;
szaszerezn-i. A Szeiitjot
naoip Schönbrunnban,...H:.$ l l lll §.*oá§'3i,"oirurc.,lpanónhalmán vott télel.

évben férrves körmenetben,:i; 
l iáÍ,?rjjlá ?,í".'."#a"íix'fl "szik körül" a patinás hákőzöttabalsorsüldözötl#i|E.b,i,.|o:!|y,:\^I,!!j:.,,^,^c^iIt:

gyarok mennyei megvi1
lására.

ünnepléstárgyaésigy"iJii.ril|§."Jif*á?fi3$"&:,:"#iil.;
abudavdri-Zsigmond-k.'po/-lffiffilta1ánannálbensőa budavarl Zslgmond-kapoL- 

I l ií"áí "T3lgo,Tíá.,.*oT:lo,i:indba, ahonaan azőta r.

I. Ferenc |8lg-ban *!9!!_r: I iffil§ffil Egy ezredév bösz _vihardn .,. .

E vészűzött hont annyi csatdnAmaikörmenetrendjétli'.Ejli'álil;il,É;;;it1;it,.iai,á7i,*,nedék,e
nyelvü rende"" 

"o'o','oí:íu, l l ri{z'i,i,if,in!1i/á íií*ko,o!rylft.Jl,Kis-Asszony,' ű:íi,- 
- 
iio aőíí uiv 

- áií,t Srent
István Önnön ünnepén mindl§tván onnón ünnepen mlnd szabó D. Béla.
a' két Város Tzéhei, Zász|Óik- Mis9 a táborban. 3. R. M. tábor Tiszainoka. (Papp elnök úr felv.) 5?9. sz. Tomori-parancsnok.
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A MI CSILLAGOS ÉGBOLTUNIÍ.

Ezt:tartiák sokan Amerikában a c§lla8ászatban való prak,
tlkiii-'iáiiius leciobb módszerének. A cserkészek egy eró-
iéiias:ikézi:iféniézóró-csóváiát kövelik, :amelyik a csíllag-
ke;ef'helvéi Iócztli.'(A képet a "How lBooklof scourlng"
to)ti. n.;§.:son-d,:cs. ti§Zt. 35_.. cs., Philadelphia, tanltia a

kepon tlarI),

.,Rossz iidől(et élünk,
roóiz csillagok járnak."

Magasra csapott a
tábortűz lángia a
magvar tenger, a Ba-
lato"ri partján. A jó-
kora hasábok pat-
togva szikráztak s a
ki§ szikrák. nlint tü-
zes hópihék szálltak
a sötétkék csillagos
ég íelé.-A cserkészek körül-
ülik a tüzet. Egyik
lehajtja a fejét, a
másiknak szen]e a
tűzbe merecl. Mind-
esviket álmodozásba
rirtgatja a közeli tó
hullámainak |ágy ze-
néje, a nádas zízegő
suttosása s a lassan
kelő "telihold ezüstös
sugárpásztája _.Pl-
kéozelem most a tluk
sondolatait: a kén-
ö-sijvérű Balikó most

Winetou társaságában a komanchok nyomait vizsgálja a preri
lűszáirain; Feckaiich, ismert testőnek képzeli magát s azon töp-
reng. milven színt is keverne, hogy a nádasnak még a susogá-
sát"is műsörökítsel lóska éd Feii, a két segédtiszt, a irolnapi
ptoglamrú suttog;'Éreke tán' most is bosszankodik a tiszt úr
i<análának csodáláios eltűnésén, s épen őt sújtja a sofs, nikor
az örse a konvhaszolsálafos.

Tudom fiúk," így i tábortűz mellett rtjra átélitek a napot,
annak minderi örómével, mely néha vegyitve van olykor egy
kis bosszúsággat is. Ilyenkoi közelebb húzódtok !8ymáshoz,
közvetlenebbék vagytok a par.-nok bácsihoz s a tiszt úrhoz.
Megejt benneteket á tern-részet, a nagy csend var.ázsa. Képzelj.e
ma§ál vissza minden cserkész a tábor|üz fénylő körébe, amt-
koikéritek a tiszt urat, hogy beszéljen erről, beszéljen arról.
S ő ez a mindentudó nagy gyerek. ki ott íekszik köztetek, sok
érdekes dolgot mond el.

|lyen este,Ioen volt része minden cserkésznek. Vegyétek úgy,
amii most olvastok, mintha ezt is ott hallottátok volna a tiszt
tirtól.

A tábortűz fel-íellobog a magyar éjszakában, odaíenn az
égen szikráznak a csillagok a szelídfényű Tejút mindkét olda-
lán. A tiszf úr pedig mesél a tündöklő csillagokról...

Minden nép érdeklődéssel tekintett az ég ragyogó pontjai
felé. A kinai évkönyvek, asszír cseréptáblák, egyipfomi papiru-
szok, Jób, Homérosz, Heziodosz megemlékeznek már a íeltű-
nőbb csillagokról vagy csillagképekről. Isten a Földet, az em-
berek az eget népesítették be. Isten a Földre embert teremtett,
az emberek istenekkel díszítették íel az eget. A távol-
ban ragyogó, minden este változatlan alakzatokban feltűnö,
íényes pontokban valami megmagyarázhatatlant, földöntlilit
látott s ezérf megszemélyesítette azokat. A tudomány haladása
lassan mind közelebb hozta az eget a Földhöz, nem oly közel,
mint a mondában, hogy ,,bottal lehetett rajta kopogni", de
mégis már tudták, hogy nem istenek lakóhelye a csillagos ég-
bolt. Ekkor már ,,csak" héroszok, szentek és hősök vagy ne-
ves emberek, csodaszörnyek, különféle eszközök kerülrrek az
égre. Talán az irántuk megnyilvánuló .tisztelet, de inkább az a
tellogás, hogy a íöldi éietük végével az égen tol:ább élnek kü-
lönfele jó vagy rossz tetteik eredményeként, Ily módon nyilat-
kozott meg a régi népeknél a túlvilági-élet gondolata, ami,
mint már ebből is kitűnik, igen régi lehet. Igy kerülnek az
égre Herkule,s, csodatetteit s az argonauták kalandos utazását
jelképező csillagképek.

A ma is használatos csillagelnevezések legnagyobbrészt görög
és arab származásúak De ez nem zátja ki, hogy más népek-
nek ne lett volna vagy még most is ne használja a saját el-
gondolású csillagneveit. Mily elnevezéseket használt a nragyar
nép? Kellet| hogy ismerje s megkülönbözte,sse a csillagok4t.
Gondoljunk csak őseink l,ándorló, pásztorkodó életnródjára s
arra a hosszú útra, melyet az őshazából egészen a Kárpátok
gerincéig megtettek. Egyes magyar csillagneveink ut'alnak is
erre, mert nemelyikben még mitológikus vonatkozást is ta|á-
lunk. A pásziorok, halászok és földmívelö népi.ink ma is
használ ily igen rógi csillagneveket. De ha jobban vizsgáljuk
népünk'csillagelnevezéseit, azt látjuk, hogy ezek nagy része
már újabb származású. Már itt az űi hazában keletkezhettek

s ráiuk nyomta bélyegét a ioglalkozás, a vallás.vagy_ esetleg
ár' ,Ü*g.,i bctelepütőli lcliogása, elnevezése. Amint elpusztul-
tak, eik"optak az Ösi magyar csillagneveink, úgy vesznek_ ki.. az
uia'on te'rettiek is. Lugossy, ki oty nagy szeretettel gyüjtötte
ui.Ót, purrtutásuk miait iájdalomnial említi : e tárgykorre .vo-

";i-'or; 
nepies hagyományáink itt-ott még meglévo töredékei

is mrndinkabb kopnak s tán pár evtlzed mulva vegleg el_

Ónvéiznet. ezt hÖzem Lugossyval, hogy érdemes valamit
terini e pusztulás ellenében. 1\e hagyjuk elveszni,itt sem.azt,
o"ii ,*iuur. Uvüitsük szeretcttel Ó§§ze ezen érdekességét is
n.ázetUfiinet< s'nieglátjuk, van ezekben is annyi szep mondai
6ny6g, mint a ma is étő gcirtlg csillagelnevezesekben. A nep
[,,'roii' iurvu, mindenütt láiiúk, nbgyan .tűnik. el. a magyar .nóta,
á ,násiur tánc. Nem is s2otva a-nepies vise,letröl, oeszédről,
ir, , 

"oiíxezestren. 
bútor- és szerszámkészítésben megnyilvánuló

,nleiuro, formákról, motívumokról. Nemrégen mindezt még
meüiatáltuk. Ma már igen ritkán halljuk vidéken a magyaros
.iniárast. köznrorrdást. inesét es mondát, Valahogy átidomul a
tatÜ nepó is és elveszti évszázados sajátságait. Ezt megakadá-
iyozni irem lehet, de egy kis táradsággal, mely szereteild pá:
rosul mindazzal szemben, aml magyar, Sokat megmentnetunK
a vegleges elenvészés elöl. Milyen szép íeladat ez, különösen
áz rr"reg"cserkeszek számára. jWikor táborozásainkon közelebb
kerülün-x a íalu, az erdő, a vizek népéhez, mindezt qegtehet-
iük. Ueyanekkor erdeklődhetünk a csillagismeretük lelől is és
á tluito"ti népies elnevezéseket egy egterkep segítségével iden-
tifikáIhatiuk.' llv szép munkával niegi§merhetjük a mag§rar csil-
lagos égboltozátot. 

- Fel fog támaoni az ósök 
. 
képzele_tvilága,

érÖzni Ögjuk ,a magyar puszta, a rnagyaf vizek lehelletét,
meeismeriÜk fajtánk-érdekes gondolkozas,át az égen ragyogó
Dun-tocskakról. inelveket a természethez o|yan közel állo ma-
Lvar tarr' ezer év.,,'tán' ióval kevesebb idejé, a saját íantáziáia
Ö§ ízlese szerint nevezeti el. Minden népnek megvan a csillagos
égról a saját elképzelésü egyéni mitológiája, teltogása..Mind-
e§yikó szep, érdek-es s tra mcgismerjük a magunket, biztosan
eszünkbe íognak Jutnl VorosmaíIy ,szava|i

Szózatosabb itt a csalogány és berke virítóbb,
Lengedezőbb ,a szél, szebben türföklik az ég is,

Előrebocsájtom, hogy kicsit nehéz dolog a csillagos
és képét ttljes eges2ében összeállítani, de kevésből is
kitűnik- népünk fantáz\ája. Mint más népek, a magyar
is sokszor- magasabb szellemi lények, vagy nagy hósök
lakóhelyévé tesli a csillagokat, lnllen ragyog le ránk
azt,krtaI szemefénye (lsten szeme, Csaba szeme, Mátyás
szeme, Táltos-csiliag); az égre a meghalt hősöket a
László szekerén viszí íel, hogy a Hadak útián járva, folytas-
sák harcaikat; vallásossága is meglátszik a csillagelner.ezése-
ken (Szűz Mária olvasójanak gyöngyszemei csillagokból .van-
nak, Isten szakállán csillognak a könnycs_eppe!). Meséinek
alakjai (Tündér llona szekere, Róna király, Hüvely Matyi,
stb.)', a trarc, toglalkozás és a szokások is helyet kaptak (Had-
Vezctö, Sánta Kata viszi az ételt a Kaszásoknak, Juhász, Kis-
béres, Vőfély, stb.) a csillagok elnevezéseiben.

A népnek- ugyanazon csillagra több elnevezé§e i§ van vidé-
kek szeiint. Az egyik helyen, pl. a Duna mentén ugyanarra az
égi objektumía más nevet használ, mint pl. a nógrádi hegyek
kózött'lakó, ezt nem tudva, kellemetlen bizonytalanság érzésé-
vel járhatuirk a több elnevezés között. Éppen ezért a legjobb,
ha ity gyüjtőutainkon a jegyzeteink mellett mindig ott van az
északi egbolt képe is.

Az érdekes elnevezések mögött pedig egy-egy mondar reg€
vagy mese húzódik meg. Egyik szebb, mint a másikl Érdek-
lődletek ezek után is, ha alkalmatok nyilik rá. örömet találtok
majd ebben, hisz' ugyanezek a csillagok villóztak akkor is,
mikor a Káma mellett az ősök .bőr§átraikat íelszedték, a,mint a
Hajnalcsillag eltünt a kelni készülő Nap bíborszínű sugarai-
ban s lassan továbbvonultak a fakerekű, nyikorgó szekereken,
a poroszkáló ny,áj.akkal, sastekintetű legyveres vitézekkel, az
öreg táltosokkal, akik állandóan a osillagok járását iigyelve,
tűztek ki az irányt, hogy megtalálják a hont, Attila örökségét,
mely valahol ott ieküdt napnyugatra...

A tábortüz már kialvóban. A tiszt úr is elhallgat. De benne-
tek, akik meghallgattatok, azt hiszem, fellobban a szép mun-
káért való lelkesedés lángja. Jó munkát fiúk! Maizon Ldszló.

(A szerző saját összeállítású magyar csillagnévjegyzékét hely-
szűke miatt nem hozlrattuk, de a szerkesztőségben bárki le-
másolhatja.)

* I.lgossy Józseí: ösmagyar csillagismei közlemény (Uj magyar mú-
zeum, i855, I.55.);-Kandra Kabos; Magyar mitológia (1897); Ipolyi Á.:
Magyar mitológia; Kálmány L.: A'csillagok nyelvhagyományainkban
(189B); Houzeau: A csillagászat történelmi iellemvonásai (1897); Her-
man O.: A magyaf pásztorok nyelvkincse; Wigand E.: A magyar csillá-
goS ég (Ethnographia, 19l4, 2?0.),
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A CSIRI{ÉK.
A Balaton mellett nyaraltam. Tikkasztóan meleg nyarunk

volt. Állandóan derűs égboltozat tündöklött felettünk. A hő-
ség elől a vízbe menekült mindenki és ott töltötte a,nap leg-
nagyobb részét.

A víz, az úszás, a sütkérezés egészséges étvágyat éb-
resztett bennem, csak az volt a baj, hogy otthon a házi-
gazdám - aki özvegy ember volt és maga szakácsko-
dott - állandóan marha- és disznóhússal traktált, pedig
a ház körúli kert tele, volt nagyszárnú csirkével, kacsával
és libával. UnItam már az egyhangú élelmet és komoly elő-
terjesztést tettem, hogy egy kis baromfi is kerüljön végre
az asztalra. A házigazdám eleinte lebeszélt, azt mondta,
hogy a szárnyas húsa nem olyan táplá"ló, mint a marha
és disznó húsa, de engem meggyőzni ne,m tudott. V,égre,
amikor látta, hogy nem iud eitől a röges7métől eltéríteni,
jelentősen mosolygott és a fületövét vakarta, annak jeléül,
ho-gy a dolognak egy kis bökkenője van.

- Jó, jó, értem, értem - mondogatta -, de nem olyan
egyszerű ennek a mego,ldása.

- Hát mi ennek az akadálya? - türelmetlenkedtem.

- Olyan vadak, hogy nem lehet megfogni őket. Mindig
a mezőn és a füzesben lanyáznak Az élelmet is künn ke-
resik. Itt a fákon alusznak. Ijedősek és félnek tőlem.

- ólba, ketrecbe nem járnak?

- Bebújnak elvétve, de mihelyt meglátnak, azonnal el-
szaladnak. De azért holnap mégis lesz csirkepörkölt -nyugtatott meg.

Nem vezetett félre, másnap r,eggel, amikor kijöttem a
szobámból, már két csirke kibelezve és letiszrtítva hevert a
konyhaasztalon. Délben olyan pompás volt a csirkepörkölt
galuskával, hogy régen nem ettem ilyen finomat. Kibékített
a sorsom,mal. Kívánc§iskodtarq, hogy milyen ravasz íor-
téllyal tudta tőrbecsalni a félős és gyanakvó csirkéket.

- A csirke nem tud az tt,.'
ember eszén túljárni ._
mondogatta önelégüIten.

- Az igaz - hagytam
helyben -, de hogyan
cselekedte?

- Jöjjön uram, min-
gyárt megmutatom - hí-
vott a.-.házi gazda és a
konyha sarkából egy hosz-
szúnyelű kalapácsot vett
magához.

Kimentünk a kertbe,
ahol a legelésző barom-
fiak, amint minket meg-
láttak, éktelen sivalkodás-
sal rögtön menekülni
kezdtek. Futott mindegyik,
ahogyan csak bírt és
amerre látolt. A libák
nekiiramodtak és szárny-
rakaptak és a fákon ke-
resztül kirepültek a tőra.
A csirkék és a nehézkes
kacsák a magas fű a ma-
gas fű között bukdácsolva
kerestek kiutat, Rövid idő
mulva az élősövény-kerités
tövében nyüzsgött a kis
iószág, hogy a szabadba
jusson. A házigazdám né-
hány lépést előre sietett,
azután meghimbálta a ka-

lapácsot és a menekülő sereg közé vágta, Egy kacsa és egy
iyúk felbukott. Egyiknek a nyaka, a másiknak a lába tö-
rött el. Most már megértettem, hogy miért olyan vadak a
baromliak.

A gazdám diadallal emelte föl a két szerencsétlen ál-
dozatot és felém tartva őket, bizonykodott, hogy holnapra
is lesz most már egy kis pecsenye.

A vadászatnak ez a neme nagyon fölháborított. Elhatá-
roztam, hogy ezen vá|toztatni fogok.

- Gazduratn - mondtam jóindulattal 
-, én meg fogom

szelídíteni a'maga vad szárnyasait.

- Jó lenne, de egy kissé nehéz lesz - bizonykodott hi-
te,tlenül.

- Olyanok lesznek rövid időn belül, mint a kezesbá-
rányok.

- Szeretném látni.
Másnap megkezdtem a szelídítést. A házigazdámnak

meghagytam, hogy ne zavaria többé a baromfiakat, a mun-
kámban se háborgasson és lehetőleg ne mutatkozz,ék a vé-
denceim előtt. Megigérte, de meglátszott rajta, hogy ké-
telkedik az eredményben, A szelídítéshez elsősorban enni-
való kell, de nragot nem adott, mert egyrészi már eladta,
másrészt pedig ott a fű és az aközött íutkároző sok bo.
gár. Ez elég a kis jószágnak. Meg is hízik tőle.

Kukoricát és kölest vásároltam tehát és a nyugtalankodó
baromfiakat hívogatva, közéjük szórtam. Gyanakodva és
csodálkozva megálltak, ,mintha a szemüknek hinni nem
akartak volna - nem üldözik őket. Nem közeledtem, egy
helyben maradtarn és tovább szórtam a magot. Tétovázva
álltak egy helyben, de azután egyesek nekibátorodiak és
óvatosan közeledtek. A magokat elérve, gondtalanul el-
tezdtek lakmározni. A többi eztlátva, nem tudott ellenállni
és szintén részt vett a váratlan etetés örörneiben.

Másnap megismételtem
az etetést, ismét hívogat-
tam a csirkéket, a libákat
és a kacsákat. Nem voltak
ugyan még bizakodók, de
azért valamivel bátrabban
viselkedtek, Ez mindennap
ismétlődött és ezért csak-
hamar megszoktak és nem
féltek többé tőlem. Ha ki-
jöttem közéjük, bátran kö-
rém sereglettek és enni
kértek, Mikor már jól is-
mertek és megszoktak, egy
padra ültem és közel ma-
gam köré hintettem el a
magot. Bizalommal húzód-
tak közelémbe és a lábam
előtt szedegették az ele-
delt. Majd a kezemet nytrj-
tottam feléjük és egy kis
darabka kenyeret tartot-
tam benne. Vágyal<ozva
tekintgettek az inyenc fa-
lat felé, de még nem mer-
ték elvenni. Nem baj, gon-
doltam, ha még ma nem
is, de hol,n,ap, holnapután
a kezemből fogtok ennei.
Igy is lett.

A kenyeret a baromfi
nagyon szereti. A fe-
léjük hintett kenyér i1-Megértettem, miért olyan vadak a baromíiak.

%4u
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lata csiklandozta az étvágyukat. Negyednapra már a
kezemből csipegette' a kenyeret egy szelídebb kis
csirke. Hirtel,en elkaptam és az ölembe ültettem. Megciró-
gattam és a kezeínből etettem. Jól megjegyezte magának,
hogy nem bántottam, sőt szeretettel viseltettem iránta,
mert aggálytalanul közeledett felém, sőt a padra is"fel-
u$rortt. Ismét megfogtam, megcirógattam és bőségesen
etettem. Majd elengedte,m, de most már' nem sietett el és
magától is az ölembe telepedett. A'többiek ezt látva, min-
dig bátrabbak lettek, mintha egymásnak -elmesél,ték volna
a jóindulatomat.

Nem telt bele egy hét, a csirkék mind a padon és ,,az
ölemben ültek. Törték magukat ez!1! u kitüntetést jelentő
helyért. A kacsák és a libák a cipőmet csipkgdték. Szelí-
dek, ragaszkodók és kedvesek voltak. A libák ugyan -min-
dig'egy kissé tartózkodók és óvatosak maradtak, de a
többi lerázhatatlanul a sarkamra tapadt és követett bár-
merre is mentem. Egymást taposva rohantak felém és utá-

naq, ha meglárttak. Csodálatos örömmámorban úsztak, ha
észrevették, hogy a szobámból kiléptem. Ha fürödni men-
tem, egészen a viz széléig követtek és künn a parton a
közelemben tartózkqdtak és boldogoknak látszotlak, ha a
ruhámat csipkedhették. Alig bírtam lépni tőlük, olyan sú-
rűn csoportosultak köróm. Hűségesek'és hálasak voltak.
Ezek letagadh atatlan u l e rkölcsi tul a j donsá gok.

A házigazdám elbámult ezen az eredményen, ezt ő so-
hogyan sem tudta megérteni. Komolyan azt állította, hogy
én megbaboní,ztam az ő csirkéit, libáit és kacsáit, Ezeket
ő már most ,rneg sem en,né, mert ki tudja, nem ártana-e
meg neki a húsuk? Mintha félt volna tőlük. Azt akarta,
fogdosnám össze az ,én kis barátaimat, hogy ő azután e|-
adhassa őket, de én ellenálltam. Nekem sem kellett többé
a húsuk. Nem éltem vissza a bizalmukkal, mert ebben a
sivár életb,en őszintb nagy örömet szereztek nékem, ezt
me'g kellett becsülnöm. Magamat vádoltam volna, ha eláru-
lom hálás kis barátaimat. Bekey Imre Gdbor.

A GöRBE RóI{A.
(Cserkészmunka a falun.)

Előszállási táborunk eredményei közé kell elkönyvelnünk,
hogy a falusi gyermekek lelkéhez oly közel sikerült férkőznünk,
amiiyenre csapátunk történetében eddig még nem volt példa.

Azt már sokszoi tapasztaltam, hogy a táborozó cserkészek
íelkeltik a fajusi gyermekek érdeklödését, figyelmét; mégis, ha
kö}eledni próbáltunk egymáshoz, érezhettük, hogy a falu és a
város gyermekei között valami különös válaszfal van, amelynek
elttintetése azonban mindkét részről sürgős kötelesség.

Már az első napokban barátságot kötöttünk néhány kisebb
fiúval, akik, a közelben lakván, majdnem egész,nap ott voltak
táborunkban..Db vasáítlap ért csak bennünket az igazi megle-
petés. Kora reggel kezdtek szállingózni a kis parasztfiúk s délre
inár vagy harmincan üldögéltek az árok partján. Eljöttek lneg-
nézni a-Óserkészeket! Illemtudóan, csendben beszélgettek, néze-
lődtek. Feltűnő vo|t az a szinte szertartásos komolyság, nyu-
galom és megfontoltság, ami már ezekben a kis emberkékben
is megvan. Ei nekünk, ákik a nagyváros nyugtalan forrongásá-
ban nőttünk fel, imponált. (Megfigyeltünk egy öreg halászt,
aki egy lának támaszkodva, még a kezét sem mozdítva meg,
óráki§ mozdulatanut figyelte táborunkat.)
l Ebéd után arra gondoltunk, hogy jó lenne l,elük egy kicsit
iálszani, Boldosan keltek fel a hívásra s kimentünk a'tábor mel-
ieti tet<vO rétre] Itt elmagyaráztam nekik a körberóta szabályait,
majd még három-négy óserkész segítségével megkezdtük a já-
tékot.

Élvezet volt nézni azt a buzgalmat, amellyel egyrnást stuk-
kolták, azokat az örömtől sugárző szemeket. Egész estig egy-
folytában játszottunk.

Közben kiderült, hogy alig ismernek egy-két játékot. Mésél-
ték, hosy a ,,pudist" szokták iátszani. Amikor kezdték elmon-
aaíi, trŐ§y kéT fiú ,,bandáf' választ magának és az egyik kinn
van, a másik pedig benn, már sejtettem, hogy a mi métánkról
lesz szó. A végén tényleg kiderült, hogy a mi teljesen leegysze-
rűsített métánkat nevezik ők pudisnak (p1. nincs adogató, min-
denki saját magának adogat).

Másnap már egy újabb játékot is megpróbáltunk: a botdön-
tést. Ez ép úgy tetszett nekik, mint az e|őbb|. itt rnár nemcsak
ügyességre, hánem erőre is szükség volt,

láték közben feloldódott az a lagyos hangulat, kezdtünk
ös§zemelegedni, már névről ismertük a sok Pi,stát, Jóskát, Fer-
kót, s ők ii a nevünkön szólítottak bennünket. Mikor pedig _este
egy nagy csomó kekszet osztottunk ki közöttük, leomlott köz-
tünk az utolsó választófat is.

Következő alkalommal ismét eljátszottuk a botdöntőt, meg a
,,görbe rókát" (ahogy ők mondták), majd új dolgot próbáltam:
m"egkérdeztem, van-é' kedvük énekelni?

Leültünk egy fa alá és megtanultuk a ,,Tizenhárom ezüst
pitvke"-kezdáiű nótát. Ekkol kiderült, hogy ők már bizony
inestanultak két nótát a tábortűznél, hadd énekeljük el azt is.
Eze"k után még a ,,Nádiverebet" is megtanultuk és mivel ekkor
már iól belejöttünk az éneklésbe, megkérdeztem, hogy ők milyen
nótátiat szdktak énekelni? Rövid gondolkodás után elénekeltek,
két-három nótát, de ennél tovább nem iutottak s nekünk azt

kellett tapasztalnunk, hogy az isko|ában tanult néhány nótán
kívül, a magyar nótakincsből alig egy-kettőt ismernek. Rájöt-
tünk arra, hogy úgy látszik, nekünk iutott az a furcsa feladat,
hogy a ,,népet" megtanítsuk a népdalokra.

Azonban akkor meglepetés ért, amikor két kisfiú elmondta,
hogy ők tudnak ám ,,kéthanggal" is énekelni. Jóhangú lyere-
kek voltak és úgy látszik, az ottani tanító külön íoglalkozott
velük, mert azt a pár nótát két szólamra is igen kedvesen és
ügyesen adták elő, Annyira tetszett neJ<ünk, hogy negkérdez-
tük, elénekelnék-e a tábortűznél is?

Másnap még a szokottnál is több gyerek jött el a tábortűz-
höz, hogy meghallgassa a Bokor Pistát, meg az örsi Jóskát.
Mivel ainap még Előszállásról is jöttek vendégeink, én, beval-
tom,,érőseii kételkedtem abtlan, hogy ez a két 8:10 éves em-
berke ennyi ember előtt meg mef szólalni. No de mégis sikerült
s annyira tetszett, hogy még máskor is előadták.

A tábor utolsó'hárÖin naÉján őrsi verseny volt. Két őrs küz-
dött az elsőségért: a Sasok és a Fecskék. É,rdekes volt megfi-
gyelni, hogy micsoda íorrongást okozott ez a falusi gyerekek
között. ök is két pártra szakadtak és izgatottan várták velünk
egvütt az esti erednÉnykihirdetést,-Szer'etetiiket azzal is kimutatták, hogy elutazásunt<kor - a
kora reggel ellenére is - sokan jöttek ki elbrlcsrlzni.

Littke Ldszló VI. gimn, 25. sz. Szt. Imre cs,-cs.

Reseo bei a l3-as táborban. (Balíól: Schrank, Ulbrich, Karafiáth, Resep
béj, Lázár. A., Nagel. Foersteí, Bí., villaniné, Br. Villanl, Farkas.)

(Kleineisel felv.)
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^ 
vÍZ ENERGIÁ.Ia.

A technikai kultúra fejlődésével egyre több természeti ener-
giát használ fel al emberiség. E természeti energiák között
ma már igen fontos szerep jut a vizierőknek, arnelyeknek ki-
hasznáíása különösen ott fontos, ahol más energiaforrás nem
igen áll rendelkezésre. Németor,szágban és Angliában a szén,
Déloroszországban és Oláhország egy részén az olaj, másutt
ismét a íöldgáz adja a szükséges energiát, de pl, Svájcban
vagy Norvégiában sem szén, s,e,m olaj, sem földgáz nincs, el-
lenben annyi a vízesés és heglri folyó, hogy az eze|<kel íejlesz-
tett villamosáram bőven eílátja az országot, sőt pl. Slájcnak
havonta átlag 90 millió kilowattóra kivitele van belőle, a nor-
végok pedig nem nagyon bánnák, ha megépíthetnék azt a ían-
tasztikusan nagy vezetéket, amin Németországba szállithatnák
a magttk áramfeleslegét.

Mindezen országok vízierőgazdá|kodását messze túlhaladja
azonban Kanada, amely vízierők és vízierőkihasználás szem-

, A Norwood erőmú.

pontjából a maga amerikai móreteivel első a ,l,ilágon. Kanada
érőmíívei 1931 lanuár l-én 3,444.648 kilowatt teljesítőképes-
ségűek voltak s ebből 3,354.098 kilowattot, tehát több, mint
97-%-ot a vizierők képvis,eltek. Csak a Niagarára kell Bon:
dolni, amely egymaga /ral nagyobb erőmíívet hajt, amelyek
1,605.B50 lóerői-képviselnek. Persze ezek egyrészét lianada,
más r,észét az Egye.siilt ^qllamok haszn,álják ki és szerződések
és megá)lapodásÖÉ niztosítják és kötik ineg a Niagarától el-
vonható vízmennyisóget.

Az Egyesült Ájtamok energiaellátásában szintén fo.ntos sze-
rep jut -'a vízieről<nek, merl' a teljes áramtermelésnek kb.
35%-át a r,,ízierőművek szolgáltatiák. Ez 1930-ban több mint
30.000 millió kilowatttira volt-. (Budapest évi áramíogyasztása:
180 millió kilowattóra.)

Az amerikai vizierőkihasználásról és az amerikai telepek mé-
reteiről némi fogatnlat alkothatunk, ha szemiigyre l-esszük _a
képerr látható Lá Gabelle erőművet, vagy az Észak Caroliná-
ban lévő Nor-wood-erőműr,et, ahol 62.000 kilowattnyi vízierőt
építettek ki. Ezen erőművekben hatalmas gépek nyelik a vizet,
melyeket csupán néhány nagy világcég műhelye (mint pl. ná-

:::

l|,-i;t"l.,i '

,1;,1i1'1,1; 1::l

A La Gabelle erómú.

lunk a Ganz-gyái) képes előállitani. Az öntött acélból készülő
spirálháznak már megöntése sem egyszerű feladat, esztergá-
lyozása pedig olyan szerszámgépkolosszust kívárr, amely mel-
lett szinte eltörpiil az ember. Igaz, hogy a képen látható gép-
óriás 4.000 lóerősnek késztil és így lratalmas energiákat van
hivatva az ember szolgálatába állítani. Hogy mekkorákat, azt
elképzelhetjük, ha meggo,ndoljttk, hogy két ityen turbina bőven
elegendő volna a vizesek által jól ismert visegrádi-szoros ösz-
szes hasznositható viziereiének kihaszná|ására.

46.000 l óerő s turbin a sp irálhá z ának esztet gályoz ása.

l l]|l':i] li']:!ili,ll]i:ii]ii

iil:]]::l,1,+,],.:ll,,l

A H^TrzsÁt{.
Okos ember volt, aki kitalálta. Milyen hűséges jóbarátja a

vándorembernek ahátizsák - ha jól bánik vele. De néha rneg-
kutyálja magát. Sőt bosszút áll a gazdáján. Különösen, ha ren-
detíen'az ipse. Féloldalra csoma§oltam a nehezét? Vágja a
szíj a vállamat. Csak úgy belehajigáltam mindenfélét? Júj,__de
nyómja a gerincemet a-.sárkefe éle, meg a konzervdoboz. Ku-
tiaíut]ában kötöztem be a madzagját? (Hja, mire való az utolsó
perc?) Persze, éppen akkor oldódik ki, amikor a legkeserve-
sebb s az egész őrs szedheti a szerteszóródott cókmókot.

Bánjunk tóhát jól a hátizsákkal. Minden hájjal megkent őrs-
vezetík igen jól tudják a módját, hogyan lehet a kapkodó, ren-
detlen újóncot becsületre tanítani, Segítés ürügye alatt egy-

egy nagy követ, {éltéglát, miegymást csempésznek a zsákba,
i,Ey, hű az ipse csaliúgy nyö§ belé, amikor fölveszi, És min-
dén húÜ lépé§nél megemélinii a szijakat, hogy lélekzetet v-e-

hessen. Ha bgy lecke nem haszná|, egész téglát teszünk bele:
az eredmény egészen biztos.

A legközelebbi hike-ra már gondosan csomagolt hátizsák-
kal jön a kisöreg. Különféle szinű zsákocskákban, aíánvosaí,
elosztva, minden a legalkalmasabb helyen lapul meg. Sárga
,,acskóban" a hat darab krumpli, feketében a csajka és a kis
zsír. Pirosban az apróla, gyujtóspapír. Kékben az evőeszköz és
a konzerv, fehérben a kenyér, szalonna, csikosban a tartalék íe-
hérnemű, stb,, stb. És vaktában előhírz mindent, ami kell. És nem
nyomja, nem nehéz. Szinte viszi előre. - Arra is vigyázzunk.
hogy a vállszíj legalább kétujjnyi széles legyen!
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A l3-asok Rákóczi raia által eloltott egyik ház képe.

CSER,KE§ZT ŰZoLTÓI{.
Nem múlik el nyár, hogy a fellépő tűzesetek megiékezése kö-

rül cserkészíiaink ki ne tüntessék magukat. Érdekes és tanul-
ságos ezekről olvasni, ezért telies egészében közreadjuk két,
illetve három magyar tűzoltócsapat jelentését. Megtoldjuk a
híradást két angol esettel, amínt az angol központ kónyomato-
sából vettünk át.

L
A kaposvári felsőke_reskedelmi iskola 150. sz. Somogy és a

kaposvári r. k. Jézus Szíve egyházközség 687. sz. SzeniAlajos-
cserkészcsapatok közösen táboroztak.

Június 27-én a két csapat őrsi hike-re indult, és a táborban,
csak hat cserkész tartózkodott, amikor a táborhelytől kb. 5-6
km-re fekvő Nemesvita kc;zség6ől a postát hozó csétkész jelenti,
hogy a faluban tűz ütőtt ki. Egy cserkész kerékpáron indult a
tűzhőz a mentőszolgálat ellátására, míg a többiek cserkészme-
netben indultak útnak, A község keleti szélén egy kétszobás
szalmatetős ház teteie íogott tüzet, amelytől a mellette lévő
ugyancsak szalmatetős paita is meggyulladt és a cserkészek
odaérkezésekor már teljes |{nggal égett. A falubeliekkel együtt
első dologként a közelben lévő szatmatetős házak megvédését
és a íűz tokalizálását igyekeztünk elérni, ami teljes mértékben
sikerült is, amit azonban a majdnem teljes szélcsend nagy mér-
tékben .elősegített. A szalmatető elégése után a lakóhái meg-
mentéséhez fogott úgy a szomszéd falvak odaeyülekezett la-
kossága, mint a cserkészek, Sikerült is a lakóhái telies beren-
dezését megmenteni, valamint a,menvezetet és kéményt az ösz-
szeomlástól megtámasztással és az üszkös gerendák eltávotítá-
sával megőrízni, valamint a tűz továbbteriedését a leesett ge-
rendák és pernye állandó öntözésével megakasztani.

A cserkészek főképpen a fecskendők kezelésével, a tető meg_
tisztításával és a berendezés megmentésével, valamint a fei-
vesztetten dotgozó fatusiak megnvugtatásával és irányításával
műköcttek kőzre a legjobb eredménnyel. Rosszullét, vagy bal-
eset nem fordult ető. - A munkát nagy mértékben mesakadá-
lyozta, hooy a faltr takossága, amikor már lángot nem látott és
saiát házát biztonságban hitte, azonnal abbahaqyta a munkát,
sőt mée szerszámait sem akarta odaadni. úsv hogy a gerendák
eloltását és a ház körnvékének meqtisztítását a szomszéd fatuk
segítségével végezték a cserkészek. - A falusiak az ott lévő
cserkészvezetők utasításait azonnal teliesitették, sőt később már
mindenben hozzáiuk forrlultak tanácsért. A cserkészek kb. 2 és
fé1-3 óra hosszat tartózl<odtak a tíiz színhelyén és csak a tel-
ies biztonság megáltaoítása után távoztak a falusiak hálálko-
dása közben. cserkésziidvöztettet:

Hubert Sdndor 687. és Dr. Bársony Róbert 15O.
parancsnok.

II.
A 40. sz. Stirlinqhire cserkészcsapat Scarborogh közelében.

Raindiff Farmon táboroz,otl. A tábor möeött emelkeclő tereoen
sűrű erdő feküdt. ami egy nagykiteriedésű típikus yorkshiri
rétség (moorland) vezetett. - Az emlékezetes napon _a, tá-
bor népe vezetőikkel éppen távol voltak a táborból s csak egy
őrs matarlf otthon őrqvezetőiérre!.

Ekkor jött a hír, hogy a rétség tüzet fogott, amit va-

lószínűleg holmi gondatlan kirándulók okoztak. Ezt hallva, a
fiúk a helyszínre rohantak s a rétséget hatalmasan terjedő
lángokban találták. A száraz aljnövényzet gyorsan gyulladt s
a tűz nagy sebességgel terjedt.

A fiírk lombos ágakat vágtak s igyekeztek azokkal szétverni
a tüzet, Egy órai munka után a csapat többi része visszatért
Scarboroughból és csatlakozott hozzájttk. Arra törekedtek mát
most, hogy az erdőtől távol tartsák a ttizet, mert ha az lángra
l<ap, egy farm is odaveszett volna. Ez szerencsésen sikerült is
oly módon, hogy egy széles sávon kivágták az aljnövényzetet.
Eqész délután kegyetleniil égett tovább a rétsóg, de nagyobb
kár nem történt.

Ezért a jó nrunkáért a környék gazdái és birtokosai mondtak
köszönetet és gratuláltak.

lIL
Hasonló jó munka hírét vettük a 17. Aberdeen cserkészcsa-

patról Skóciából, amelyik egy földbirtok munkásainak segí-
tett ugyanilyen tűzesetnél .a Dinnet Moor-(rétség)on.

Az alinövényzet oly nagyon száraz volt, hogy alig lehetett
volpa elhánni a tűzze| a Ieverés módszerével.

A cserkészek annyi vedret szedtek össze, amennyit csak tud-
tak s aztán élőláncba állva, kézről-kézre adták a rocska vize-
ket a kinord tótól, ahol táboroztak a tűzze| birkőzó emberek.

Több órai munka után a tizet kioltották s a cserkészek to-
vább segítettek a leégett teriilet körül kordont állni, úgy hogy
a tűzneliminden további kitörési kísérletét nyomban elfojthatták.

IV. 
-:

A budapest-akali gvalog-mozgótábor közben f , évi július
9-én, szombaton 10 órakor Balatonszabadiról Zamárdira érke-
zett a 13. sz. Ezermester-cs.-cs Rákóczi raja. Alig, hogy a há-
tir,sákot a Balaton partján letettük, a már készülőben lévő
vihar teties erővel kitört és egy hatalmas csattanás után félre-
vert haránqok adták tudtunkra, hoqv tűz van a községben, A
leqrövidehh idő alatt a helvszínre futottunk. ahol már két nád-
iedeles Lakóház a hozzátartozó melléképületekkel együtt láng-
ban állt. A helyzetet nagvon komotlyá tette a nagy szélvihar,
mely a zsarátnokok tömegét zuditotta a szomszérl háza.kra, igy
az esetleqes tűz,katasztrőía megakadályőzása céliából a szom-
széd nádfedelíi házakat is locsolá-s alá vettiik. A lábasjószágo-
kat biztonsásba helveztük. A lakók á, mezőn tartózkodtak. A
községben tartózkodó parasztság nagvrésze csak a saiát házá-
nak megmentésével törőrlött. A tűznét tevékenykedett néhánv
nvarató vendég is, akik között felismerve a pestszenllőrinci tűz-
oltó főparancsnokot, felkértem, hogy a nagy fejetlenségben -amit az össze-vissza rohanó emberek okcz,tak -, mint szak-
ember, rendelkezzék a raiom 33 tagiával. Igv a szakszerű ve-
zetés, párosutva a fiúk fáradhaiatlan lelkeseriésével, me-akadá-
lvozta. hoq\r a kéí ház nádfedelén kívül egyéb le ne éqien. Az
épiilet fala. bútorzata énségben maradt. A siófoki tíízoltóság
a tűz lokalizálása trtán érkezett nreg, mert a vihar miatt tete-
fonon csak annak meqszünte után értesífhették. Az üszkök el-
takarításának befeieztével az egvbegvűltek a Rákóczi rait meg-
élienezték. A fiúknak a kétórai megfeszített munka hál' Isten-
nek nem ártott.

Nvakkendőcsomólnk meqoldása után koromtól. fiisttől meg-
tisztulva, z ió munkát végzettek nvugodt örömével pihentünk
meg. Cserkészüdvözlettel :

Haidu Tibor cst., íajparancsnok,

Napnyugta a Balatonon. (Kümmel Lajos 653, s -t. íelv.)



15-16. szám MAGYAR CSERKÉSZ 22g

késő őszig egymásután bontja ki bimbóinak hasadó, sűrű, pi-
ros csokrait.

A magyar udvar fája az akác, a vadgesztenye és az ősi
hárs; a kertet szegélyezö bokrok körül minden házban ott van
az otgona, a jázmia, a labdarózsa, a íagyal, nlelynek illata a
napfénnyel erősödik, a bazsarózsa és a kerítést elborító futó-
tozsa, , .,;,,.,jj,{

A méhtenyésztést valószínűleg a kolostoroktól tanulta et a'
magyarság és a jól m,tzelő vad virágokat lassan ő maga is
ültetni kezdte kertjében, Igy lett otthonos a krskertben a zsá-
lyák sok-sok lajtája, a méhfű, melynek ha levelét szétdörzsö-
löd ttjjaiddal, még órák multán is érzed ,az illalát: az iskolás-
gyerekek kedves virága: a kakukfíí, vizs_gakor a kopott kis
padsorok között halványlila szőnyeg n járnak az ünnepi
tarkaságba öltöztetett, komoly arcú apróságok. Nyáron a
melta, az akác, a hárs, a tátika a méhek kitüntetettjei, ősszel
a zsályák, az őszirózsa és a gyümölcsöskert féltve örzött kin-
csei között garázdálkodnak ellankasztó és mégis munkára hívó
zümmögésükkel.

A'magyar virá§oskert történetében külön korszakot jelent
a törökök révén hozzánk eljutott vir,ágok elterjedése. Ki ne
h,allott volna a rózsák atyjánák: Gül Babának csodálatos hírű
budai rózsaligetjéről? De h,a Gül Baba sírja íelett meg is íogy-
tak a rózsatövek,'testvérn,épünk emlékét hirdeti a nárcisz, tÜ}-
bánliliom, törökszegfű, tulipán, iázmin, íikusz, császárkorona,

I
l
i

Mindenkiben, aki csak kora ny,ári alkonyaton végigment, egy
kis magyar íalu csendes utcáján és ott összes érzékét betöl-
tötle az a csodálatos szín és illatpompa, ami az ablakrostélyok
mögül és a kis kertek árnyékából előáradt, iel kellett vetődnie
annak a kérdésnek, honnan vette ez a nép istenáldotta ízlését
,és szeretetet a ,Virágok iránt, honnan ,egész életének és a vi-
rágnak ez az egybekapcsolása, amely ilyen mértékben a világ
egyetlen más népénél sem ismeretes?

Milyen volt az Árp,ádok magyarjainak virágoskertje - ki
tudná azt m,a már.megmondani? De hogy volt, azt évezreden
túl is bizonyítják régi virágénekek és gyermekjátékok ma már
homályos vagy egészen érthetetlen töredéksorai, ahonnan já-
tékos kedvvel, régi is,merősként üdvözölnek a rózsa, liliom,
kert, bokréta, viola szavak.

Háborúk, belvillongások idején a kolostorokba szorultak
kertjeink, de ott aztán szerető és békés otthonra találtak. A
világtól e|zárkózott, csak a hitnek és a tudornánynak élő szer-
zetes erre pazaroíta minden, tárgyat nem találó, világi szere-
tetét. Lehet-e csodálkozni, hogy finom miniaturás, szögletes
betííjű rodexeiben violának nevezi Máriál és a Weszprémi-
.codex tudós másolója ilyen szavakat raizo|t kezdetleges papír-
jára!, ,,szívem, lölköm, virágim, cinigem, atlanyom, gombom,
ágam, leveleIn." é,z is bizonyos, hogy rég elpusztult kolt-rstorok
omladékai körül még ma is sok helyen különös, messze kör-
nyéken nem talállrató virágok ejtik csodálatha az arra tévedőt.

Rózsa, rozmarirrg és viola a magyar nép legkedvesebb há-
rom virága. I,-alusi parasztkertekben sok heIyen megtalálhat-
juk még. az alacsonynövésű, csak félig kinvíló, pompás illatú
piros rózsát, a szerelntesek örök virágát, A violából kü{önösen
a sárgát kedveíik, melynek illata nyári este valósággal része-
gítő. A faragott, színes viráglétrára íuttatott roz,maring a hű-
ség virága. De ezeken kívül ott dí,szlik még az utcár,a néző
ablak alatti kis kertben a többi jól ismert virágiajta színdús
serege, melyeknek elrendezése sohasem mesterkélt, látszik,
hogy a lermészetadta ösztön vezette ültetőjük kezét. Szin és
illat a jellemzői a magyar virágoskertnek: nőszirom vegyül a
íehér liliommal, az elszár,adt bazsalikom illata a szekfűvel és
a jázmtnnal kél versenyre. Az árvácska, oroszlánvirág, dohány,
csengetyűke bájos fehér, rózsaszin vagy ll1a virágaival, a pün-
kösdi rózsa sötétbíbora, a nárcisz, a neíelejts, az ökörfakkoró
l1lrá$&Síá .nyÚ|ó szárával, a császárszakáll és körö,mvirág na-
ran,c,s,színe és ki tudná vala.mennyit telsorolni, mind ott büsz-
kélkedik és pompázik szépsége tudatában a kiskert napfényes
derüjében.

,Az ablakokban apró faládikákban, létrával megtámasztva
virít a violák tarka serege, a iuksziák tömöt't, húsos, lecsiingő
piros turbánja, ,a teljes őszirőzsa, a szeíény'kis nelelejts és a
rezeda igénytelen kis tűzöld virágzata,, amelyet nappal alig ve-
szünk észre, arnint azonban a színek játékát átveszi az esttel
az tlíat uralma, egyszerre királyi szerepet tölt be társai között.
Es lneg ne feledkezzünk a muskátliról sem, amely a tavasztól

amelyek nélkül ma virágoskertet elképzelni is alig tudnrink.
Kedves, kis történet emlékezik ,meg eleink virágkedve!éséről.

Batthyány Boldizúr 15l7-ben egy céatában elfogla Ali béget,
de mint rnéltó ellenfelét, inkább bar,átjának tekintette, mint
h,adifogolynak. Egyszer kertjében sétálgatva, büszkén muto-
gatta neki virágjait, de Ali bégnek hiányzott ott valami: az ő
szultánja kertjében otyan n,árcisz nyílik, ametynek 36 szirma
}-al. A virágkedvelő magyar főúr erre szabladon engedte fog-
|yát, azza| a feltétellel, hogy e csodás virágbó| az Ő számáia
is megszerez egy tövet.

,Emlékezzünk meg végiil kertjeink egy kevéssé fettünő, szín-
teJenebb, de annál jetentősebb sarkárói: aíról, ahol a gyógy-
íűvek, az indó-fűvek nönek. A helaíűtől és a vasfűtől tnlndén
zár felnyílik, a tisztesfű megőíiz minden igézéstől, a vérehul-
lajló-fű el,mulaszt minden szemölcsöt, az e-erjólüiel orvosolja
még az üldözött vad is a sebét, a maszlag magját ha íőzik,
a ,fels.zálló gőztől elmúlik a íogfájás, a tárnics vi§zont a hideg-
leléstől óv meg biztosan. A homályos előidőkbe vezet végül a
Csabaírja és a Szent László-fűve, rirely avatott kézben a c"satá-
ban elesetteket is feltámasztja halottáiból.

A huszadik század ezer csodájával igen sokat letörölt a
népízlés és népművészet eddig érintetlen Íímporából. Ma már
úgyszólván, egycdül a kiskertek gyenge virágszáIa küzd az
egyíormaság és idegenség mindeni e-lpusztítással ferryegető
áradata ellen. De ezen neir fog az ereje. Amíg a magyai nep-
ben él a. szépség _és íiatals,ág iágya, aádig a §iros róőa és áz
illatos viola-mindig ott fogl lllaTŐzii porÖs fálusi utak szegé-
lyén, ,a rostélyos kis ablakók ahtt. Kordos LtisZtó.
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A parancsnok irodája a 15. sz. Bethlen-táborában. (Papp elnök úr felv )

I{ALANDOZÁS A PALÓC FALVAI{BAN
Egy vérbeli kalandozó öregcserkész nem tud nyugton rna-

tadni, s ha már külföldre nem mehet, neki indul hazája olvan
részeinek, amelyek még kívül esnek inegismerésének }iatáráin,
tehát ,külföldiek". Nézz körül csak Testvérem az országbán!
Mennyi_ helyen vagy m§g ,,idegen", hány falu, puszta, tanya
van még, ahol megcsodálnak, mint valami exotikus vendégét,
ahol csak hallottak valamit a cserkészekről. S hány hely ván,
ahová szíves szeretettel várnak bennünket. §merre jártunk,
mindenütt tárt karokkal és tárt szívekkel vártak, mindenütt azt
sajnálták,_ hogy hamar elmegyünk s megígértették velünk, hogy
fogunk küldeni táborozó cserkészeket.

A budapesti Horthy Miklós-Kol|égium 4l7/ö. csapatának egy
örse nyolc napig járta a Palócország falvait, a Dunakönyök
mellett fekvő Kismarostól egészen Cy,öngyösig. Sok falut ját-
tunk, .sok' emberrel Qeszélgeiitink, sot< t<il'Ómét"ert tettünk meg
hosszában és sok métert magasságban. É,s sok tapasztalattal
gazd,.agabban tértünk meg, Valójában semmi nagy dolgot nem
csináltunk és mégis eredményes i,olt ez az út. Bdűerrtürik a fal-
vakba, összebarátkoztunk a ház előtti padkán i,ildögélő öreg

: ,,polgárra|", elbeszélgettünk a keritésen kíváncsian kfuandikáló
as,.:zonynéppel. Mosolyt csaltunk a maszatos gyerekhad ajkára,
lefényképeztük a díszés-hímes vasárnapi ruhá-k'at, megnézlük á
temetők öreg k,orhadozó kopjafáit. Este tábor.tüzet gyujtottunk
a falu népe számára s dalolgattunk, muzsikáltunk, ániondtuk,
hogy kik vagyunk, meséltünk á Jamboreerő|. Azután rrótát csal-
tunk az, ő ajkukra is és közösen daloltunk. Egybelontuk érzé-
seinket, amikor nagy Rákócziról emlékeztünk, kinek hadai itt
száguldtak a labanc után . . . S együtt imádkoztuk a Himnuszt
a ylarázs hunyorgó féiryénél kezet-kézben tartva,

Több várromot is érintett utunk. Első táborunk a nógrádi
várdombon, a romíalak tövében állt. A török-magyar világot
idézték lelkünkbe Szanda, Buják, Ecseg várai is. Betértünk a
századas falusi templomocskákba s_ azok naív, primitív disZí-
tése a jó Istenhez emelte lelkünket. Imádkoztunk a Mátra-Ve-
rebély-Szentkrlt-i kegyhély szép templomában is, ahová na-
gyobb ünnepeken 10-20,000 hívő is elzarándokol az egész
országból. Láttunk itt remetebarlangokat, mél}rhez hasonlókat
tavaly ilyenkor a franciaországi Toursban láttam.
, Utközben megnéztünk egy kőfejtőt, ahol megcsodáltuk az em-

ber erejét, mely technikai tudásával szinte porrá zúzza a íélel-
metes sziklatömböket. Parádon az üveghutában megbámultuk

az_üveggyátlá9 titkgit s csodáltuk, hggy az egy§zerű vizesüveg-
től a , metszett,' csiszolt kristályvázái-g, mi frindent formál "a
munkások ügyes keze.

Jártunk erdőkben, virágos réteken, hullámos vidéken betát-
hatatlan búzatáblák mellett, dombokon csúszós sárban; meg-
másztuk a Galyatetőt és a Kékest, gyönyörködtünk a kilátáé-
ban, ereszkedtünk sűrű felhőben, kapaszkodtunk tűző napsugár-
ban olykor szomjasan és. éhesen, de mindig vidáman, jóked-
vuen.

Beszélgettünk a nép vezetőivel, plébánossal, jegyzővel, taní-
tóval a falu problémáiról, a falusi emberekkel a termésről, az
időről, a nehéz életrő|, az asszoflynéppel a házi mtrnkáról, a
himzésekről, a gyerekekről.

Emtékeinket most íendezgetjük. A fényképeket már elküldtük
kedves vendéglátóinknak. örömmel akasztjuk íel Otthonunkban
Pipó János romhányi parasztember kezemunkáját, egy gipszből
faragott feszületet. A Csobánka pusztai juhásztól, aki valóságos
ezermester, egy szépen faragott sÓ-paprikatartót vettünk meg.
Romhányban megalkudtunk egy régi szép tutipános ládára, amit
szüretkor íogunk elhozni. Mert szüretre mindnyájunkat meg-
hívtak.

Hoszan lehetne még ilyen távirati stílusban is mesélni a mi
nvolcnaoos hazai kalandozásunkról. de én inkább azt tanácso-
lrim Nektet<: próbáljátok me§l Dr. Vida Vilmos.

rönör< VILÁG A MEc§EKBEN.
A VI-VII. kerület örsvezetótábóra június végén, 47-es .lét-

számmál, öt napon keresztül tartott. Ugyanott verték fel a sát-
r,akat, ahol tavá|y, a Mecsek vadregény,es helyén, a Kőlyuk ner,:ű

barlang közelében. A Mélyvölgyi-patak két oldalán állottak a
sátrak,-,- valóban festői képet nyujtva. A tábor parancsnoka
Teixler László dr. volt, a kiképzésben Breuer Lász|ó 47. st. és
Schmidt Lajos 10. st. voltak segítségére.
' A tábort a szövetség részéről Kosch Béla főtitkár, a kerüle_t
részéről Vizkeleiy Árpád társelnök, Bartók Egyed dr. ügyvezető
elnök és Schwerth Árpád vezetőtiszt látogátták meg.

Az egyik este megtartott török-magyar tábortűz_,nyomán, ho-
gvan, hógvan nem, - eltörökösödött a2 egész tábor és ezt ;t

itiLökös iéiegét megtartotta a tábor .végéig. Tixi bá' persze,
nagvszerÜen-értett ahhoz, hogy miképpen adjon új színeket a
tábór törökös stílusának, am,ely rendkívüli hangulatossá tette a
tábort.

A resseli tornát - természetesen - Mekka íelé fordulva vé-
gezték,"iagyokat hajlongva a próféta sírja felé, A ,,vallásos tor-
iát" t<Ovetlé a ,,szertartásos mosakodás", - mivel pedig a pa-
tak vize kissé fogvacogtató volt, ilyenkor nem hiányoztak az
..ür,öltő dervisek" sem,-Persze, a jelentéstételnek is megvolt a
maea formái a (már amikor ezt a tábornak mégis csak cser-
kés7ies fegy-elme megengedte). Az őrsvezető-agák karjukat
mellükön öézefonva, hárómszor íöldig hajoltak és csak azután
adták tudtára a ,,fenséges padisah"-nák (akinek Al|ah növessze
meg a szakállát) ékes és cikornyás stílusban, hogy pl. a moso-
satást elvésezték. Olvan virágos, hasonlatokkal teli volt a fiúk
Egymás t<riiti diskuráigatása ii, hogy ez valóságos élrnényt je-
le]niett nemcsak a csendes szemlélőnek, hanem - és elsősor-
ban - maguknak a fiúknak is.

Éppen ezért török füleknek talán kissé furcsán hangzik a iá-
Oornát< folyton dúdolt jelszava: ,,The moíe, we are togather..-"

No, per§ze, nerncsak törökösdi volt a táborban, nemcsak tö-
rök-niagvar tábortűz égett esténként. Tartottak betyár-tábor-
tüzet, iamboree-tábortüZet is. Egy este pedig - ,,őrsi este"
lévén - mindegyik őrs a maga kis őrsi tüzecskéje mellett sü-
tötte meg a ken!érjt (nyárson) és a zsiványpecsenyéjét. (Állító-
lag alig néhányan maradtak éhesen.)'Nem 

hiányzótt természetesen az.akadályverseny__sem, forgg;
szinpad is vblt, összesen 72 állomással. Sőt egy éjszaka riadó
zavárta meg az igazhitű muzulmánok álmát és a zász|őrúd e|őtt
sorakozó dérék effendik a dicsö bég parancsára kénytelenek
voltak előkeresni á - íogkeféjüket. Utána pedig egyes őrsök
kettévágott parancs alapján igyekeztek megoldani egy kis éj-
jeli feladatot, mások .pedig elveszett csomagot kézbe§ítettek sö-
tét erdőben leadott morze-utasítás alapján.

Nem maradt 'el a plakátújság sem, melyet (tekintettel két
éiszakának állítólag mindössze 2 C foknyi hőmérsékletére és az
ezzel járó didergésre) ,,Fagylalt"-nak keresztelt el a cserkész-
humor. , 1,i |1:::,

A táborozás utolsó napján hike-re mentek az őrsök. A hike-
parancs török szavakban, virágos szóképekben bővelkedő stílusa
méltó befejezője volt a tábor hangulatának.

A minden tekintetben jól sikerült tábort a 47. sz. csapat ott-
honában díszebéd zárta be. A.,,díszebéd" jelleget 

- márcsak
a stílus kedvéért is - a fagylalt adta meg.

R. L.



l5 - :16. szám MAGYAR CSERKÉSZ 231

,,sCoI_TTs WITII A I{A}vDICAP".
(Akiknek a legnagyolrb áldás a cserkészet.

A világ főcserkésze írja:
,,A leg:rettenetesebb á halálraítéltségben az ítélet el,hangzása

után a Őorzalomnak az az jdeie, miko} tehetetlenül és remény-
telenül várja az elítélt nappalolion és éjszakákon át a végét.

Ezrével 
-vannak fiatal életek, minden hibájukon kívül, egé-

szen hasonló, tehetetlen és reménytelen életkörülményekre. ítélve,
nt,omorék, szellemileg gyenge, épileptikus, tüdővészes és más
kórházainkban és mÖgi§-solian vánnak,közöttük, akik egy kis
reménnyeI és erőme§feszítéssel nagymérlékben felépülhetnek.
, Amik'or Dél-Aírikában kórházakat kellett terveznem a rendör-
ség számára, úgy rendelkeztem, hogy, a kórtermek ablakait .
alalsonyan helyőizék, hogv a betegefi-lássanak valamit a kül-
világ tévékenyéagetÚ, E7" elterelte" gondolataikat a betegsé_g-
ről -és szítottá binntit< a vágyat, ho"gy ismét társaik köit 1é,
hessenek.

Az eredmények hálásak voltak.
Igy lehet ez- ezekkel a rokkant gyermekekkel is."
LÓdonban, az angol cserkészszÖvetség kiadásában egy kézi,

könyv hagyta el á sájtót, Sir Montagu Burrows állította össze,
címé: ,,SŰuts with á Handicap", szószerint ,,cserkészek egy

megterheléssel", egy ;,hát-megterhelessel", egy,,nat-
ránnyal", tehát rokkant
cserkészek. E mozgalmat
Ansliában l927-ben rend-
szeiesitették, miután a
leánvoknál már évek óta
jól Óevált. Az ilyen cser-
készmunka célja, hogy a
természet mostoha gyer-
mekei, a rokkant gyerme-
kek is lehessenek cserké-
szek. lgy, mint tagjai az
egész világot átölelö test-
véri szervezetnek, olyan
úi dolog lép életükbe,
melv érdeklődésüket fel-
kelti. nehézséseik és el-
marádottságuli leküzdé-
sében sesíi és boldogság
és erő tÖrrása számulga.
Ezen elsondolás alapján
csaoátokát (farkaskö-
tvOi<) szerveztek úgy a
t'iút<.' mint a leányok ré-
szér'e. lehetővé 

' 
tették,

hosv'vczetök segítségével
a [úlönboző kórházakban
nemcsak cserkészmunká-
ban kapianak kiképzést,

-.Holnao oDeIálnak ölödször, Nem félek. Az orvosok" poripá3 emberet. Én is oruos akarok lenni."

sir Montaga Btlrrows egy rokkant fiúkból áIló órssel (fogyatékosságaikat elreitlk)
a fiúk készitelte ktrnyhó etótt.

retfordi helyi sport- és cserkészösszejövetelen, amelyen egy ku-
pával tüntették ki a mérkőzéseken a legtöbb pontot nyerő csapa-
tot, ez a ramptoni csapat minden versenyszámban vagy az első,
vagy a második helyet vívta ki magának. Egy vak csapat ki-
hívta futballmérkőzésre a közeli normális csapatot, azzal a, fel-
tétellel, hogy azok bekötött szemmel játszanak. Persze, a va-
kok voltak fölényben. Ez a lélekemelő és nemes munka 53 nyo-
ntorék, 2t siketnéma, l1 vak, 20 gyengeelméjű, 5 epileptikus,
tehát összesen 110 igazolt csoportban folyik serényen, öreg-
cserkészek, cserkész- és leányvezetők kiapadhatatalnul türelmes
és fáradhatatlan vyetése alatt. Főleg öregcserkészek teszn§k
sokat ezen a téren. Sok szeretet és türelem kell persze hozzá,
s a részvét és szánalom érzésének teljes eltemetése, mert .mi-
helyt ezt érzik a gyermekek a. vezető részéről, nyomban bezár-
kóznak. Az összetartozás akkor sem szűnik meg, ha egyik,vagy
másik beteg íelgyógyulva elhagyja az intézetet. Mindent meg-
tesznek, hogy ezek a fiúk vagy leányok otthonukhoz közeli csa-
patba vétessenek fel, vagy| hogy azok, akik képtelenségüknél
fogva nem hagyhatják el otthonukat, posta-cserkész rendsZerrel,
telrát levelezéssel továbbra is cserkészek maradjanak. Lapjuk
az ,,Arrow" (Nyíl) különösen a kézimunka és otlhontevékéiry-
ség kincses bán|yája.'ivta mar i iÁgói'minta és kezdeményezés alapján ilyen rok-
kant cs§rkészmunka az egész világon kézdetét vette: JÓhannes-burg (Dél-Afrika), Sydney (Auszirália), Vancouver (Canada),
Mount Lavinia (Ceylon), Penang (egy bélpoklos-táborban, Ma-
laj), Trinidad (Nyugat-India), Amerika, Dánia, Hollandia, Nor-
végia, Svédország és Svájcban.
_ Sajnos, Magyarországon ez a munka nagyon kezdetleges ál-
lapotban van és úgy látszik, egyelőre csak-á siketnéraa intéze-
tek kapcsolódtak bele ebbe a mozgalomba. Tudomásunk sze-
rint csapatmunka íolyik Budapesten (VllI., Festetich-utca 3.)
1924 óta, Vácott l925 óta, Szegeden 1926 óta, Kaposvárott lg30
óta, Sopronhan l928 óta, de csak siketnéma fiúk liözött.

de plóbázhassanak is.
Négy főcsoportba osztják őket a kórházak szqrint. 1. Agybe-

teg, X:. Siketnéma,. 3. Nyomorék, 4. Yak cseíkészek. A külön,
a rendestöl eltérő próbapontokat úgy állították össze, hogy te-
kintetbe vették az illetö csoport fogyatkozásait és körülmé-
nyeit és ezen próbák éppolyan érvényesek, mint a rendes cs€í:
készek által letett próbák és így jelvényeket is kapnak. Ebből
azt érzik, hogy ugyanazon elbirálás alá kerülnek, mint a nor-
mális fiúk vagy leányok, serkentőleg hat rájuk, elkezdenek ren-
desen gondoikózni é§ cselekedni, feíébred bennük a lemény, jó-
tékonyán hatva felgyógyulásukra is. A négy főcsoporton'kívül
még három alcsoportof képeznek, az epileptikusok, mellbete-
gek, és fizikailag képtelenek. Ezt a mozgalmat kezdettől íogva
á hatóságok is a legmesszebbmenöleg támogatták. Minden in-
tézet (kórház, stb.) évi jelentést küld és majdnem minden orvos,
gondozónő és,a különböző bizottságok elnökei a legnagyobb
ólismeiéssel szólnak a cserkészet hatásáról és az elért eredmé-
nyekről. Álljon itt egy példa a számtalan közül:

- 
Nottinghairrshire-bán van a Rampton állami intézet, ahová

a veszélyes és gonosztevö agybetegeket küldik egész Angliából
és Wallesből. (Tehát nem nágyon bíztató anyag.) Mégis köz-
tük öt királyi cserkész, 1l I. o. Óserkész van és 114 különpróba-
jelvény var-i birtokukban. Most fúvószenekart is alakítanak. A va[ fiúk táborban (mlcsoda extázissaI iátszanak). Jobbía vezeiójük,

Párizs. Vasárnap e§te. .4 pdrizsi KlE, hatalmas épülete felé siettünk csalddi vacsordía. Viddm öregcserkész isme,
rős köszönt rtink. Hdt te merre kirdndultal - kérdezzük. Nem kirandultam, |eleli, minden hónapban egy uasdrnap est?
etmegyünk egy kórházba, vagy menhelybe és szórakoztatjuk a betegeket. Mosf siketnémakkal voltunk, tehdt csup,a ldt-
vdnyos dologgal, bűuészmutatvdnnyal, vetítéssel, stb. iöttünk. Azelőtt vakokat kerestünk fel, azoknak énekeltünk, sza,
valtunk, :- uát siketnéma vakok,at miu,el szórakoztat_ndtok, kérdeztük tréfdlkozv,o. ó is neuetett s ,éreztem, hogy amilyen
talpraesett fiú, azt is kitalalnd. Ptírizs. Vasarnap este. Mit csinalnak otthon az öregek?
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kálmán bácsi hatála alkalmából a cserkészek Nemzetközi lro-
dája és. a francia katolikus cserkészek reimsi kerülete iejezte ki
részvétét.

Hubert S. Martin, a Nemzetközi lroda igazgatója július 24-én

viseletéhen. Finn testvérgink a magyar cserkészet nagyrabecsü-
lése jeléül Átányit a KIE. szövetsé§ dísztagiává válíútották s
figyeImük jeleivel elhalmozták.

A műegyete.i B4qig Club, mely minden két hétben éjjel 12.05
órától kezdve rövidhullámon leadást végez, most cserlészhírek
rendszeres közvetítését is felvette műsórába. - Július 23-án
dr. Nágel E_dg4r tartott_ a jamboreeről francia nyelvű előadást.
Augusztus 6-án ugyanő németül ismertette a jámboree előké-
születeit.

Az osztrák katolikus cserkészek nagytábora a fossz gazd,asági
viszonyok miatt elmaradt. Helyette a felsőausztriai tártomáriv
cserkészei tartottak Hinterstoderben kerületi tábort, melyen egy"-
pár magyar cserkész is résztvett.

Érdekes levél érkezett minap hivatalunkhoz Kamerunból, mely-
ben Charles C. Croasdale, ottani cserkész aztközli velünk, hoÁy
Nyugataírika vad földjén, ahol még a kannibalizmus neri egé
szen megvetett dolog, nágy érdeklődés mutatkozik a Jamboiee
iránt. ő és még egy öregcserkész már be is jelentették rész-
vételüket. Látjuk tehát, hogy a Jamboree még a legegzotiku-
sabb világrészek cserkészeinek képzetetét is izgatja.

Pengyelországban augu§ztus havában vízi-jamboreet rendez-
nek, amelyre a 2. sz. B, K. G, csapat több tagja megy ki. Ez
a vízi-jamboree különben a lengyeleknek első komolyabb vízi-
cserkészmegmozdulása.

l $Í;í.''-iF
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szekkel szívéIyesen elbeszélgetett.
_ .Dr. Molnár" Frigyes tőtitt'arrOt eddig Amerikából csak az a
hír, jö_tt, hog^y sz,erencsésen megérkezeti Utban van Los Angeles
feIé, Innen San Franciscoba v{r!ák, ahol a világjamboreeróifog
előadást tartani.

_ , Az _avantgardisták magyarországi látogatása kapcsán a ren-- dezésben a cserkészek is tevékeny részt v:ettek. A jamboree bu-
dapesti csoportja 18,olaszul beszélő tolmácsot bocÁátott rendel-
|9z!sr.9, melyek közül egyesek már az országhatártól kezdve
kísérték őket. Az útjukba eső állomásokon kérületek és csa-
patok üdvözölték őket melegen. Budapestre való érkezésükkor
a Magyar Cserkészszövetség képviseletében eróf Khuen Héder-
yá,ry Károly fő_cserkész, Papp Antal dr. országos elnök, Witz
Béla tb. orsz. elnök és több főtisztviselő jelentek-meg. Többszáz
cserkész is üdvözölte az avantgardistákát és Budipestre való
bevonulásuk alkalmával a meneiélén és végén egy-eay cserkész
díszraj lraladt.,Július 27-én d. u._az Orszá{zászlÖÁáláz Ország-
zászló Bizottsá ggal karöltve a Cserkészszóvetsé g bensősésesÖn
fogadta az o7asz ifjrlság képviselőit. A 18. sz. Lóczy-cserÍ<ész-
zenekar az o|asz királyi himnuszt és a Giovinezzáí játszotta,
majd vitéz,Faragó Ede ovt. lelkes beszéddel üdvözölte áz avant-
ga.rdistákat,_kiknek_vezetöje, Orfeo Santi köszönte meg a szl-
vélyes fogadtatást, Július 31-én Gödöltőn a Kormánvzó'Úr öíő-
méltósága előtt tisztelgés volt és szép számú cserkész kísérte
ki.a balillákat,,kik a_ legjobb benyomásokkal eltelve, augusztus
2-án hagyták el hazánkat.
. a^B*tl Jamboreera Shvoy püspök úr, dr. Korompay József,dr. Bátori József, Kolozsváry Béla, dr. Teixler László éá Ösorbá
András cserkésztisztek jeleitették be részvételüket. A kentiek
nagy.örömmel vették és külön ki is emelték Shvoy püspök úr-
nak és a szép számú tiszti küldöttségnek részvéteiéf.
_ A Nagyszebenben_ tartott II. román nemzeti nagytáborban a
25O. sz,.,Hangya-cserkészcsapat, képviselte a Cserkéslszövetséget
szép sikerrel. Károly román király. ottlétekor meglátogatti a

L^ázár Andor, az OTT. elnöke és. még mások társaságában,
Resep beynek nagyon tetszett a mintaslerű tábor s a c-serké-

A hatványozott vakáció: kényelem.
Megtörténik, hogy az ébresztőóra hangjára ne?n ébredsz fel,

ellenbén, ha a villany is kigyulladna, akkor már felébrednél.
Vagy pedig nem akarsz még felkelni, de a villanyforraló,t be
szeretnéd kapcsolni. Mindezt elvégzi helyetted az ébresztő óra
is egy elmés szerkezet felhasználásával s így vakációd, ezeíTnes-
terkedésed során könnyen elkészítheted.

Az órál egy faalátétre állitod. Az ébresztőóra csengőjének
kulcsára (felhúzó) zsineget s ennek végére ebonitlapot erősítesz,
ami az asztalra szerelt kapcsolószerkezet két rúgója közé be-
tolható (l. a rajzot). Ha az óra csengeni kezd, az ebonit lap
kihúzódik a két rúgó közül. Ezzel az áramkör záródik s a
vilanylámpát, vagy a forralót bekapcsolja. A kapcsolószerkezet
vázlatos rajzáról a továbbiakat megértheted.

^Pn

Farkaskölyök-ve zetői tábor.
A Masvar Farkaskötyök,mozgalom Központi Vezetősége 1932

a[susztiló ls, 20, 2l. és,27, 28-án (négy nap) íarkaskölyökvc-
,et? (sesédvezető) kópző weekend-tábort rendez a hárshegyi
Ós&tészÖart<ban. A tábor célja: a farkaskölyökvezetői (segéd-
vezetői)'próba anvagának gyakorlaii kipróbálása. Jelentkezhet:
t_ mináeir íarkasliölyökvezétő (segédvezető), 2. minden cser-
kész. aki 17. évét beloltötte, még nem volt cserkész, de farkas-
r.-áiuót -munt ával akar foglalkozni. Augusztus 12-ig kelt jelent-
iiór'ni u Központi Vezetőségnél, az orságos ellildó_ címére .(Be-
n.i Pat. Brr.. lt., Fény-utca 2/d.) Részvételi díi 3.50 P, a tábor-
tlan fizótenaö. A tábbr második részén vidékiek nem kötelesek
ieiituónni, (Ylllr. 27--28.) Ebben az esetben.csak 2,50 P-t fi-
zetnek. Aki'a tábor első részén nem vett részt, a másodikra
*á, nÓrn ielentkezhet. A tábor parancsnoka lfj. Gerritsen Vil-
mos vezérfarkas. A tábor vezetője Benes Pál orsz. előadó,
Mindazöknak, akiknek jelentkezését elfogadtuk, megküldjük a
részletes pro§ramot, amely a táboron való részvételre is jogo-
sít. A kiképzés fő és leglényegesebb részei a 19,.20,2l..íábor-
részre esnék, míg a 27, 28-i tábor inkább a régi vezetők szá-
mára fontos. Senki se maradjon el a táborról, aki a farkas-
kölvökmunkát a szivén viseli, mert mindenkinek hazafiúi köte-
les§ége, hogy minél küIönb vezetővé képezze magát, hogy még
inkább megtehesse, ami tőle telik.

magyar tábort is
és Kemény ödön
parancstroknak
megelégedését fe-
jezte ki a minta-
szerű tábor lát-
tán és neki a II.
oszt. Kultúra ér-
demkeresztet ado-
mányozta.

A hollandi és
svájci nagytáboro.
kon a Szövetséget
dr. Sztrilich Pál
ovth. képviseli. A
holland nagvtá-
borban dr. váfi
Ferenc titkár vesz
részt hivatalosan

Telekl fócseíkész és Arlotta olasz követ oi.íi]*Éllini.*.l

a magyar cserkészek részéről.
A tinn KIE. és észt nemzeti nagytáborokon Átányi István, a

levelezési akció vezetője jelent meg a magyar cserkészek kép_
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14. Bodri cselekszft.

Bodri magában maradt a palota előtt. Azt megértette,
hogy a gazdaia Natasát keresi es hogy ráparancsott, hogy
kövesse a kisteányka nyomát, amelyet kitúnő szaglásával
jól megérzett és az utcán is megtalált. A nyom iöiÖtt állva
várt a gazdálára, aki érthetetlen módon a palotában ma-
radt. Türelmetlenkedett; A nyom erősen izgatta a szaglá-
sát és képzeletél. A prospekt néptelen volt. A emberek a
rémes éjszaka után otthon maradtak, nem,mertek kilépni
az ltcára, Néhány vörös katona sietett el mellette, aki
nem törődött a kutyával.

Amikor a gazdáia nem jött, a kapuhoz ment. Azt becsuk-
ták, hiába kaparászott rajta, nem nyitotta ki senki. Bodri
tétovázott. Egyik oldalon Natasa nyoma csábította, a má-
sik oldalon a kapu zátta el a gazdájától. Mit tegyen? A
nyomra hajtotta a. íejét, erősen szimatolta, majd megin-
dult rajta. Amint ment és vizsgálódott, rájött, hogy a Na-
tasa cipőcskéje mellett állandóan egy másik nyomot is érez
finom szaglásával. Ennek a másik nlomnak az illata sokkal
áthatóbb volt, úgy, hogy amikor ő megbizonyosodott, hogy
a két nyom soha el nem válik egymástól, igen könnyen kö-
vethette. Nem kellett tétováznia, szinte {utva haladt előre.
Egy helyen Natasa nyomát elvesztette ugyan, de a másik
tovább vezetet. Bodri nem tért|e az útjáról és csakugyan,
néhány perc mulva Natasa nyoma újra felérződött a má-
sik mellett l /'

A-. kis puli most már ismeretlen helyen, Moszkva kütÜáj
rosában járt. Körülnézett. |tt nem volt még soha. Kertek,
kis házak sorakoztak egymás mellett. A Moszkva folyó is
itt csillogott. Egy kerités kapuja előtt megszakadt a nyoín.
Bodri körüljárta a keritést. Nagy zöldséges kert közepén
kis házacska állott. Bodri egy percig télovázott, majd neki-
futott a kapunak, a lécein lölkapaszkodott és kis eröl-
ködés árán átvergődött a nem magas akadályon. Amikor
a kapun átugrott, idősebb embert vett észre. A kertész
ásott és amikor Bodrit meglátta, abbahagyta a munkáját,
rátaposott az ás&a és úgy bámult a betolakodó kutyára.

- Hej ! Takarodsz ki innét?
Rögöt kapott fel a földről, hogy megdobja, de Bodri

szelíden ugatva állott előtte, néha földre hajíogatta a fe-
jét, ahol tisztán érezte Natasa nyomát.

- Ez a kutya szimatol, keres valamit. Érteláes áltat
lehet nagyon.

Az ember kieresztette a rögöt a kezéből és várt, mit
csinál a kutya? Bodri szimatolva, lassan iárt a nyomon,
majd ránézett a kertészre. Az biztatta.

- No, eredj ! Lássam, mit akarsz? De azt mondhatom,
hogy ha rosszban iársz, ezzel az ásóval összetöröm a
íejedl

Bodri a h,ázacskához sietett, az aitő előtt két lábra áIlott,

U L A?
örömet kifejező nyöszörgéssel kap4rta az altót. A kertész
odatépett, beengedte a kutyát a házba, az ásóiával maga
is utána ment és bekiáltott.

- Jer csak ki, néném! Egy kutya ugrott át a keritésen
és most itt lábatlankodik. Igen különösen viselkedik . . .

A belső szobából terebélyes asszony lépett ki, amikor
meglátta Bodrit,- elsikította magát, összecsapta a kezét,
majd keresztet vetett magára.

- A kazáni Szent Szűzre mondom, ez a iószág Natasa
barisnya kutyája! Hogy kerül ez ide! Mihajló öcséml Ez
a kutya a kis barisnyáé! Érted?

- Értem érteml Miért ne érteném? Csak ne kiabálj,
Márfal Ez a kutya a nyomotokon köve'tett titeket egészen
idáig és rátok talált.

Bodri megismerte Márfát. Nekirohant, két lábra állott,
majd letépte a kendőt a válláról örömében. Márfa ölelgette
Bodrit, a szeme könnyezett.
..Drugovics az orrát dörgölte.

- Okos jószág! Képzelem, hogy milyen boldog lesz Na-
tasa, ha meglátja. Lehet, hogy hasznunkra is íordítjuk a
kuiya okosságát. Majd meglátjuk.

Márfa bevitte Bodrit a szobába. Bodri,első pillantása
az ő kedves kis gazdasszonyára esett, aki lehúnyt szemmel
a kereveten pihent. A kerevethez futott, megnyalta Natasa
kezét. A kisleány felpillantott. örömében hangosan fel-
kiáltott.

- Bodri! Édes kis kutyám, te vagy az? Istenem, már
annyit sírta,m, hogy atyuskámat, rneg téged nem láthat-
lak! Te mégis eljöttél, de hol marad atyuska? Ezt mond-
játok meg nekem?!

Márfa a szemét törölte meg a köténye sarkában. Bi-
zonyta|an, remegő h,angon válaszolt.

- Majd Makarov úr is eljön egyszer ide. ölébe veszi
az ő kis Natasáját, megcsókolja a haját és sok szép já-
tékot hoz neki. Csak várakozz galambocskám, türelem-
mel! ...

- Gondolod, Mátía, hogy atyuska is nemsokára meg-
érkezik és akkor mindig velem marad? - csicsergett Na-
tasa.

- Gondolom, gondolom, édes galambocskám! Hogyne
gondolnám! Bizonyosan eljön . . .

Bodri sokáig nem tudott hová lenni örömében, hogy
megtalálta Natasát. Mihály kertész kicsalta a konyhára,
maradékcsonttal, ételhulladékkal jóltartotta az éhes és fá-
radt kutyát. Alig pihente ki azonban fáradalmait, nyug-
talankodni kezdett. Natasát a bázban hagyta, rnaga pe-
dig a kertben szaladgált, a kapun kapargált, ki akart
menni a kertből. Mihály megcsóválta a fejét.

- Ez az állat, úgy látszik, most meg az igazi gazdáját
keresi. Nem jól van ez így, kis kutyám! Ide még csak el-
találtál valahogy a Natasa nyomán, de vissza már hiába
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keresnéd az utat, mert nem leln,éd fel a gazdádat. Hiszen
azóta megindult az utcai forgalom, minden nyomot ke-
resztül-kasul jártak. Messze vagyunk a város központ-
jától. Meg idehallom, hogy újra lövöldöznek. Maradj csak
szépen Natasa mellett.

Bodri úgy hallgatta Mihály szayait, mintha megértette
volna, de nem nyugodott meg. Ujra a kaput kaparta,
barna, okos szemét könyörögve emelte Mihályra.

A kertész |etette az ásóját, amikor Bodri nyugtalan-
kodását látta, bement a házba és megkérdezte Máríátől,
hogy mit tegyen? Dunyesa Márfa vállat vont.

, - Mit tudom én, hogy mit csináljunk? Láttad, hogy
Bodrinak milyen esze van, bizzunk hát meg benne. Te-
gyen azt, amií akar, Ha mát egyszer itt iárt, akkor mi.n-

dig visszatalál. Nyisd ki a kaput, hadd menjen oda, ahová
akar. Nem kell őt íélteni. Tud vigyázni magára. Majd
meglátod, hogy épp bőrrel tér vissza.

Drugovics Mihály kibocsájtotta Bodrit a kertből. Bodri,
mint a kilőtt nyíl, futott vissza a város felé. Nem jutott
messzire. Előtte egy ezred katona masírozott a város
telé,, az minden nyomot eltiport. Bodri az ezred elejére
ment és a katonákkal lépdelt tovább. Majd csak eljut
ezekkel valahová. A vámsorompón túl hatalmas torlasz
emelkedett, a,melynek a tetején vörös zászló lengett. A
torlasz mögül kézigránátot dobtak a katonák e|é. Az ez-
red a robbanásra megállott és az ezredes parancsáía az
út két oldalárt oszlott szét, minden katona a földre íeküdt
és fedezéket keresett,

Az ezredes az űt közepén maiadt és várakozott. A tor-
lasz mögül három ember l,épett elő és az ezredeshez kö-
zeledett. Az egyik közülök megszólította az ezredest.

- Péter Csernyusev a nevem. Népbiztos vagyok. Meg-
tiltom, hogy.,fegyveresen tovább vonuljanak, mig fogadal-
mat nem tesz katonáival a íorradalom mellett.

- Abram Guzkov a nevem. - Az ezr,edes kissé meg-
hajtotta magát. - Semmi közöm nincs a forradalonthoz,
Ai ezredem a toboiszki lövészezredo haza akarom vezetni,
az uiolsó emberig. Ezt megfogadtam a kazáni szenl Szűz-
nek. - Elmosolyodott. _- Hogy mi a íorradalomra esküt

tegyünk? Mi már a cárra esküdtünk. Érne hát yalramit ez-
után egy eskü? Ugyan, kérem!

A népbiztos zavartan kapkodott szó után.

- Akkor akkor, sajnálom, nem bocsájtom be

Moszkvába. A torlasz mögött hatalmas haderő áll harcra
készen. Itt nem térhet keresztül az ezredével.

Guzkov összeráncolta a

homlokát.

- Lövetni fogok! . . .

- Sajnálom, tovaris! Hiába
való vérontást okoz az erősza-
koskodássa1. Tudnia kellene,
hogy Pétervár után Moszkva is
a kezünkbe került és a íorra-
dalom teljes győzelmet ara-
tott. Álljon inkább az ezredé-
vel a nri táborunkba. Szép jövő
előtt á11. Hiszen a katonák
legnagyobb része máris a vö-
rős zászló alatt ktizd a szabad,
ságért és a népért.

Guzkov vállat vont.
Katona vagyok, nem

okoskodom. Nekem haza kell.
vezetni az embereimet és én

ezt meg is teszem. Követelem,
hogy az ezredemet fegyvere-
sen, ö§szes felszerelésével bán-
tatlanul a pályaudvarta vezet-

hessem, ott kellő számű vonat álljon rendelkezésemre,
hogy tovább mehessünk. Ha feltételeimet elfogadják, sem-
miféle ellenséges lépést nem teszünk, ha azonban meg
akar,nak akadályozni szándékunkban, tiz perc mulva meg-
rohamozzuk a torlaszukat.

Csernyusev népbiztos a tarlasz mögé vonult, hogy elv=

társaival tanácskozz,ék. A tiz perc nem telt még le, a nép-
biztos máris közölte Guzkov ezredessel, hogy átvonulhat
Moszkván, de figyelmezteti, hogy senkivel nem szabad
érintkeznie. semmiféle ellenforradalmi cselekedetre el ne
ragadtassa magát, mert annak a legsúlyosabb következ-
ményei lesznek.

Guzkov parancsára az ezred rendbe gyülekezett és ko-
moran, kemény léptekkel megindult. Guzkov mellett vörös-
zászlós ember haladt. Ezt eI kellett tűrnie az ezredesnek,
már csak azért is,,hogy a forradalom emberei ne lőjjerrek
katonáira.

Bodri szomorúan nézett a távozó ezredes után. Sej-
tett-e valamit a dologból, megismerte-e Guzkovot vagy
sem? - azt nem árulta el. Kis ideig a torlasz körül fut-
kosott, kereste visszafelé az utat, de nem tudott tájéko-
zódni sehogysem. Nem tehetett mást, min,t visszafutott Na-
tasához, aki pártfogóival nagy örömmel fogadta Bpdrit.

Másnap Bodri újra elhagyta a házat. Most már túl me-
részkedett menni a vámon. Harmadnap újra megtette ezt
az utat és akkor eljutott Makarov gyáráig, amelyben vö-
rös katonaság tanyázott. Bódri bejutott a gyár udvarára
is. A gyár műhelyeiben állott a munka. Bodri belopózott
Makarov lakásába is. Ott nagyhangú munkások és kato-
nák tartózkodtak, akik ügyet sem vetettek a ténfergő ku-
tyára, Bodri belopakodott Natasa szobájába. A szoba
üres volt, csak az egyik sarokban hevert valami színes
rongyhalom. Bodri odament és. az orráva| meglökte a
rongyot, akkor látta, hogy az nem más, mint Natasa leg-
kedvesebb rongybábuja, a takaros Katuska. Vidám figura,
amely népies viseletű paraszílányt íormázott. Piros arca,
íitos orra, nagy nevető szája, huncutul kacsintó szeme
volt. Piros fejkendőt, tarka, virágos mellest, hímzett ing-
vállat, színes harangformájú rokolyát, kékbabos kötőt vi-
selt. Bodri fölemelte a sarokból Katuskát, körülnézett,
hogy nem látja-e valaki? óvatosan kilopózott Natasa szo-
bájából, lesurrant a lépcsőn és Pokasin üveges portásfül-
kéjét figyelte. A podvornik nagy hangon rnagyarázott va-
lamit a tovarisoknak, nem figyelt a kapubejáróra, így
Bodri észrevétlenül jutott ki a palotából és végigfutott a

prospekten, hogy Natasához
siessen.

Katuskát könnyen kilopta
Bodri a palotából, de elvinni
már körülményesebb volt. Az
utcán megállottak az emberek
és észrevették, hogy a kutya
milyen helyes bábut visz a szá-
jában. Némelyek szerették vol-
na elvenrri tőle a csinos katus-
kát, de Bodri úgy elfutott
lyankor, amikor észrevette,

hogy veszedelem fenyegeti,
mint a szélvész.

_.- Amikor Bodri elhagyta a

f }-..|"]]:,,":tl *'q]_'- 
"ugl,, 9:ll1i:3 iutott. egv 

""rnn., littrntott,
}Í)Y'^"g őt, aki nagy farkaskutyát
'/' vezetett pórázon. Az ember alig

látta meg Bodri szájában_a csi-
nos babát, eleresztette a kutya
pórázát és rákiáltott.

- Uccu, Malisa, csipd meg

,!r^lDtGL. r 
' '2 -

- Bodri! Édes kis kutyám, te vagy az?
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azt a kutyát és hozd el, amit zá--\. lyen nincs egész, Moszkvában!

,l,jí,j,oun 
visz! Aport, Ma- ű--.-\ -;rH#J.,TT;iírJl-J"Hi::

a szájában visz! Aport, Ma-

A farkaskutya azonnal meg- ( /tr A, \\ - Az én Malisám,|öztulaj{o1
értette, rrogy mirot van szó, \r-rír-/T§§,V/ a".te macská{ ,nedig nem az?

egy-kettőre'Bodri után eredt. /r2§,Lv---'il}))r§ Micsoda beszéd ez?

íi:H:T"',t3',í,o"í§í:Ti,1[ --( /V< / ?/ íii,;ft,,1f'iífr,,*í#,T,x?!i-
BÓdri megérezte, hogy kemény a-/(/ §, l !,''Á)) - A macskát én drága pén-

/

cipelte aszáiában, amely a lé- tfu_r|íffit* 7utYE,('ilr l /z-tr A kutya tulajdonosa éktelen
lekzésben akadá|yozta, így ha- 1||TltrFAt9,Ií,/U \\\\irh\í í1(/.r \. rr| méregbe gurult a durva sér-
mar kiíulladt. Néhány pillanat Yffiilúúl \V \Yark _ )KilJD1,} tésre, követ kapott tel az úírő|
mulva Malisa utóléri Bod- ffqU P{raql't ',V 1,\,,l))}--.- -Wlf' és az angora-macska tulajdo-
rit . . . -\^U) %,\l l 'Yl,"'lu,VlJ lh Y nos fejéhez vágta, szerencsésen

Bodri körülnézett. Egy ker- VF \a{\} l l//ZzMY/ y// '/l . x[, el is találta, pont a szeme fö-
tes ház mellett futott. A kert l'l _U,,|:,/4, \), (r' // t il* lött, úgy, hogy a szemét vér
kapuja nyitva volt és a kapu l'| l )N{ Y(,/ ffi(,1,1,/h,l,\| ,Y borította el. A macska-tulajdo-
bálványán hatalmas cirmos \l /,. rq//l/,, K(\_V#)/JW1 t nos fütykössel támadt a kutya-
kandúr üldögélt, amely érdek- § W \%A\1YQXf ' \llil) tulajdonosra és a két tovaris
lődéssel n,ézte Bodrit és üldö- Y VJM _'l'í/ \ csakhamar heves köze|harcba
ző!ét'Tapasztalásbóltudta,a:l,,VW),!t,ákezdett.Amikoraharcszépenhogyittóriásikutyai.#;;]árekife11ődr;tt,'|o.a|}ieT:]t9ti-
rekedik, amelyben véclg gyö- *ót611.5._ : t _a- -7_. _:T-* t:|,1t a cidóniabokorból és ki-
nyörködhetik, Bodri uititJti-u 

-,:;§'it:" ':l:'z- , ' {Z z*- sétált a kertből. Az úton meg-

',W

nyitott kapun, Katuskát egy'virágzó cidóniabokor alá rej-
tette, maga pedig visszafutott a kapuhoz és élénk csata-
kiáltással a kapubálványhoz íutott és megrohamozta. A
bálvány t'etején üldögélő kandúr méltatlankodva pattant
föl nyugalrni helyzetéből, púpot csinált, haragosan köp-
ködött Bodri felé, majd megfordult, hogy a báIvány má-
sik oldalán leugorjon és elmeneküljön. Éppen ebben a
pillanatban ért oda Malisa, lihegve, kilógó nyelvvel. Egy
szemvillanás alatt tisztában volt a harctéri helyzettel.
Látta, hogy Bod'ri szájában nincs az a szines holmi, ame-
lyet el kellene vinnie a gazdája számára, ellenben a kapu-
bálványon ott il az ősi ellenség, amely az ő megérkezé-
sével ,olyan szorult helyzetbe került, hogy szörnyű vere-
sége több, mint bizonyos. Malisa habozás nélkül a másik
oldalról támogatta Bodri támadó műveletét. Csakhamar
olyan kutya-macska komédia lármája verte fel a házat,
hogy csak úgy zengett! Bodri íélszemmel a ház felé san-
dítótt és amikor látta, hogy hatalmas fütykössel a ház
urá,lép ki, óvatosan elhagyta a hadszintért és a cidónia-
bokor mellé lapulva, várta a fejleményeket, amelyek szé-
dítő gyorsan peregtek egymásután. Malisa továbbra is
lelkesen támadta a kandúrt, sőt hatalmas ugrásaival olyan
előnyökhöz jutott, hogy semmi kétsége nem lehetett afelől,
hogy elkapja az ellenfele bundáját. De erre nem kerülhe-
tett a sor, mert mielőtt a macskát elérhette volna, az ész,
revétlenül közeledő ember olyan alaposan elcsépelte a
fütykösével, hogy azonnal lesántult ,és a koponyájára mért
hatalmas ütéstől szédülve roskadt a földre. Erre jött lneg
Malisa gazdája, aki csak annyit látott az egész heccből,
hogy az ő drága Malisa kutyáját valaki irgal,mat|anul el-
verte, talán agyon is ütötte. Nem . . Malisa nem pusz-
tult el, nrert nagynehezen feltápászkodott és a gazdájához
vánszorgott, akit elöntött a keserű harag, látva tönkre-
ment kutyáját.

- Mi dolog ez, tovaris?
én kutyámat? - kérdezte
tya gazdáj.a.

Hogy merészeled megverni az
felháborodva az elcsépelt ku-

- Csak lassan a testtel, tovaris! Az a kutya nem is a
tied, hanem köztulajdon! Minden a mienk! Ez az új rend.
Ez a dög megfojtotta volna a macskámat, ha idejében
meg nem érkezem. Ez pedig eredeti angora macska, ami-

Bodri észrevette, hogy veszedelem íenyegeti. szemlélte a két verekedő tova-
rist, a hátsó |ábával port szórt

a düllöngő, nyöszörgő Malisa szemébe (ennél.nagyobb
sértést nem képzelhetünk el kutya-társaságban) aztán
egyenletes léptekkel futott Drugovicsék tanyája felé.

Natasa kitörő örömmel fogadta Bodrit és majd.meg:
fojtotta boldogságában az ölelésével, amikor a szájában
meglátta Katuskát.

- Katuska! Katuska dusa! Te vagy az? lgazán te vagy
dusinka? Bodri, Bodri kutyuskám, de dtága, aranyos jó-
szág vagy, hogy Katuskát elhoztad nekem!

Dunyesa Márfa nagyot nézett, amikor. meglátta Katus.
kát és megtudta, hogy ezt Bodri hozta el ide. Azonnal Mi-
hajló Drugovicsot szólította.

- Nézd csak, öcsém, mit hozott ez a kutya?,Tudd meg,
hogy ez a bábu Katuska, barisnya Natália legkedvesebb
bábuja. Azon éiszakán láttam utóljára, amikor Szemjo-
nov negrohanta a palotát a íorradalmárokkal. Makarov
urat elővezeíték a szobájából és amig ezzel foglalkoztak,
én a kis Natasára a kis cseléd ruháját adtam, a konyhán
keresztül szöktettem le az utcára. Natasa félig álmosan
Katuskát kérte, anélkül nem akart velem jönni. Nem ke-
reshettem, mert hiszen tudtam, hogy pillanatok alatt rám
törhetik az altót és Natasát talán megölték volna. Akkor
dobhatták a íorradalmárok a sarokba a bábut, mikor a
lakást kifosztották. Persze, kinek kellett volna ez a íongy
bábu, amikor aianyat, ezüstöt zsákmányolhatott annyit,
amennyit csak elbírt vinni magával?

Drugovics mély gondolatokba merülve vakargatta az oí-
rát. Végre, amikor elegendő bölcseséget kapargatott le a
krumpli-orráról, minden szót hangsúrlyozva megszólalt:

- Az egész dologban az a legíontosabb, hogy Bodri a
prospekten kószált, sőt Makarovék lakásába is besurrant,
sőt Katuskát megtalálta, sőt haza is hozta. Ebből az kö-
vetkezik, hogy Bodri rendkívül okos állat, sőt ennél is
több, olyan, mint . . . - itt megakadt Mihály esze - sőt
mondhatnám éppen ilyen - fejezte be teljesen megzava-
rodva -. Ebből azt következtetem, hogy megfigyeljük
Bodrit, hátha megtalálja Makarov Llrat, sőt üzenhetünk is
neki, hogy Natasa a mi oltalmunk alatt biztonságban van.
Sőt!

_ Okos ember vagy Mihály ! |gazad van. Most már ta-
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lán elültek a zavarok annyira, hogy Makarov úr keresé-
sére gondolhatunk.

- Gondolhatunk. Sőt sietnünk kell! Azt hallottam, hogy
tegnap hárornszáz urat végeztek ki, csupa magasrangú
katonatisztet és államhivatalnokot. Igy lesz-ez mindennap,
amíg csak lesz valaki, aki a régi cári uralom híve volt.

Dunyesa Márfa sóhajtott.

- Szegény Natasa! Most mennyire boldog, hogy Bodri
elhozta Katuskáját. Talán az édesapjáról is elfeledkezik
néhány peícre, mialatt a bábujával játszik. Ki tudja, hogy
Makarov úrral mi fog történni? Nem hiszem, hogy élet-
benmaradhasson!...

15. Jeszenin szapozsnik.

A kertész az éjszakát ébren töltötte. Nem ment ki a fe-
jébőL az a história, hogy tsodri Makarovék palotájában
járt és onnan elhozta Katját. Addig töprengett magában,
amíg el nem határozta, hogy másnap Bodrival tart, be-
megy vele a városba és Makarov után kutat. Amíg odajár,
addig Márfa vigyáz majd a kis Natasára, aki különben is
biztonságban éIhetett a kertészházban, mert nem keresi
Szemjenov sem jlyen messze a külvárosban.

Reggel Drugovics füttyentett Bodrinak és magához szó-
lította.
,- Gyere kutyuskám, együtt megyünk el a városba! -biztatta barátságosan hangon.
Bodri a füIét hegyezte, amikor a nevét hailotta, öröm-

mel szegődött Mihály mellé, aki zöldséges kosárral a kar
ján,.elhagyta a 'bázat. 

(Foiyt. köv.)

(Dr Gundru'm'felv,)

Magyar vigvam. Talán még vannak a maradványai most is
a Mátrában. A Vértesben is találtak ilyet. Ez a kép omladozó
állapotában mutatja. A hasábfák között vastag moha, azon vas-
tagabb réteg haraszt s annak a tetjén gallyak voltak, hogy a.
szel könnyen szét ne tujja. A közepén most ls meívan a tűzhely
nyoma. A tetején kiszállt a füst. Az ajtót egy vastag fatörzsböl
dúrván hasított deszka pótolta, Vízmentes és meleg, még hideg
időben is aludtak benne favágó munkások, jó palócok, mert
nemcsak az indiánok tudnak vigvamot építeni. Csak azt nem
tudtam meg, hogy mi a magyar nevg. - Irjátok meg, ha tud-játot<. F.

JAMBoREE-IRODA HÍnpr
Az idei nyarat használták lel ai égyes némi'ö-et-cs.rt*Gfr

hogy kellő módon íeikeszütjenek a 1r.lvó évi vilaglamboíeeía.
l'obb nemzet ezert közös taboít rendezett s ide mcghívták az
egyes közeli országok cserkészeit is. A magyar cserkeszek, mint
az l933-as jamboree rendezői, majd mindegyrk táborban kisebb-
nagyobb létszámban képvisetve vannak. (Lásd kütügyi hírek.)

A vuetőképzőtáborok során itt Magyarországon egy külön
viztvezetőképző-tábor vette a napokban kezdetér, amer} Keszt-
helyen két táborra oszolva, 75 fövel dr. Zsembery Gyulá szövet-
ségi társelnök vqzetése alatt áll. A kiképzés a Búvár nevű cser-
készvitorláson és néhány kisebb vitortáson folyik, a Balaton
Korul.

A jövő évi vitorlázórepülő versenyek előkészitése céljából a
cserkész-repülők egy próbatábort rendeztek aug. első napjai-
ban, amelynek során a vitorlázó-repülés jövő évi programját
is kidolgozták. A jövő évi versenyeken mindazon nemzetek kép-
yiseletet kapnak, ahol vitorlázó-repüléssel íoglalkoznak.

Táiékoztatő tüzetet adott ki a külföldiek részére a világjam-
boreeról a Jamboree parancsnoksága angol, német es írancia
nyelven, amely a napokban ment ki az egyes cserkészszövet-
ségekhez. Ez a tá!ékoztató füzet foglalkozik mindazon lehető-
séggel, amelyek a Jamboreera rialó felkészülésnél, illetőleg az út
előkészítésénél szükségesek. A Jamboreera eddig jelentkezett
28 nemzet cserkriszei - most már mintegy 74.0OO íő - az
izlésesen kidolgozott és szép képekkel tarkitbtt íüzetből megis-
merik hazánkat, fővárosunkat, természeti szépségeinket.

Az atak planirozása és rendbehozatala szépen íolyik a Jam-
boree tábor területén. A kubikusok taligáinak zaiától hangos
a környék. Készü1 a 14 méter sugarú íelvonulási úi is, amely-
nek területén egyszeríe 30.000 cserkesz is elfér, menetoszlopban.

A jamboree üztetvarosának, villanyvilágításának pontos terve
elkészült. É,rdekességként megemlíthetjük, hogy az izletváros
területe 80,000 m' kereken, és mintegy 600 cég részére készül
megfelelő pavillon, vagyis úgyszólván mind a cserkészek, mind
a nagyközönség minden igényét kielégítő városrész íog ott

íelépülni. E területen park és szökőkút is lesz, ami kedves han-
gulatot ad az iz|etvárosnak. A villanyvilágítás kétféle erősségű
Iesz, ugyanis a főútvorralak erösebb megvilágitást kapnak. Ezen-
k,vül ellel teljes megvilágitást kap a tábor óráia, a zászlóár-
boc, a narang (időjetzésekhez) és végül a tábor legmagasabb
pontján íelállitandó kereszt.

A tavak tisztttó munkálatai is iolynak, hogy jövőre a tábor-
ban résztvevők íürdése minél kedvezőbb legyen. Az eddig szá-
mításba vett tavak lehetővé teszik, hogy mindenki hetenként
többször íürödhessék. Ezt szolgálják a szentjakabi.és a veres-
egyházi tó, továbbá a gödöllői-Blaha Lujza-strandfürdő.

Jamboree előkészület íolyt a jövő évi táborozásra az idei nyári
tá6orokban. Egyes kerületek közös táborokat szerveztet, ltogy
ezáltal kisebb élységekben, de önálló életet_élve, egypástól ta-
nulhassanak s á- tanultakat iövőre értékesíthessék. Igy közös
táborban voltak a debreceni tserkészek Tiszalökön, a gödöllő-
környéki csapatok a babati majorban, ezenkívül Algyőn, Bá-
tán, Nagyorosztn.

A Budapesti Csoport által rendezett idegenvezetői tábort kö-
vetőleg hásonló ke?etek között mintegy 300 íővel mennek tá-
borba"augusztus első napjaiban a cse}kész-rendőrök. Ezeníe,lül
a vezetőség is alapos kik-épzésben részesül,_minthogy az idén
nváron öt iisztitábór várja az önmagukat képezni akaró veze-
t6t<et. A tjsztképző táborot< helye a Cserkészpark.

A Jambóree-tábor végleges térképe elkészült, me|ye1 az egyes
nemzétek beosztása is - a várható jelentkezés és érdeklődés
alapián - szerepel. Augusztus első napjaiban ennek színes
oéláánva a tábor minden részletének föltüntetésével az érde-
keltek "részére kiküldésre kerül,

A Jamborree Táborparancsnokság úgyszólván minden csapa-
tot méglátogatott, ho§y meggyőződjék a csapatok elöképzettsé-
eéről § ötle-teket medisen á-jciv<i évre. A látogatók _élén gróf
Teleki Pál táborparancsnok áil, akit munkájában dr. Papp An-
tal országos eln-ök, dr. Fodor Ferenc,társelnök, v,itéz Farkas
Ferenc v€zérkari íőnök és sokan mások támogatnak.

A Jamboree Táborparancsonksága hozzájárult ahhoz, hogy a
magyar siketnéma cserkészekkel együtt a külföldi siketnéma
cserkészek is résztvegyenek a Jamboreen, és erre a célra külön
táborterületet is kaptak Oödöllőn.
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Franciaország Európa második országa területre nézve
(551.000 km'); csak Oroszország nagyobb ná|a. Az ernber
megélhetésére mindig megvoltak itt a kellő földrajzi előfelté-
telek, éppen azérl már a történelemelőtti embernek a nyomait
is sok helyen megtaláljuk Franciaországban (pl. Som,me-völ-
cye). A térténelem kezdetén írancia földön négy különböző
nép lakott. A Földközi-tenger partvidékén a ligusok, délnyu-
gato.n az iberek (maradványaik a baszkok), az ország középső
és északnyugati részén a keltdk vagy tulajdonképeni gallok,
északkeletin pedig a belgdk. A főniciaiak, még inkább a gö-
rögök gyalmatokat alapítanak (Massilia : Marseille). 121-ben
Kr. e. Gallia római tartománnyá lett és 58-ban Kr. e. Caesar
Gallia többi részét is meghódította a Rajnáig. A lakosság
nagyrészt átvette a latin nyelvet és kultúrái: csak egyes íélre-
eső helyen pl. Bretágne-ban maradtak fenn a kelták.

Az Y. század kezdeién, a népvándorlás korában, három ger-
mán tőrzs szá||otta meg: a Loiretől délre a nyugati gótok
keleten a burgundok, északon a frankok telépedtek le. Legna-
gyobb jelenlöségre a frankok emelkedtek, kiknek királya, a
merovingi Chloduig (481-51l) a mai Franoiaországnak majd-
nem egész területét :meghódította. Nagy Kdroly ,alatt a írank
birodalom az Atlanti-óceántól az Elba-folyóig, az É)szaki-ten-
gertől délre a Földközi-tengerig és Ebro-(Iber-)folyóig ter-
jedt. Ezt a nagy birodalmat a hatalmas császár gyenge utódai
nem t'udták összetartani s Jámbor Laios h,alála trtán fiai
843-ban a verduni szerződésben a birodalmat 3 részre osztot-
ták. A harmadik fiú,.Kopasz Károty a Schelde, Maas, Saöne és
Rhóne folyóktól nlíugatra elterülő vidéket kapta, melynek
kelta-római- és germán lakosai idővel egy úi latin (román)
néppé, a. francía nemzetté olvadtak össze. á verduni szerző-
désset kezdőd'ik a .mai Franciaorszdg története.

Franciaországnak, rnint egységes államnak, az igazi meg-
teremtőie XI . Laios (l461-83, Mátyás király kort'ársa), aki
vérrel-vassal megbuktatta a nemesek nagy hatalmát és annak
helyére a mindenkinek parancsoló királyságot emelte, melyet
azután l650 körül Richelieu és Mazarln miniszterek Európa
irányt adó haíalmává növeltek, Ezt a hata7mat Európa legerő-
sebben XIV. Lajos korában (1650-1700) érez,te. Ekkor kezd
terjeszkedni spanyol és némef szomszédainak rovására: déten
a Piréneusokig, keleten az Alpokig, Raináig, pedig a Rajna
balpa"rtján már csupa németek laknak. Néme,tországtól elszedi
Elszászt és Lotharingiát, ezzel elveti a mostatában lefolyt vi-
lágháború magvát is.

A nagv forrádalom után, I. Napoteon idején, majdnem egész
Európa Franciaország alantasa, de 18l5 után visszaszoritják
régi határai közé. 1870-71-ben a németek r.,isszavevik a
Tlajna vidékét hogy 191B-ban, a világháború végén tijra a
íranciák kapják meg.

FR,ANCIAORSZÁG.
kurta fejű. Franciaország területének mintegy '/-ét' foglalja el,

Az északi tajta a Szajnától északra lakik, magas termetű,
világosabb bőrszínű, kék vagy szürke szemű, szőke hajú, hosz-
szúkás fejű s a mai lakosságnak'/n-ét alkotja. Ennek a két
fajtának a keveréke adja Franciaország többi lakosságát.

A kedélyi és értelmi élénkség, az élénk beszéd, taglejtés, a
minden útj iránt való érdeklődés, a hízelgés, barátkozás, a lob-
banó lelkesedés, vígság, dicsekvés, találékonyság a déli liguri
vérnek a marradványa. A rendszeretet, szor§alom, takarékos-
ság, r-állalkozó szellem, bátorság az északi faita, a kelta vér-
nek a hatása. Izlés, fínom modor dotgában a francia a világ-
nak elsö nemzete, Viszont a írancia Európa összes népeiből a
legkevésbbé szapora, amiéít is XIV, Lajos óta a többi nagy
népek: angolok, németek, szlávok számbelileg háttérbe szorít-
iák. Száz esztendővel ezelőtt Európa lakosságának ötödrésze
élt Frarrciaországban, ma csak a tizenkeí'tede, A lráboíú óta
alig növekedett a lakossága, pedig a háború után hozzácsatolt
Elszász-Lotharingiával kö7el két- millió új alattvalót kapott.
Franciaország népsűrűsóge kisebb, mint csonka hazáaké.

Franciaország hatal,mas kincsekkel ge.zdagította az emberi-
ség kultúráiát. A klasszikus színköltés első nagy mesteíe, Cor-
neille (1606-84), aki 1636 végén Cid c. tiágikomédiáiával
óriási sikert aratott. A vígjáték löllendítője, Móliére (1632-
73). A XYl|. század főműveit keresztény és monarchikus
szellem lengi át, a XVIII. sz. irodalma ellenben a szabadkuta-
tás jegyében áll, szakit a hagyo,má-nnya|, kitűzi a ha|adás, az
eryllggi. nem - folytonos tökéletesedésének jelszavát. Fenelon,
Rou'sseau, Voltaire, Montesquieu, Buffon munkái je|zík ezt az
irányt.

A forradalom Franciaország sz,empontjából két okból neve-
zetes: egyrészt azért, hogy szétro.mbolta az előkelő társadalmi
életet, demokratizálta a túlfínomult formáiban már-már meg-
merevedő irodalmat; m,ásrészt azéit, hogy kivívta a saitósza-
badságot, ezzel hihetetlenül föllenclilette az addig csak ten-
gődő hírlapirodalmat, mely az ismeretek terjesztése s az izlés
irányítása körül csakhamar vezető szerephez jutott. En,nek a
véres évtizednek irodalmi termése rendkívtil bő, de nem értékes.

A romantika tulajdonkéoeni előkészítői; Chateaubriand
(1768-1848) és StaéIné (1766-1B17). A felszabadult egyéni-
ség első költői megnyilatkozása Lamartine, Vigny, Victor
Hugó munkáiban jelenik meg. Követik őket Musset, Gautier,
Sue, Balzac. Thierry, Michelet a történetírásba visznek új szí-
neket. A kölfőkből Berlngg7 (17B0-1B57) válik népszerűvé.
comte megalapít,ia a pozitivista bölcseletet; cuvier az, ösz-
szehasonlító an,atómia halhatatlan munkása. Coppe (f 1908) a
kisemberek költője; Baudelaire (t 1867) a szimbolista költé-
szetet készíti elő.

A társadalmi "színmű legkiválóbb mestere
A írancia a

laiin (román)
nemzetekből a
legielentéke-
nyebL, és legmű-
veltebb. Broca,
a híres anthro-
pológus., Fran-
claofszag mal
lakosságát két
eredeti tajtára
a délire és észa-
kira vezeli vjsz-
sza. .A déli fajta
a Loire folyS161
délre lakik, ki-
sebb termetű,
sötétebb bőr-
színű, fekete-
hajú és sö-
tétbarna szemű,

Alexandre Dumas
(1824-95). A
realizmust Ftau-
bert juttatta dia-
dalra. E. Zola
(f 1903) a ma-
terialista iskola
vezére. Flau-
bert Maupassant
követi; Zoláí
pedigDaudet, A
naturalista irók
élettani felfogá-
sával szemben
a lélektani ana-
lizisre helyezi
a íő:űlyt Bour-
gef. Saját egvé-
nisógét és úti
impresszióit öl-
tözteti regény-
formába pierreTrivaux a Vincennesi erdő mellett. Megbeszélé§,
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Loti. Anatole France, Renan tanítványa, a maga mindent meg-
értő és megmosolygó szkepszisét jeleníti meg regényeiben és
elbeszéléseiben. A széles néprétegek fáradhatatlan mulattatói,
Ohnet és Verne. Verlaine |írája tisztára francia talajból fakad.
A verses drámának Rostand a nagyhírű művelője.

Mindezt a sok kultúrértéket, mett az építészetben, szobrá-
szatban, festészetben is mindig az élen járnak, csak gazdag
nép termelhette ki. Nemcsak a régi, királvi, hanem a főírri
kastélyok is í'ele vannak művészi emlékekkel (Loire-menti kas-
télyok), Szerencsés az ország fekvése a két tenger: Atlanti-
óceán és a Földközi-tenger között. Kedvező a felszíni alaku-
lata: ,csak a határo,n emelkednek magas hegyek, közepén le-
kopott röghegység helyezkedik el (Francia-középhegység), de
a tengerek felé hatalmas folyók: Szajna, Loire, Dordogne-
Garonne, Rhöne medencéi tagolják, Az alacsony vízyálasztó-
kon csatornákat vezettek át.

A kedvező éghajlat: nyugaton óceáni, délen földközitengeri,
előmozdítja a szorgalmas lakosság munkáiának eredményét. A
Föld Iegelsö bortermelöje. Legjobb borok a bordeauxi, bur-
gundi és a champagnei. Legnagyobtl a bortermő teriitet a
Földközi-tenger partvidékén, Legtermékenyebb a Gavonne és
Rhö,ne völgye.

A f,öldbirtokosok száma 1789-ben 4 millió lehetett, ma 8 mil-
lión felül van a majdnem 42 milliónyi lakosságból. De ezek
nem önálló birtokosok mind, hanem részben bérlők, részben
majorosok. Igen kil'artó és szorgalmas munkások, de elsösor-
ban vagyon1 iparkodnak gyüjteni, hogy minél hamarabb visz-

szavonulva, megtakarított vagyonuknak a kamataiból élhes-
senek.

Az ország területe 551.000 km'; ebből 56% a szántóföld,
l9Vo etd,ő, 11% tét és legelő és 14% terméketlen. A lakosság
feIe mez§gazdaságból ól. U§yszólván rnindent megternre|nek,
amire szükségük van, nem igen szoruln,ak idegen országok ter-
mékeire. A haború befejezése óta, Európ.a legnagyobb vdsérc-
termelő dllama is (Elszász-Lotharingia). Elsőrangí konyha-
kelti növények, iínom gyümölcsök, ritka virágok, mind meg-
teremnek otthon, amellett a divatujdonságokn,ak szintén Fran-
ciaország a hazáj.a. Mivel csak elad, külföldre és pedig érté-
kes árúkat, vásárolni pedig alig vásárol, azért évről-éy-íe gaz-
dagszik; ma Franciaországban van a világ legtöbb aíanya,
amiatt olyan ió a francia pénz, a francia frank.

Franciaországnak kevés a n,agyvárosa. Fővárosa Pdris, a
Párisi-medence közepén, a Szaina több m,éllékfolyójának az
összeömlésénél kedvező fotyóátkelőhelynél. Nem gyárai, ha-
netn kis inűhelyei öntik a francia fínomipar sok ezeríéle apró
termékét. Ez magyará,zza íneg, hogy P6.1r6un minderr tizen-
ötödik ember őná|ló iparűző, Budapesten csak minden har,min-
cadik. A környékén elterülő helységek k,özött van a szomorít
emlékű Trianon. Calais (ka|é), Le Havre (löavr), Bordeux
(bordó), a Földközi-tengeí partján Marseille (marszej), a jobb
kikötői. A kék, fehér, vörös sziníí lobogóiú írancia lrajók a
Föld rninden tájál bejárják, meft sok a gyarmat is.,A {rancia
vidóki városokból Lyon íejlődik a legjobban, hatalmas gyár-
ipara (selyem) miatt. (*)

Écr-arnpuns UN[oNIsTEs DE FRANCE.
(Protestáns francia cserkészszövetség.)

Történet. 1910 márciusában a íranciaországi Keresztyén Ifjú-
sági Egylet hivatalos lapja, a ,,L'Espérancé" cikket közölt a
cserkészetről és egy éwel később az elsö csapatok a K. I. E.
kebelében alakultak meg---A'§;Ó;.iJéÁ,-ib]iir.á.ri 

Samuel Williamson, lett a mozgaíom
első előmozdítója, propagálója, úgy a Szövetségben, mint azon
kívül.

Lassankint a K. I. E. ifjítsági csoportjai átalakultak mind
cserkészcsapatokká.

A háború elszakította a csapatoktól parancsnokaik .legna-
gyobb részét, mindamellett a csapatok, hdla az őrsvezetiiknek,
fenntarthatták magukat és sol<oldalú szolgálatot téliesítettek,
amelyért a mozgalom megkapta,a,,Reconnaissance'Franqaise"
érdemrendet.

A háború után a mozgalom újra szervezkedett. Két fontos
ténvt kell felieqyeznünk.1920-ban az ,,Éclaireurs Unionistes" ön-
állósult a K. I. E.-vel szemben.

Azóta a K. L E. cserkészcsapatai csak egy részét képelik
a szövetség csapatainak; más csápatök is alakulnak, a protes-
táns eqyházközségek, népkörök, iskolák vagy egyszel,űen vala-
minő független testiilet kebelében. A másik fontos tény a far-
l<askölyölt-mozgalom megteremtése, amely gyors fejlődésre volt
hivatva.

Az öregcserkészet megszervezése csak 1929-ben történt meg.
A Scouf,s de France (katolikusok) és az Éclaireurs de France

(valláson kíviili) köz,ött az ,,É,claireurs Unionistes" (protes-
t_ajlpok) , azoknak a cserkészmozgalma, akik megigérik, hogy

.,szolgálni fogják. Istent" és akiknek szülői elfogadják Krisztus
Evangéliumát, mint legföbb ideált.

Jelenlegi helyzet. A mozgalom most 10.000 tagot számlál. A
farkaskölykök száma, akiket áItalában leányok vezetnek, roha-
mosan gyarapszik és eléri már a 4000-et.

Az ügyvezet§ elnököt, aki a moz§alom végrehajtó szerve,
ecy szárnysegéd és egy íőtitkár támogatja, akik mindhárman
niiiraen idejüket a cserkészetnek szentelik. Egy kilenctagú el-
nöki tanács vezeti az egész mozgalmat, De Witt Guizot elnök-
tete alatt.

Jelenleg két ágazatra fordítunk különös gondot: a vidéki és a
gy ar mati cserkészetre.-'Vidéken lényegtelen változások már lehetővé teszik csapatok
alakítását falusi fiúk között. Másrészt Afrikában és különösen
Madagaszkárban már bennszülött csapataink is vannak. Mada-
gaszkári cserkészeink öttagú csoportja résztvett a Párisi Gyar-
mati kiállításon.

A viszonv a másik két trancia szövetséggel egvre javul (biz-
tosítia ezt égv összekötő szerv, a Szövetségközi Francia lroda).
Az ..rclaireÜis de France"-szal l<özösen Van tisztképző tábo-
runk, a ,,Camp de Cappy", melyet a Gillwell Park hivatalosan
elismert.

Ezévben szövetségünk fennállásának XXI. évforclulóját_egész
sor helvi ünnepséss=el fogiuk megünnepelni, igy póldául iítnius
l2-én iz összei fáircia őisök véleznek majd egy-cgy jótettet,
anelvnek kiválasztását maguknak a fiúknak a kezdeményezésére

'irj'a']], :T;],i.'lii-:

bizzuk.
A mi mozgalmunk, mely

kevéssé hajlik,a külsőségek,
kiíelé való munka felé, állan-
dóan azon dolgozik, hogy
elmélyítse a helyi belső mun-
kát. Mindamellett tanujeleit
kapta a közönség báío,:ítá-
sának, többek között meg-
kapta az Acadómie des Scien-
ces morales (Erkölcstudo-
mányok Akadémiája) Cor-
bay-diját.

Gyakorlati kiképzés. Ebben
a lehető legszorosabban
igyekszünk követni B. P,
pr"ogramját. Van egy speciá-
lis szervezetünk is. az Orga-
nisation des Initiations (a
beavatottak szervezete). Ez
a gyakorlati kiképzés legfelső
foka, magukat tovább ké-
pezni akaró első osztátyrl
őrsvezetők számára,Tíivaux. Az E. U.-k évenkénti nagy találkozóia.
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Hogy a titokzatosság és a titkos társulatok iránti vonzódás-
nak eléget tegyünk, ezek négy csoportba vannak beosztva, a
,,Kézművesek'|'a ,,Lovagok", az ,,|ndiánok" s az,,Atléták" rend-
iéhe titokzatos Nasv Mesterek vezetése alatt. szerintünk ez a
iégy embertípus jeTképezi a cserkészszellem megnyilvánulásait.
Háiá ennek á szeivezeinek, a fiúk ahelyett, hogy szetforgácsol-
nák erejüket, koncentrálják azt jellemük fövonásaira,

Jelenlegi törekvéseink egyike, hogy érdeklődést keltsünk a
meglett émberekben is a niozgalom iránt, mert egyre jobban
hajlunk a íelé a meggyőződés felé, hogy a cserkészet, a fiatalság
mozga|ma, nem nétkülözheli az idősebbek tapasztalatait A tit-
károk, szervezőtestületi elnökök, szertárosok tisztjét szerintünk
olyanok is végezhetik, akik csupán rokonszenveznek a mozga-
loinmal és annak munkájába bekapcsolódva, lassan felfedezik
a cserkészet mélységes értékét.

SALGÓTARJÁN XÖRNYÉKENEK I{IRÁNDULÓHELYEI.

\
,t

t
t
§,

i,

iunk le Kisterenyén, hogv Kazár község felé vegyük utunkat,
mert ez egyike azon kevés helyeknek, ahol a régi népviselet a
maga eredeti mivoltában megmaradt. A menyecskék pártás fej-
dliszt, a lányok tarka ruhákat viselnek ebben a szép palóc falu-
ban s ha az ember vasárnap déltájban végigmegy a község
főutcáján, igen változátos színpomfában gyönyöiködhetik á
,,déli korzón". Sajnos, mint a közölt kép is mutatja, a divat szele
már Kazárra is eljutott és megkezdte hódítását.

Kazárről meglehetősen napos út vezet Körösi pusztára É, felé,
ahonnan ielzett turistaúton lehet eljutni egyrészt tsárna község
melletti Nagvkő jeltegzetes sziklacsúcsára, másrészt pedig a
Szilváskő szakadékos és aláaknázott hegyére. Ha Szilváskő felé
vettük utunkat, árnyas erdőn mehetünk végig s eliuthatunk
Rónabánya szegényes telepére, majd Zagwaróna községbe,
amelynek árpádkori katolikus templomát érdemes megtekinteni.
A község mellett egy szép.félgömbalakú hegy, az ú. n. r/árhegy
emelkedik, amelyen a tatfu!árás idejében épült Zagyvaíő vár-
nak a +omjái látszanak.
. _ Innen egy kis hegymászással mintegy 2 őra alatt elérjük a
Salgóvárat, amelynek olclalában a bazaltsziklák közőít szép
emléktábta hirdeti, hogy az a hely ihlette Petőfi Sándort Salgó
című költeményének megírására. A XIII. században épült 625 m
magas hegyen és sok gazdán ment keresztül. _|elentős szereoe
a törökvilágban lett volna, de Kara Hamz,a török bég csellet
kézrekerítette a" várr,édő őrség szégyenére. ugy történt a dolog,

Salgótarján Budapesttől északta mintegy 140 km-nyire a
trianoni határ közelében terül el. Bányái, gyárai és természeti
szépségei alkalmassá 'teszik, hogy fölkeressük ezt a vidéket.
Uj térliép egyelőre njncs ugyan róla, de dr. Dornyai Béla ,,Sar-
gótarján és a Karáncs-Medves vidék részletes kalauza" című
munkája igen bő és részletes adatokat tarta|maz a vidék min-
den nevezetességérőt és kirándulóhelyéről.

Ha Salgótarján vidékét a cserkészet szemszögéből nézzik, az
alkalmas iáboi- éS kirándulóhelyeknek egész seregét fedezhetjük
fel. Erdőkkel borított hegvek, napsütötte tisztások, bővizű for-
rások és patakok veszik-- körül a várost, úgyhogy az 3mbeí
szinte alig-tud betelni a ,,természet örök szépségé"-yq| ha 9gy
mozgótábórban bebar,angolia a kör,nyékét. - Az alábbiakban
rövid áttekintő képet sze"retnék nyujtáni arról, hogy egy kisebb
(mondjuk kétnapos) túra keretében mit lehet és érdemes meg-
tekint€ni Salgótarján vidékéből.

Ha a hatvai-sálgótaíiáni vasuttal utazunk, Hatvanon túl már
szépül a vidék, A vÖnat"a Zagyva íolyó mentén húzódó völgy-
ben halad fölfelé, amely völgyet jobbról a Mátra,bércei,._balról
pedig a Cserhát hegykószorúT szegétyezik. Nagybátony állomás
irtán-már a salgótar"jáni hegyvidék"et .lzeli ketté- vonatuhk. Száll-

Kazári népviselet. (Szabó!felv.)

Salgóhegy a Petőfi-emléktáb-lávat. (Szabó felv.)

hogy a bég a várat körülvevő hegyeket telehordatta fahenge-
rekkel, amelyekre talpat és kerekeket is szereltetett, írgy hogy
ezek mesziről ágyúknak látszotlak. A vár katonasága tényleg
azt hitte, hogy a török ágyúkkal van íölszerelve és rommá fogja.
lövetni a várat, ezért jobbnak látta, hogy Zagyva Simon kapi-
tárry vezetésével gyáván megszökjék. Igy azután a török min-
den kardcsapás nélkül szerezte meg -a várat, melyet 40 évig
bitorolt. Csak az 1593-94-i fölszabadító háborúban került
vissza a mi birtokunkba nagyon nreglorrgálóci_ott állapotban. S
azóta mindig jobban pusztult,

Salgóvártól K íelé eljuthatunk a Medves szép íennsíkjára,
ha pedig továbbra is p, felé tartunk, az Eresztvény puszta
brinttzűzó telepén (eg}rszerű, de közvetlen; az ország minden
részéből összeverődött szegény bányásznép lakja) át kb. lY2
óra alatt a trianoni határon fekvő Somoskő községbe érünk.

A.trianoni határ itt közvetlenül a község házai mellett vonul
et, úgy hogy a falu magyar terület, a vár azonban már hem,
Ugy látszik, derék szomszédaink nagyon íélnek, hogy valamikor
a vátat még ellenük haszná|hatnánk {öl, azéit kaparitották ma-
gukhoz. (Kirándulók átmehetnek.)- A vár még az Árpádok korában épült. A XVI. század végénA karancsi kápolnaíom. (Szabó felv,)

--,
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kodunk, hamarosan a tetőn vagyunk, ahol
egy nagyobb határkő van az egyik oldalon
lnagyar, a másikon cseh címerre|, továbbá
itt emelkedik egy íából készült szép kilátó-
torony is, ahonnan kedvező idő esetén
rtlessze tájakra elláthatunk.

Lejövet legjobb utunkat a Kápolnahegy
felé venni, mely a Karancs gerincének déli
végén emelkedik s nevét a raita lévő igen
régi kápolnaromtól nyerte. A kápolnának
egy részét a közelmultban renoválták, de a
régi hajójának falai már alig álnak ki a
íöldből. A kápolna már a törökvilágban is
búcsújáró hely volt, sőt a XVIII. s,zázadban
egy remete is lakott a kápolna mellett levő
kis remetelakban. Ez a rémetelak, mely két
l<is szobácskából és egy konyhából állott,
ma már teljesen elpusztult s romjait fű ta-
karja, csupán egy mélyedés enged követ-
keztetni egykoLi létére. Régi leírások köz-
lik, hogy a remetelaknak kerije is volt s
ezt a tényt alá is támasztják a kápolna kö-
zelében még ma is található vadcseresznye-
fák és ribizlibokrok.

Ezekkel a plakátokkal propagáliák a kanadai magyar cserl<észek

Losonczy Anna kapta meg, akihez Balassa Bálint oly sok szép
költeményt írt. A kurttcvilágban is jó szolgálatot tett a vár, de
a szathmári béke után hadicélokra.már nem használták s így
lassan elpusztult.

Szép kocsiúton ugyancsak a határ mentén fekvő Somoskőúj-
falura jutunk, ahonnan a vidék legmagasabb hegye, a Karancs
(729 m) közelíthető meg legiobban. A trianoni határ azonban
itt is olyan elmésen van megszerkesztve, hogy a Karancsra föl-
vivő út egy darabon ,,cseh terület"-re esik. (Mintegy 2 km-nyi
szakaszon az út a ,,határ"-on kivül halad s attól egyes helye-
ken egy km-nyire . is eltér.) Természetesen azért mindenki a
rendes úton megy és nem a ,,határon belül", mert az ttiskén-
bokron'keresztül halad mindenütt a heqygerinc iránr,át követve,
Megszállt területre esik a Karancs csútcsához közel 1ér,ő Mar-
git-forrás is (itt célszerű vizet venni. mert a közelben nincs
forrás). amely mellett eqy feszület hirdeti magyaf nyelvíí fel-
iratával a ió Isten dicsőségét. (Szép. hogy ezt meghagyták!)
A forrás mellett levő nagv rét közepén megy keresztül,.a ,,ha-
tár" toronyirányában a Kaíancs csúcsának. Ha itt felkapasz-

a Jantboreef, Lefelé Salgótarián irányába, a Cele_rna
völgyóben veiet úiunk. Ez a volqy..a Ker-

csex negy tövében vezÖi el s igen jó táborhely, Egyik nagy
tisztásánál levő torrás még ma i§ a ,,Cserkészcsurgó"..nevet vi-
ieli, mcrt egy cserkészcsapat ottani táborozása alkalmával ki-
épííette s viscsövön keresitül vezette ki a szabadba.

Tovább folytatva az utat lefelé, fölkereshetjük a Salgóiarján-
tól Nv-ra miirlegy 2 km,re levő Baglyoskő egy völgylenékből
kiemeikedő impÓ/áns bazalthegyót, mely órdekességónól togva
Ólső pillanatra'a laikusnak is iéltűnit tóronyszerű magas, lrét-
ású Öziklafalár,al. Egy régi kialudt kis vtrlkán maradványa ez,
m-elv védelmet nvuit'ott Áár az ősembernek is, amiirt erről az
ott ialálható cserépilaradványok tanuskodnak. A vár köveit sai-
nos máí teliesen Ózéthordták, Úgyhogy tényleg ,,kő kövön nem
maradt belőle". /

Enrryi szépség található._Salgótarján környékén. Ige1 _qjá{.-
hatomi hogy e§y mozgótábor-keretébe,n_ (2_ napos pünkösdi)
minél iObb''Ósapit ismerkedjék meg hazánknak,ezzel a r99z_ét19l,

melynek minden rögéhez e§y ezeréves történelmi mult {űzödik.

Szabó Bendegúz.

A JAMBOR,EE IIÁZIGAZDÁINAIi TÁBOR,OZÁSA.

_Iúlius hó 9-tií1 25-ig közös táborba gyííltel< össze a eödöllői
iárás cserkészei a Babat-maiort köríilvevő Koronaerdő renge-
tegeiben, hoev ió mtrnkával késziilienel< a naqy vendéglátásra.
A közös táhort a iambo,een rájuk hulló feladatokra előkészí-
tőnek szánfák, dr. Pohl Sándor. a körülraionsott Sanyi bá' !el-
kes és tudós 1larancsnoksága alatt. A gödöllői iárás cserkészei-
nel< tábora a nrunka himnuszától, a fettek dalától volt hangos.
A tábort meglátogatta dr. Par;o Antal ors,z. elnök. Witz Béla
orsz. tb. elnök. vitéz Faragó Ede orsz. vezetőtiszt, dr. Major
Dezső orsz. íőtitkár és még sokan.

Ott volt a iárás minden csaoata: Vall<Á. Göctöllö Cinkofa.
Rákoskeresztúr, Rákoscsaba. Rákosliget, Kistarcsa, Pócel íiai,
l<etlőszáz,harminc cserl<ész, Kifogástalanul felvett sátrak. pon-
tos árkoilás, a sátrak ió kihasznátása felemelt ágyakkal. villanv-
világítás és rádió, remekbe készült konyhák minrlenfelé. Ehhez
iárult még a néhot nagyon is ü{yesen eltalált díszités. A val-
kóiak miniatüt valkói háza, a péceliek szalmafonatai, a rákos-
ligetiek sásból font nagyszerű ebédlőie már kész eredmények
voltak az annyira hantsúlyozott vidékre jellemző díszitések
ter.én, Mindenütt törekvés, rend és csinosság látszott.

Közösen gyakoroltá!< a nyelveket, merismertették Masvar-
ország fontosahb' hetlveinek, elsősorhan Gödöllőnek s vidéké-
nek történetét, töldraizát és sajátossáeait; megbeszélték a ianl-
horeen reájul< eső munkát. A csapatok mesvitatták Lengvel-,
Svéd-. Franciaorszáq, stb. történetét, íö|draizát, mai helyzetét,
a különböző nemzetek cserkészszervezetét, a mutatvánvokban
való részvételüket. Gyakorlati szempontokról s"m feledkeztek
meg. ,,Hike"-re, akaclá!yversenvíe induttak a fiúk, síppal és
zászlóval morze-ielel<et adtak le, közös gyakortatokon kaptak
eqyséoes kiképzést. Számharlihan izgultak, versenyt úsztak, sok-
féle iátékot tanultak egymástól,

A'iárási közös tábciiban a csapatok rdégis önálló életet foly-
tattak. Egész napok álltak rendelkezésükre, amidőn azt a mun-
kát végezték. ami egvéni céliuk érdekében szükséges volt. Ilyen-
kor a csendes babati estében kilenc helyen lobogott fel a tá,
bortűz lángja és megvi!ágította a sötét magyar éjszakát.

A ianrboree élelmezésének is kipróbálása volt e7. a tábor,
A iör'ii év nagv mtrnkáiát kicsinvbén litte véqhez Maurer Mi-
hár; bá'. aki-bizonv riapi egy-pengőért hőséges ólelmezést
adótt a mindig enni-akaró cserkészeknek..^-Á"söOOttői 

körö. íábo. még egy nagy. munkát vógze.tt, cl :

*Ónnióit" i iamboree vidékének §zereteiét és megbecsülését,
Az''árvaIánvhájas, liliomos kis csoport töbll, mint e7ef !áto-
oulOi-uoniótt Áagához szeretettel Rengeteg kérdésre kellett vá-
Ü.)orni".-á Óierkészek iqaz lélel<kel odahatottak, hogv a vidék
1;kú ;, ő szemüvegükön keresztü| nézzék majd.a iamboreet,
N". .su.r.. láttam'és hallottam íri utakra terelni az §,lgondo-
ia.i n-Ü'ár.roreeről. Nem egyszer láttam csodálkozni a látoqató-
iat azőn, hogy a 1larancsirőkságon kopotoít a s9p. , , , .futott
a csapaiokhoz a l)arancs vczényszól< harsoqtak s p9íp.eí9

árutt--ááo tii, ótt áll viqyázzállásban a gyászfátyo|os zászló alatt
.' r,itíet;tr h.llel hallatta az írj munká 

-dalát: -,,Rá],!,_ 
vár_a,.u'l,

lác Áddm Zoltdn,

A babati közös iárási tábor
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REJTvENY pÁr-YÁZ^T.
Rovatvezető: Tóth Sdndor- 

,

Lezártuk végrevalahára a II .negyedévet. Sokan hűtlenek íet-
tek hozzánk,,de a kitartóak munkáját siker koronázta.

1]:3 díjat osztottunk ki 93 P értékben.
i0 perrgős bont nyert: l37 p. ft7. Sas-őrs.
5 pengős bont nyertek: l34 p. 4. Pap Géza. 102 p.70. Sirály-

őrs. iOl p, 40. Korbuly Domonkos. 99 p. 107. Kindlovits Gyula.
3 pengős bont nyertek: 95 p. 161. Török l-ajos, 91 p. 83.

Kolnra lmre. 91 p. 1l1, Dér Béla. 88 p. 125. Kuntár Lajos.
84 p. l22. Fecske-őrs.

Negyedévi előfizetést nyertek:83 p. It7. Mókus-őrs.83 p.
127. Kinya Ferenc. 81 p. l81. Schoedel Frigyes. 78 p. 22. Far-
kas-őrs. 79 p. ő2. Longauer Á. 76 p. 60. Loós András.

Könyvet nyertek: 75 p. 142. Szeniesi Sándor. 74 p. 12O. Ba-
logh István. 74 p. 12l. László Ferenc.72 p.118. Galamb-őrs.
69 p. 169. Prokker Károly. 68 p. ilO. Kleindl Tivadar. 67 p,
l8. Béldi Denié. 66 p. 7. Sirály-őrs. 63 p. 52. Malritz Sándor.
99 p.t12. Csombai lstván.58 p. 15B. Klein László. 57 p. l71.
Szabó Fererrc, 56 p, 21. Konrád Imre. 56 p. 129. Lerner János.
54 p. 2O5. Szirmai László.5l p. 85. 356. Kapisztrán. 50 p. 89.
Bagira íarkasíalka.

A bonokat a Cserkészbolt (Cserkészház) bárminemű vásár-
lásnál készpénzként fogadja el.

A Magyar Cserkészt megindítottuk az azt nyer,ők címére,
amennyiben már előfizetők, előfizetésüket negyed évvel meg-
hosszabbítottuk. A könyvjutalmakat elküldtük.

Ha valaki egy héten belül nenl kapja kézhez diját, ez annak
a jele, hogy nem tudjrrk a cimét, se azt, hogy melyik csapatban
van (írják meg tehát).

Fentiek elvesztik eddigi pontjaikat és régi törzskönyui szd-
mukat.

Akik az I. cikluson pályázlak és a ll.-ban nem küldtek meg-
fejtést, pontelőnyüket elvesztették.

Szeptemberben új törzsköttyvi szamozast kezd.üttk, tehát az
alábbiak irják meg, hogy milyen törzskönyvi szám mellett
mennyi pont előnnyel indulnak.

48 p. Bálint Dezső, 46 p. 102, Tóth Endre és Kálmán. 45 p,
i4B. lfj, Láng István. 43 p. 90. I.-őrs. 43 p. 104. Pcgány Kál-
mán. 4l p. 133. Palatinus Józseí. 41 p. 149. Yigyázó Imre. 40 p.
194. Rohrböck László. 40 p. 165. Cike László 38 p. i96, Haut-
zinger Káro|y. 38 p. 99. Komka Béla. 37. 109. Fuchs János.
37 p.98. Bakcsy Józse1.37 p.79. Prigly Jenő.36 p. lB5, Köny-
ves László. 34 p, 72. Hellmann Aurél. 34 p. 66. Czuczi Dezső.
32 p. 198. Scháchter József. 31 p.202. Rigó-őrs. 31 p. 170. Lá-
zár Ernő.31 p. 126. Szmonyi Béla. 30 p. 200. Balogh István.
30 p, 151. Gyöngyösy Andor. 30 p. 27. Prtnner Béla. 28 p.
130. Forner László. 28 p. 17. Turóc-őrs. 27 p. 193. Svoboda
Károly. 27 p. 35. Losonczy Dániel. 26 p. 192. Balázs lván.
25 p.'156, Vigh József. 23 p. 199. Béka-őrs. 28 p. 59, Tigris-
őrs. 23 p. 36. Starkovits Pál. 2O p. 2a9. Medvecky L. 20 p. 155,
Sas-őrs. 19 p. 20B. Tian Mihály. 18 p. 197. Csolti Mihály.
18 p..166, Nagy Géza, 17 p.56. Turul-őrs. 15 p. 160. Pontyik
Elemér. 14 p. 178. Kis Károly. 12 p. l.-őrs. l2 p. 95. Szabó
György. 12 p. 96. Orbán Rrrdotf. l2 p. lB2. Pignitzky lstván.
1l p.31. Galló Géza, Alba Julia. B p. l'itze Mario.8 p. 89.
Stagl Gusztáv. B p. 203, Kovachich György. 6 p. 101. Cziáky
|stván. 6 p. l35. Bain Mihály. 5 p. 187. Fárber Mihály. 4 p.
201. Sas-őrs. 2 p.2I0. Argyelán Mihály. 1 p, 64. |íj. Albert
Ernő.

A június l-i számban közölt rejtvény megfejtése:

l. Nóta-pályázat (3): Oh mely sok hal terem az nagy Bala-
tonba . . . Minden ágon egy merő makk a Bakonyban.

Ií. Nyornozási feladat.

1. Az aláírásnélküli kép a 134. oldalon van.
2. Teherautót ábrázol 

-(tornaljai molnáré) négy őrsre való
cserkósszel.

3. A rimaszombati csapat. (Honnan vettétek Rákoscsabát,
stb.-t? nem tudom.'A 141. old. cserkésznótája adja a kulcsot,)

4. Országúton, útban Krasznahorkáról (háttérben a vár).
5. 1922 nyarán este felé.
A legtöbb pályázat olyan hevenyészett volt, hogy csak. A

nyomozáshoz türelem és alaposság kell.

lII. Szóreitvény.
Rejtvóny-rovat.

R'epülőgép-rnodell anyagokról szóló árjcgyzékünk szét-
küldése újból megkezdődött, Bárkinek ingyen megküldjük.
Az xjegyzékben pályázatokat is lrircletünk értékes díjal<l<al.

A legiobb anyagok, motorgummi és légmotorok leg-
olcsóbban c§aki§ nálunk kaphatók.

Repülőgép-modellek készitéséről szóló könyvünket a
nagy érdeklődésre való tekintettel nagyobb alakban adjuk
ki augusztus lrözepén, Ki fog terjeszkedni a modellezés leg-
tijabb vívmányaira is. Olyan műhelytitirokat közlünk, melye-
ket másutt sehol sem ismertetnek. Ára legfeljebb 1,80 P lesz.

AERO Jáíél*árrrgl)rár Szabó J-
Pécs-

\^/\a/ Hivja fel társai figyelmét lrirdetésünkre ! \^/\á/

A június l5-i számban közölt rejtvények nregfejtése:

|. Irodalmi pályázat.
A legtöbb pályázó túllő a cólon, hosszú regényeket ír, pedig

a rajzclk elég beszédesek s csak 2-3 soros Áa{yarázatra szo-
rulnak.

A legjobb álljon itt irányadóul. Szerzői nem akarják magukat
megneveznl' 

Az igazi tábor.
l. Pénzes Ferkó pöfögőjén táborozni indul,

!joncai rcrskadoznak sok,,fontos" csomagtul.
2. Ernyő alól dirigálva, hűs nyugszékben várja,

Míg elkészül villanylényes sátorpalotája.
3. Szűzi erdő íái alatt leng a íüggőágya,

Rádió szól, ventiliátor, betelt mindén vágya.
4. Kis spórherdon iőtt az ebéd, abfoszía szolgálják,

Ferke basa táborában ilyen dolgok járják.
5. Csendes este sátorában paplanoi ágy várja,

Igy pihen ő a ,,vadonban", otthoni az álma.
6. Jaj, de mi ez: újonc hol vagy? Vészes vihar tombol,

Kiforgatnak a sátramból, jaj, ki az agyarnból.
7. Búsul Ferkó a romokon, de felkiált újonc Laci,

Elpusztult az úri lim-lom: elkezdettink táborozni.

A 668-as Cyóni csapat R. 204. is jó munkát végzett, sajnos,
későn küldték be.

1, Ime, aki modern csefkész, halad ám a korral:
Más visz kályhát, ágyat, ernyőt s ő száguld motorra|.

2. Yan függőágy, villanytelep, napernyő ad árnyat,
Barátunk meg karosszékből rosszul dirigálgat.

3. Cserkészszolga legyeket hajt, hűsít verrtillátor,
szórakoztat a rádió, íűthető a sátor.

4. Vastűzhelyen készült sültet fehér asztal várja,
Kukta tálal és a tányért cserkészszolga váltja.

5. A sátorban tükör, mosdó, ágy és villanylámpa,
Nagy kényelem, mély is nagyon a ,,cserkész úr" álma.

6. Viharíelhők közelednek, szörnyű szélvész támad:
Sátor, kályha, paplan, lámpa, szerteszéjjel szállnak,

7. Didergő és haját tépő cserkésznek lóg orra:
Igy jár, aki ,,kultúrlényként" nyaral a táborba'.

Kiemelkednek még:
Kónya Ferenc R. l27. munkája. ügyesen versel. Egyre sza-

kaszai írappáttsak, van alapgondolata; csak még tömörebb le-
hetne.

Kolma Imre R, 83. Eredeti gondolat a műkedvelő cserkész,
kissé hosszú lére eresztve. Yan íantáziája. Próbálkozzék máskor
is írással.

Papp Géza R. 4, Rövid. Velős. Helyenkint pongyola. Mesének
fogja fel a dolgot.-Siraly-őrs, 28. cs.-cs. Gördülékeny verselés. tömörebben és
egyszerűbb módon kellet volna megvilágítani.

Hellmann Aurél munkája érdemel még említést, de ezt is
későn kaptuk.

II. Arragranrma réjtvény:
vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt.

III. Nóta-pályáaat:
Sárgát virágzik a repce. ..
A következő reitvényciklus szeptember l5-dec. 1-ig tatt be-

záró|ag, hogy a dijazottak karácsonykot élvezhessék munkájuk
gyiimölcsét.
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APRÓ IIÍREK.
kálmán Bácsi emlékének akartunk adózni ebben a számban.

Nem - nem búcsúzhatunk tőle s megemlékezésünk is csak
halvány vázolása lehet alakjának. Tovább él ő közöttünk s a
Magyar Cserkész hű marad ahhoz a szellemhez, amit ő kép-
viselt.

Az augusztusi szám szerkesztését Tóth Sándor h. szerkesztő
végezte. Kálmán Bácsi olyan űrt hagyott maga után, hog1l a
szerkesztőség végleges betöltéséről még korántsem álloii a
Szövetségnek módjában dönteni. A szeptemberi O. I. B. hatá-
rozatáig toVább tart a mostani ideiglenes állapot.

Rekord számok. Indiában van egy kiváló maharadzsa, kii a
következő gyönyörű hangzású és túl ,,rövid" családi néven ma-
gasztalnak : Si ritavibavana dityadanarapanditusudch am mar aja-
mahadihanijarapatisithu. 69 betű.,Kínában, Baltimorban él egy
ember, kinek a neve pedig ekkép hangzik: I. Ndm több és nem
keúesebb, csak ,,l".

Magyarország idegen nyelvekben. Ahogyan Magyarország neve
előiordul más nyelvekben: angolul: Hungary, németül: Ungarn,
eszperantóul: Hungarujo, íinnül: Unkari, esztül: Ungari, litvá-
nul: Ungaruja, hollandul: Hongarije, svédül: Ungern, franciául:
Hongrie, olaszul: Ungheria, románul: Ungaiia, spanyolul:
Hungria, csehül: Madarsko, latinul : Hungaria, lengyelül : Wegry.

Életmentőcserkész.Tur.ánszkysur"§{;orli"*^Í?ri'*'"*3;)
a permetező csövével hozzáért a magasfeszültségű áramveze-
tékhez és bénultan esett össze. Többen siettek segítségére, köz-
tük Fttchs István III.-os gimnazista, mezőtúri cserké§z is, aki
harsányan kiáltotta: senki se érintse a permetezőt. Azzal íel-
kap,ott egy karót és teljes erővel a pernletező csövére
ütött, miáltal az kettértört s így megszakadt az érintkezés a
magasfeszültségű vezetékkel.

A kertész meg volt mentve, Ftrchs István pedig elmenekült a
hálálkodás elől. Csak ennyit mondott: ez volt a mai jótettem.

Vidovszky Kátmán íényképét 9X12 cm-es nagyságban sok-
szorosítottuk. A kis műnyomó papiroson kószült reprodukciót
10 filléies áron lehet beszerezni a kiadóhivatalban. - otthon
diszítésére különösen alkalmas.

Vásároljunk magyar gyümölcsöt. Most, amikor a világhírű
magyar gyümölcs az osztrák vámháború miatt válsággal küzd,
kötelességünk, hogy a zamatos magyar gyümölcsöt higiénikusan
minél nagyobb tömegben íogyasszuk. A gyümölcs tápértékénél
{ogva mindig a legolcsóbb élelmiszer s egyúttal üdítöleg és
frissitőleg hat a szervezetre s a legfontosabb vitaminok gazdag
tárháza. - e,rtsük meg, hogy a gyümölcs nem csemege, hanem
a népélelmezés egyik igen fontos tényezője, melyből az egész-
ségünk fenntartása érdekében mindenkinek minél többet kell fo-
gyasztania. Cserkészek, együnk magyar gyümölcsötl

A magyarok bejövetele körképet 1UVc-os kedvezménnyel néz-
hetik meg a cserkészek. A magyarok bejövetele körképet most
restaurálták. Ebbő| az alkalomból a részvénytársaság értesí-

tette a M. Cs. Sz. vezetőségét, hogy a híres körképet olcsón
hozzáíérhetövé teszi a cserkészek számára olyképpen, hogy a
csoportosan látogató cserkészek 5jo/o.'os kedvezményben része-
sülnek, egyenként tehát 25 fillért íizetnek. A csoportot vezető
belépődijat nem Jizet. - Kívánatos, hogy minél több cserkész-
csapat vegye igénybe ezt a kedvezményt.

CSERI{'ÉszsZELLEM.
. . Este 8 óra,. Tikka sztő nyári meleg. Cseng a telefon.'

Halló, itt a Főposta! - Barátságos férfihang beszet. Elmondja,
hogy egy csomag került feladásra, amelyen csak ez a nregjetó-
lés áll: ,,Tóth Ptsta cserkésznek, 132. cserkésztábor." A cso-
magban, úgy véiik, romlandó élelmiszer van, féltő anya küldheti
kis cserkészenek. Ugy gondolták, hogy a Cserkészszovetségben
bizonyára meg tudjat< mondani, hogy a Jiú hol táborozik.

A választ megadjuk, a postatisztvrselő megköszöni, mint aki
kötelességét jó letekkel teljesitette. Brdeklodésünkre pusztán
azt a rövtd magyarázatot adja, hogy nem akarják a posia sza-
báIyai szerint a csomagot visszarrányítani a teladónak, mert
esetleg ezalatt elromoihat a tartalma. A Balaton partján pedig
nem várja hiába egy kis cserkész a legjobb tábori koszt mel-
lett is kedves hazait . . . 

,í

Sürgős küldeményt készítürrk a Janrboree előkészitésével kap,
csolatoan. Csak egy pont nem biztos még - ami épp_en a leg-
lényegesebb -, hogy melyik időpont alkalmas megbesiélés .tar-
tásara. A nagy sietségben ennek beírása nélkül kerül postára
az egész és csak egy oía multán jut valakinek eszébe, hogy az
időpont feltüntetése hjányzik. Nyolc óra, a posta zár, a ma-
gyar posta gyoís, ]a levelek mar zsákolva várják a további-
tast, mégis, mert cserkószúgyrőI van szó, kérésúnkre kiszedik
a mi kütdeményünket s a hrányt pótolhatjuk, megkímélve sok
idöt es kellemetlensóget.

Habozás néikül álttozatot hoztak nem cserkész emberek. sa-
ját hivatalos idejükón kívül nekik csekélységért, de a cserké-
szetnek egy fontos ügyért. * ,

Cserkészszellem. Nem visel jelvényt, íalán nem ls ismeri a
cserkésztörvényt, de benne él a segités, a szolgálat gondolata.
LátszóIag kicsiségben segítettek és mégís nagyon sokban. Nem
kötötte óket semmi, még az udvariasság szabályai sem, hiszen
hivatali kötelességüknek enélkül is eleget tehettek vo|na. Az
i|yen megnyilvánulása a szeretetnek és megértésnek igazi cser-
keszlélckre vall. Kétszeresen értékes ez akkor, amikor nem cseí-
kész jelszó alatt történik. Ezt a két eseményt a sok közül, mely
éppen az aprósága által a lélek íinomságáról tanuskodik, te-
kintsük példának. A társadalom körében is él már a cserkész-
szellem, amely egészséges és nemes tettekre képes.
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Nagyobb táborok.
V. kerületi összeVont tábor cyulán VII.3-

?-ig. 1'áb.-parnok Schreiber ottó, 215 Iővel.
V. kerületi összeVont táboí Bátán VlI. 20-

25-ig.'|'áb.-paínok dr. Horváth Endre, 2l5 fővel.
V. keíületi táboí Algyőn Vli. 5-1o-ig. Táb.-

parnok vitéz Csaba László,250 lővel.
Vl-Vll. kerületi őrsvezetői táboí Kőlyukon

VII.. l6-21-ig. Táb.-parnok ? '/

Vl-VlL kerületi tábor Mánlán Vll. l5-VIíI.
l5-ig. Táb.-parnok Röszleí László,30 íőve1.

Ix. keíületi köZös tábor Tiszalökön vl. 27-
VIi.16_ig. Táb.-parnok vitéz dr. Bessenyei La-
joS, l500 iővel, e tábor keretén beliil volt őíS-
vezetöi és tiszti tábor is.

X. kerületi őrsvezetői tábor Cserlrészparkban
VI. l5-20-ig. Táb.-parnok dr. Kacsina Istyán,
50 lövel,

Sopíon vm.-i közös táboí Nicken vI. 26-VII.
11-ig. Táb.-p.arnok Juíetzky Vilmos, 50 íővel.

ZaLa ym.-i tábor Nován VI. 1O-VII.7-ig.
Táb.-parnok dr. Rődy Zoltán, l50 lővel.

Vecsési lánctábor Nagyorosziban ViI. 16-
3l-ig. Táb.-paínok Lenkey Győző,160 íővel.

Gödöllői iáráSi tábor Gödöllőn vII. 9-26_ig.
Táb.-paínok dr, Pohl Sándor,200 íövel.

25. köZponti tiszti tábof Cserkészparkban VI.
18-28-ig. Táb.-parnok dr. Sztíilics Pál, 55
{ővel.

26. központi tiszti tábor c§erkésZparkban Vl.
30-VII. 10-ig. Táb.-parnok Éry Emil, 50 lővel.

27. központi tisZti tábof Cserkészparkban VIt.

11-21-ig. Táb.-paf nok dr. Sztrilich Pál, 50
íővel.

III. vizivezctöi tábor KesZthelyen VII. 2t{-VIII.
4-ig. Táb.-parnok rlr. Zsembery Gyula, 30 lővcl.

l. KERüLET.

Az 1, sz, BKIE Dab hatáíában táborozott,
nlesébe illő íehér nyárlaerdőbea (Zátony,,szi-
get"). A táborban kemény gyakorlati cserkésZ-
lnunka, komoly athletika és bensöséges táboí-
tüzek mellett, a bibliakörökíől és csendes per-
cekröl sem felcdkeztek meg. kétméteres ame-
rikai vendégük, Buslr Walliá vidám egyéniségé-
vel nemzctl(özi szint lopott be az egéSz tábor
életébe. Angol órák, anAol nóták és viZböl men-
tés tanítása voltak Wallie leladatai. Jó volt a
21 ór'ás hejk. Reitélyes nyomkövetéssel kezdő-
dött s a Tassi erőművek nregtekintése 1(épezte
egyik tö pontját. A tábor utolSó napján páros
'fű2óS. Kcttesé\ el ösSZeállVa kellett a bablözu-
1ékkel elkészúlni, saját tűzhelycn. A csapatot
az egész Dab-Dömsöd község pártíogó szere-
tete kisérte munkájában.' cSerébe a íiúk egy
vasárnap d, u. megjátszatták a íalu gycIekeit
s sZőíakoztatták bemutatókkal, tábortizze| az
i clősebb eket.

v. KERüLE,I .

Július 3-án mondotta az elsö sze_ntmiSéjét a
sZegEdi cserkészek ,.Náci bácsija", Jachan lgnác.
550 cserkésztiszt, akit a l23., l24., 551. és az
585. csapatok kisértek körmenetben a temp-
lomba, utána pedig a helybeli cserl(észtisztek
egy íésze ünncpelt Iehér aSzlal mel]et1.

Az 585. csapat l6 fönyl résztvevővcl 3 napig
tartózkodott az algyői kerületi táborban. A
keZdő csapat ebben á táborban Sok hasznosat
tanult a többi teStVéfcsapattó1.

Vl-vll. KERüLET.
A kerületi közös tábor július hó 17-28-igtaí-

tott a Mecsekben a Kőlyuk nevű baílang köze-
lében. A táboíban három pécsi éS egy mohácsi
csapat cseíkészei táboíoztak több napon keresz-
tül, de egy-egy napra több csapat cserkészei
is kimentek a táborba, amely Pecsl,ől két és íét
óra járásnyira volt. A létszám 20 és,18 között
V'áltakozott.

Az a két kentl c§erké§z, aki a györlek ven-
dége volt, Pécsre is ellátogatott. A7 állomáson
a jamboreesta cserkészek fogadták ökct. Meg-
nézték a széke§egyházat, a Zsolnay-gyárat, a
L!ttke pezsgőgyár hatemeletes pincéjet és -természetesen _ felmentek a Mecsekre is.

Nincs olyan pécsl cserkészc§apat, amely leg-

Templom felé a ltomokban. (Sebók l BKlE. felv.)
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Eggoplast.-kaucsukragtapaszbó1
készült, azonnali használatr a kész
síeril-9Jrorsl§öíés-

Mctgga,r ggártmúny,

X. KERüLET.

A gödöllői premontrei csefkészek nyári nagy-
tábora iúIius l4-29-ig zajlott le Burjas-pusz-
tán, Nór,rád megyében, Pekáíy Ist\,án töldbií-
tok'os mcleg szerctettel fogarJta a j,l-eseket és
nasv érdcklödéssel kisérte láboíi életükct dr.
Soicíos BÉla tóispán is. A tábori napok'ilaszno-
san. tallulsá{osatl leltck el s az estl táboítü7ek
biztató fenyiiIek voltaI( a köz<li Ipotyon t,:l lakó
magyar t€stvéreknek. A tábor létszáma 71 volt,
parancsnoka dí, SzopeI( Lóránd kcr. íőtiIkár. A
tábort nagyszálnú szülön kívül kozma lstrán
kcr, titkár, dr, Pohl Sándor jáíási titkár és a
södöllöi Díenlontícick láloF,alták mcg." A l33. sz. Szt, György ci.-cs. idei nagytábo-
rát iúlius 2-17 köZött 1aította a gyönyüíu
szaiki ertlóben, gr. Erdödy Sándor birtokán. Áz
idei tábor {elejthetetlen élménye valanlcnnyi
résztvevőnek, A vármegye alispánja S az egÉSZ
köfnyék nagy SZeíetette1 karolta íe1 a cserké-
SZeket éS s2inte versenyre .keltek abban, hogy
ki kényeZteSse őket jobban. A táboíhelyet adó
gr. Erdődy Sándor, a ptébános: Bucsek Nárrdor,
áz urad,ami íőintéző: Ka.jcsos János, valamint a
köínyéki {öldbiítokosok mind, mirrd igen nag]
(rdeklödéssel, meleg szeretettel ó: támogatás-
Sal Sicltek a csapat táborának scgitsegérc. Nettt
csoda azután, Úa annyi szeretetbő1 gyönvöíű
tábori élct feilödött ki, A cscrkúszek a7utáIl
hangulatos tállortüzi eslékkel inaíkodtak némi-
kÉpén meglláIálni a íelújük árádó sok ióságot.
Az utolsó bensöséges tábortűZnél adla át a csa-
pat narallcsnoksáAát KoZma Ist\in, il(i a csa-
batnák t2 éven át vol1 lelkes es fáradhatatlalr
i.czetöie 

- 
az úi parancsnoknak, Bányász Ist-

ván lőtisztelendő úrnal(. Az egész csapat mély
mcqhatottsággal búcsúZotl eddigi parancsnnká-
tól- akihez úsv hozzánőtt a hosszú l2 év alatt
És'akihez miiáig, mindenki oly nagy sZeíctctlel
ragas7kodolt, mintha máSodik atyja lctt volna.
Ke'riük, hogy az Ur, Akinek szcretctét és köve-
tesct Őltottá lelkünkbe - illtalmazZa mc!] öt
éS IiZcsse viSszá neki mindazt a sok jót, ne-
meset éS szépet, amit liai;aI tett s tudjuk, ljog}r
akkor egész'éleién át áldás, boldogság és sze-
retct fo§ja kisérni. ArJja lSten, hoqy úgy legyen!

alább néhány cserkészét ne küldötte volna tá-
borba. AZDl( a csapatok, amelyek önálló tá-
borba nem tudtak elnlenni, köZös táboft íen*
deZtek, vagy , a keriileti köZö5 táborba küldték
el cserkészeiket.

vtII. KERüLET.
őrsvezetői tábor, l932 iúnius l9-ike éS 24-ike

között rendÉzte meg kerütitúllk a Kccskemet l<u-
7elében lévő szikrai Tőserdőben a l<erúleti őrs-
vezetői táboíát, amelyíe Szép Számmal jöttek
össze a csapatok tanulni vágyó őrsvezetői és
ö r sv eZető-j elöltj e i.

Az 52 íőbő1 álló táboí paíancsnoka Mátis
Kálmán kerületi főtitkár volt. A íorgósZínpad
vezetőie Jochs JóZsel kc{ületi üV. tlltök vort,
aki 5 napon át irányitotia a kikópzi,st a ll6.
sz. Turán-csapat éS a keíület tí. ö. K. tagjai-
nak segítségéve|, l

A táboIban dé|elött naponként Iorgószinpadok
kereleben kaptak a {iúk kikepzést. Dilutárron-
ként iürdés, őísi órák, játékok, szabadío8lalko-
ZáS tették váltoZatoSsá a táboít. A tábori nrpot
{elejthetetlen táboítüzek íejezték be, amely-
nek keletében bemutatták 3 íiúk azokat a
nótákat, apró mókákat, atnelycIiel a cSapatail(-
tól ho7ták kö7enk_

Táborunkat m(gálogatták lai Fáy István íö-
iSpán, kerületi elnök és lelesége, dr. Sik Sándor
oíszágos táíselnök, ki,,az őrsvezető lrir.atásá"-
íó1 taított mindvégig élVeZetes és magas szár-
nyalású előadást az egybegyült őrsvezetőknel<,
Erzbrucl(er Aladár ker. tb. úv. el!rök, azonI<ívtil
t'öbb palancSnok és tiszt a kerület csapataitól.

Á tábor vidám hangulatát nagy nlértékbcn
előSegitette a legújabb ,,Sárkányli", nely
,,Szikra" és,,Fúst" cím alatt jelent meg,,tisz-
tán irodalmi célt szolgálva" a jó kedv mellett.

A vidám, de munkás táboí június hó 24-én
oszlott szét, nliután átvették a iiúk az ajánrjék-
könyveiket és a tábor jelvényét a palancsnok-
ságtól.

A tábor célja az volt, hogy a kerület őrs-
vezetői, ha csak néhány napon át is, de egy-
séges s elsőrangú kikép2ést kapjanak, amclyet
azután a saját csapalaiknál tudjanak itasznosi-
tani. E célt, lra nehéz ntunka árán is, de elér-
tük, mert minden résztvevő azzal a boldog ér-
zéssel vált e1 a kedVes táboító1, itogy az hasz-
nos volt, mert sokat tanultak. viszontlátásra!

Ix. KERüLET.
A 164. sz. Bocskay cs.-cs. apfód csopottja

június 20-án ünnepélyes Igérettételi ünnepélyt
tartott, nagyszámú közönSég íelenlétében. Be-
szédet mondott; iíj. Kinter Mihály s.-tiszt, h.
apródvezető. Az Igéretet kivette Salánky Jánostiszt. Ugyancsak jú1. 13-15-ig apIód-tábort
rendeztek a Bácsái birtokon. Változatos, ügycs
és SZép tábori műsorszámban gyönyöíködött a
megjelent táborlátogató. A tábort rendező Kin-
ter Mihály apródl:ezetőtől tábor után könnyes
szemmel búcsúztak a íi]:k. ló munkát végeztek.

A ti§zatökl kefületl táborban nagyszabású
c§'eíkész-céllövőveíseny zajlott le 80 résztvevő-
vel. Eredmények: cSapatveísenyben első lett a
952. sz. Baross Gábor-cserl<észcsapat (Nyíregy-
háza), amely dr. Vásáry lstván polgármester
tiszteletdiját kapta. 

- 
Cserkészek és segédtisz-

tek egyéni versenyében első lett Schauber Fe-
renc (Nyíregyháza), aki br. Vav László lőispán
tiszteletdíját kapta. 

- 
A csefkésztiszti kombi-

náIt versenyben elSő 1ett vitéz Udvarhelyi Béla,
aki a testnevelési kerület tiSZteletdiját kapta.

cSerkéSZ*i
hiadró l,a,g magyar gyártmányú

"Tip-'lop" 1elzésű
íoglr.eféí és

looroírzo,-rBc§€írEí
vásáro1.

tnegirod mi a \,égzettséged s milyen munkát ke-
íEs!t (mlle ván kepesitesed, kedvecl slb.). t]íed-
ríié1lII}ll ncm kecsegtetlek, I)e mindent meg kell
rJrObalni. l1letekes nelyen azt olvaStam:,,A hí-
Vokllrk liltnde!ek jaVokía vanuak". őrizu nreg
hat lovaDbia ls hltedet, rneít a megpIóbáltatás
tuejét ttctit túdilatod. lSten veled. 

- 
r. E. §Ze-

g-o. jaLioig 3-icle Szolgatát ismerek, 1-2 es 3
ualabD0l a|.oí. Dolgozzaíok le1 aZ egcszet S ak-
kor l(ozöljuk (Malonyai: M. NépműV€sZetq köZli
áZ l úaIaDból állúi) ValamunIlyit egySlcIrc. A
ilepmuV(SZÉti rovat nem voina roS5Z, cte még
kOíai. U. i. a cserkésZek eddig oly elenyéSZően
keveset S olyan íendszeltelenül gyirjtöttek, hogy
Ilagykepúseg volna rovattal elöalini. (Senki Se
akaut p1., aki a kecskeméti múzeumban készen
lElüolgUZotr csikós bocskor képet és lciráSát
elkulú(u volna egyÉIIes lclszUlitlsomra,) Na-
gyon szivesen veszünk azonban cikkeket ez-
Iratl}ball, ptaklikuS aprósdgokat S ha tárgyalá-
Saillk ereümÉnlryel járnak, szeptembcrtöI LZer-
mesteí rovartal lepjük meg olvasóinkat, amiben
persze tag tere nyíiik minden népies ügyes-
Ségttek. 'I'chát dolgozzatok eziíányban s biZto-
SaIl száníthattol< ezután iS a M. Cs.-re. Buzo-
gány jó, csak a rajza gyenge. Eltettük. Utóbbit
külölben az Errjők EZermesteíe iS l]ozta. 

-§Z. §z. I. líásod pompás kis 1rangulatkép. Aki
lIyet meglátni § mi több, megiíni képes, hatá-
roZottan tehetsógeS, Nem tudom még, mivé iej-
lődsz, nlindeneSetre cSák biztathatiak.,,A Hős"
a kiizlendők közt váíja soíát, Csak a poftód volt
keVesll 

- 
Fllmdiapozitíves gép. 'i'öbbek éí-

deklötlésére tudatjuk a gi,p adatait:100 W., 110
V csőizzólámpáva1, 40 mnt objektivvel, melynek
gyujtótávolsága 65 mm,2 drb íilmor§óval, ve-
zetékke1 és dugassza1 125 P, Megtekinthető é§
íendelhető a Marx és Mérey cégnél, tsudapest,
Vl., Bulcsu-utca 7. 

- 
H. L. A Könyvismerte-

test kjSZ öíömmel hozzuk a SZep[emberi SZám-
ban. 

- 
R. L. Sorát ejtjük. Mért nem küIdtél

képet is? 
- 

M. K. Klisét elkúldettem. Lev.-lap-
nak felhasZnáható. Ami rajzaid még itt voltak,
azokról biZony riekem nincS tudonlásonl. SZe-
gény Kálmán tsácsi volna a megmondhatója.
Humoros táígyú íaizot mindig sZíVeSen adunk
köZre. MoSt a Jamboreera Való készülés lehet
a téma. lgyekezz ió, könnyed íormákban meg-
ieleniteni ötleteidet. üdvözletek,

REJTVÉNYFEJTŐ-ÜZENETEK.

R. 52. Megkaplt|k. 
- 

A. M. Tótkomlós. Rejt-
\ ényciLl kezdetlegesek, bár nenl rosszak. Foly-
tasd kitaltássa1. r- lfj. A. E. Szórejtvéirycid
zaVarosak. Keresztbetürejt\,ényeid túl könrryűek.
Törrl a fejerJ jobbakon.

A takarekos
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MI pnDEI{EL?
Rovatvezető3 Dr. SZTRILICH PÁL,

a Háí§hegyi Cserkészpark parancsnoka.

llltil]l,!l!l!!!l!!ru!!u@
Számos levél vária válaszlri_ a iovatvezető

fiókiában. Nem vcsitek el, csak attnyiatt van-
nárr] iro,:v bizony cscrkésztürelem kell l]oZZú
kiráíni, niig sorra kerülnek.

Mindazoknak, akik táborukbó1 a Szeíetet 1át-
ható iegyeiVel iS telkeíestek, eZúton mond kö-
SZönctct a Magyar Cserkész.

B. L. Székelyországi meséd azok köZé a ked-
ves írások közé sorolható, amelyek elmonclva
h,atnak. Iíásban, alrol nem segít a mesélő hang-
hordozása, játéka, már több íordulatot, meg-
lepctést várunk, itt viSzont csak egy megszo-
kott iSmert törtúnetet kapunk 

- 
új köniösbcn.

EZ a köntöS a,székely miliő, a legkedvesebb íé-
sze a történetnek. A rajzok gyöngék. Már nem
elég naivak ahhoz, hogy SZenret hunyhatnánk,
perspektivai, attatómiai Stb. rogyatkoZásaik fe-
lett. 

- 
B. M. 4. 

^ 
lorditott tiiítenel érdekes,

megható. Egy kicsit qrzik rajta a lorditás .-
más baja nincs. Közlendők közé soroztuk. Jó
volna hasonló íoríásban egészen hétköZnapi ió-
tettek leirása után kutatni. 

- 
Dr. F. L.550.

A,,Szegedi íáíkaSok" iIásáit mindig öíömmel
yeszem kézbe, mert csupa pIaktil(trs, li(ls, ér-
dekes colgot tartalmaznak. Nem tudom aZ
552-es l'. Ernő hogyan viszonylik a íamiliához?
liem éitem, milyen tábori számba kúlditek írá-
Sotokat. BiZony ilyen maid C§ak iövőre iön is-
nét, de ne lélietek, lrásotok nem kallótlik el.
Közlésíc óídemes dolgok. A zászlóknak egyet-
len bökkenöje a színes kliSé, ami bizony drága
dolog. Ajánlani fogom cimlapbatt hozni egyszer
a Jamboree előtt. Addig megiíhatnád, mint őrsi
játékot, a zásZlóismerct gyakorlását, me8neVcZ-
i,én, hol lehet a zászlók színes képét megta-
lálrri. (Lexikon, stb.) 

- 
I. D. 164. Köszönöm a

felvételeket. Látom, megSZívlelitek a M. Cs. l<é-
réseit s igyekeztck eleven ellesett jelenetelret
megöíökíteni. Válogattam beIőlük. 

- 
G. B.

Rákospalota. Bizony, azóta Kálmán Bácsi elha-
gyott bennünket. Amit ő mondott, arra csak azt
mondhatom: Amen. Ugy van, AZ egyszerű mutt-
kás sorsot én Párisban próbáltám végig s Iridtl
el cserké§zlélekkel a nehéz próbákat is elViseli
aZ ember, Munkakeresésedet megismételem, ha

A Magyar Cserkészszövetség Hivatalos Lapja.
Előfizetési ára egész évre 12 pengő. 

- Félévre
6 perrgő. 

- 
n-egyedévre 3 pengő. 

- 
§2gllrg52-

tőség éS kiadóhivatal ; Budapest, v. kerület,
Nagy Sándor-utca 6. szám. Cserkészház.

szerkedztésért és kiatlásórt felelős;
KOSCH BÉLA tlr.

Kiadja a,\tagyar Cserkészszövetség.
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Rövidhullámú amatőr alig nélkülózheti a pontos hullámmérőt.
Segitségével állapitja nleg, no§y gepe 1vevóie cs adóia) milven
rezgésszám. (huliámhossz, iIánt erzckcny, illétve milyén rezgés-
számú hullámokat kelt. Ilövid hullámoknál ez azért í'ontos, riert
nagyon nehéz az egyes adókat megtalálni - sokszor átsiklunk
az allomá§ok felett.

két hullámmérőt ismertetünk: absorbciósat és hullámkeltőt.Az absorbciós hullámmeró nagyon egyszerű: tekercsből és
forgókondenzátorból. (illetve öninoukcióÓ-ol és kapacitásból),
azaz.egyszeíű rezgőkörból áll: Olvasd el a Magyár Cserkésá
nárcius l5-i számában a rezgőkörről irtakat é§- lásd ott azl. ábrát.

Működése a követkéző:_A hallgatóval figyeljük a gépet. Ha
a gép rezgésszáma beleesik a hutlámerő méreli hatűioa, ak-
kor a kondenzátor bizonyos álásánál a vevő anétküt, hogy
hozzá nyúltunk volna, csaknem teljesen elhalkul. FeltételezzÚ-t<.
azt, ho,gy,,.tudjuk, 

. 
milyen kondenzátorálláshoz milyen rezgés-

szám (hullámhossz) tartozik, szóval hullámmérőnk be van ,ka-
librátva". Leolvashatjuk, hogy a vett állomás milyen rezgés-
számú s az állomások íáblázatábó| megállapíthatjukl melyiliaz.

Enlitettük a kalibrálást. Ha például tudjuk azt, hogv a vett
állomásnak, mi 

_ 
a tezgésszáma és a huilámmérőnk rs*rneretlen,

ugyanigy járunk el: ktxiserletezzük - mindig több mérést esz-
koz_ölve,-, hogy az ismert állomásokat mér<.rnk melyik tekercs-
csel, _milyen kondenz4torállásná halkítja el legjob6an. Ezekei
az adatot<at mindig feijegyezzük s amlkof mái- elegendó ada-
tunk van, akkor azokbol táb|ázatot állítunk összé. hosv a
közbeeső kondenzátorállásokhoz tartoző rezgésszámoi 1hriiűm-hosszat) is ismetjük. Ezt nevezzik 

-kalibrá.lásnak. 
Most'már az

ismeretlen állomásokat is meg tudjuk álapitani. Ha van közel-
ben gyakorlott rövidhullámú am4,!)r ismerósünk (különösen, ha
pontÓ§an ka'librált hullámkeltő hÜlfimffiője van;, nagyon áeg-
xónnyítheti ezt a munkánkat.

Lássuk, hogyan készitünk absorbciós hullámmérőt!
Mivel röviohullámokról van §zó, a forgókondenzátorunk ne

legyen 100-150 cm-nél nagyobb, de mindenesetre légszigete-
lésú legyen. 'fanácsos fémdobozba elhelyezni a kézkapacitás s
az esetleges más zavaró körülmények erkerülése végett.-Á te-
kercseket a Magyar Cserkész május l-i száma leirása szeíint ké-
szítjük el, azonban pl. nem kétszer nyolc, de csak egyszer nyolc
menettel - két csappal, rövidebb ,,a" trolitiappal, stb. - ké-
szítjük el. Készítünk még küiönböző menetszámú tekercseket
(3, 5, 8, 13, I7), hogy lehetőteg az egész rövidhullámú részt
mérni tudjuk. Amint emlitettük, a kondenzátort árnyékoljuk. Ez
azt jelenti, hogy olyan lémdobozba (aluminium, vótősréz) zár-
juk, amely teiiesen körülfogja, amelytőI azanban gondosan szi-
getelve van s a kondenzátor iorgatása közben sent ér az árnyé-
xoló dobozhoz, Az árnyékoló doboz készitésének sok módja
van. Szép és jó iémdobozhoz jutunk, ha veszünk megfeleló
nagyságú, olcso aluminiumlábast. A íüleit óvatosan ieszedjük,.
vigyázva arra, nehogy megsérüljön a lábas, illetve árnyékoló
doboz, vagy behorpadjon. A fül szegecseinek helyeit óvatosan
beszegecsetjük. A meglelelő helyen egymástól és az árnyékoló
doboztól is gondosan elszigetelve, ket banánhüvelyt szerelünk
(a lábas oldalába) olyan távolságra egymástól, amilyen távol-
ságra a tekercsek csapjait készítettük. ,lr doboz alját kifúrjuk s
íelerősitjük a kondenzátort. Az árnyékoló doboznak az aliát (a
lábas teteje volt eddig) szintén uffigf.l.tő módon (csavarot<
segítségével) íémlappai befedjük, Természetesen már előbb a
két banánhüvelyhez hozzákötöttük a kondenzátor két pólusát.
(Megcsinálhatiuk azt is, hogy a kondenzátor egyik pólusát nem
szigeteljük el az árnyékoló doboztól a felerősítés alkalmával .-
s ekkor az egyik banánt §em kell szigetelni, mert hiszen az
egyik vezetékül a fémdoboz szo|gál -, nem jár semmiféle kü-
lönösebb hátránnyal!)

Ezzel készen is lenne a hullámmérőnk. Működését a beveze-
tésben elmondottakból ismerjük.

A másik hullámmérö voltaképpen kis adógép. Hullámokat
keltünk vele s a vevőgépünket erre hangoljuk be. Ha ismerjük
a hullámmérőnk által keltett hullám rezgésszámát, akkor túd-

cSERKEsZ-R fo.
xpszÍrsüNx rrur-r,ÁMvrpnőrt

juk azt is, hogy a vevőnk
gézszámú állomás vételére
leitételezzük azt, hogy a

akkori behangolásában milyen re;-
van hangolva. Vegyünk két példát.
hullámmérőnk (nrivel a lövidhullá.

Án

+B
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nMonitor"-rrnk ka.pcsolása_: V:Rádiócsö. Erre a célfa iól meefelel,bár-
mely^ik audton csö. L l_ es L2_ : tek_erc§par : xeszitéii-m óajá'i;-rffi ]ö;'"M. Cs. 9. számában. Cr : ,00 cm forgiikond. cz: l96i;-5*'- 

-;6"iiÓ;$":
zátor. Ft:íojtóteke_rcs:_ lásd M, üs. l0, sz. ne;},:ióeiróirállá;:"i"-

telefonkagyló. A : fútótelep, B : anó<ttelép.

mírak ezt a típusú hullámmérőt ,,monitor''-nak szokták nevezni),
monitorunk már be van kalibrálva: hallunk egy állomást, szÓ,l
Ietnenk tudni, melyik az. A vevőt ugyanúgy*áagyjuk, ciupán
az_antennatekercset kapcsoljuk ki. Mettéje áiiunk á-monitorúnk-
kal és a vevön figyetjük, hogy a mónitor kondenzátoránalt
torgatása._közben.a luttye mityen rezgésszámnak megfeleiő kon-
denzátoráliásnái jörr be. Ezzel már tudjuk is az rsmeretien ál-
lomást. - A nrásik eset: Baráíunktói tudjuk, hogy ilyen és
ilyen r.ezgé,sszámon e gy.. távoli 4llomást lehet 

- 

f o gni. r.,r ér<iirit me g
nem sikerült, mivel etsiklottunk ielette.. A monrtort beállitjuk á
kívánt rezgesszámra, odaállunk a gépünk m..llé és addig'i§iz-
gatjuk vevőnk9t arylg a monitor füttye nem jön be iéiiósen
trsztán: a monitort fáÍretesszük, az antennatekeriset bekapcsol-juk és megfigyeljük az eddig ismeretlen állomást.

A monitornak számialan kiviteli módja van. Egyik kápcso-
lása már a rövidhullámú vevőnél is használt ÉÓalgneimer-
!3pcsolás (sokan tévesen Schnell-kapcsolásnak hívjáki;. Nem
akarok ismetlésekbe bocsátkozni s ezért az elkészítesére vonat-
kozólag olvassátok el a Magyar Cserkész 6-12. számait. Ugyan-
úgy kell elkésziteni, nrint a vevőt'. 'l'anácsos az egészet a-rnve-
korni. Némelyek duplarácsos csővel készitik, sőt a fritőtetepneÉis,
anódtelepnek is szárazlelepet (zseblámpaelemet) hasznátnak s
az egészet szerelik be fémdobozba. A közölt nagy rövidhul-
iámú tekercsek helyett szoktak csőaljra tekert kis rclvidhullámú
tekercset is késziteni. Abban az esetben, ha nagyon pontosan,
több tizedesig leolvasható tárcsánk van (pl. Hecaphon), a 100
cm-es helyett 500 cm-es forgókondenzá6-rt is használhatunk.
Előnye, hogy kevesebb tekercscserével tudunk mérni nagy hul-
lámterületet s középhullámoknál is jobban használhatjuk.

A monitor üzembehelyezése a következőképpen történik: A
telepeket bekapcsoljuk (illetve ha jack-et használunk, a dugót
bedugjuk), lassan kiiktatjuk a fűtőellenállást mindaddig, amig a
kagytoban nem hallunk koppanást, azaz amig visszacsatolás be
nem áll. A monitor az indu|ásra készen áll - már tudjuk is
használni.

Tudományos célra, nagy állomások ellenőrzésére több mód
áll a technikusok rendelkezésére, amatőrcélokra teljesen meg-
felel e két módszer. Jó munkáti Halntossy S. - Res.

Még mindig nem kaptam cseíkész rövidhullámú amatőrök
ötleteit, mesterfogásait, készítésí módjait, gépeit ábrázoló ké-
peket és rajzokat! Mi az oka? Sürgősen pótoljátok mulasztá-
sotokatl Rovatuezető.

tőltCsak Szent Lukács Ggóggfürdő Kristálgvizet !
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Megbízatás, képesítés,
munkakör megnevezése gomb
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l. cs. apród.
2. segedórsY.
3, órstezetó

íarkask ölyök
iellegű meg

-1. raivezetó
5-7. csapatmegbízottak

(titkár. pénztáros, szer-
táros és kön},§eló) asze-
rint. a.nint tevékenysé-
giih egf,. két vagy három
rajnál na91,obb csapatía
teried ki.
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zöld posztó

l db.6mm,-€s sárga

6 mm,-es arany

6 mm.-e§ sárga

khaki c§ont

sima lém

llliomos fém

|.,Vármegyei elnök
2.' Vm.-i Jőtitkárés vezetót.
3. Vm,-i tisztviselők
4, Ker. elnök, tár§el, üv. e.
5 Főtisztviselők
6. Tisztviselők
7. Országos elnök
8. OrsZ. tarselnökök, ovt,
9. Szöv. íőtisztviselők

10. Szöv. titkárok

A kath. lelkészek vállpántiukon a rangjelzés felett és a nyalrkendő
gyúrún aranyszínú fémkeresztet, a píotestáns lelkészek ugyanott bronz-
szílrú nyitott lapú biblíaielvényt viselnek.
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Bl Vállpántok ielzése a cserké§zcsapatoknál.

A vállpánt

sáv

Jól sikerült az eszperafltó gyakorló-tábor. Július 15-29-ig tar-
tott a pesti Lehel-csapat táborának keretében az eszpeíantó
gyakorló-tábor, melyen vidéki fiúk is résztvettek. É,rdekes volt
megállapítani, hogy a csak félév óta tanuló íiúk milyen jól
tudtak a tábor vége felé eszperantóul beszélgetni. Nemcsak
gyakorló- és olvasó-órákat tartottak naponta, de a vezénysza-
vak és nóták is eszperantóul hangzottak el. Ismét bebizonyo-
sodott, hogy mindazok, akiknek nincs alkalmuk és módjuk va-
lamely idegen nemzeti nyelvet megtanulni, jól teszik, ha leg-
alábíl az e§zperantót igyekeznek elsajátítani és a cserkészet
szeigálatába állítani.

Ak-h-cvperantóul kivánnak tanulni, j elen tk ez z e n ek szeptemb er
5-ig Budapesten: a Magyar Cserkészszövetség Eszperantó Gya-
korlókörénél, V., Nagy Sándor-u. 6, (lehet levelezőlapon is!),
megjclölve, melyik napon érnek rá. Gödöllőn: Tóth József ny.
iskolaigazgató, Nagyváradi-út 13., szívesen tanítja a jelentke-
zőket. Győröíl; Steiner György, Apátür-u. B. Nagymaroson:
Takács József dr. orvos. Yeszprémben: Prohászka Viktor, Ró-
zsa-u. 19., vállalkoznak tanításra. Az eszperantót kellő szorga-
lomma| a jamboreeig meg lehet tanulni !

Bi Pi lábanyoma. Mikof a főcserkész ez évben Afrikában járt,
gipszöntvényt csináltak mezítelen lábanyomáról. Mint H. V.
Marsh írja, Natálból az öntvényt Lexdenben, a cserkésztiszt-
képző táborban helyezték el. A tábor főútján, mely a szabad-
téri kápolnához vezet, áll egy cement oszlop s itt van a láb-
nyom. Azoktól a cserkészektól, akiket a natáli cserkészek kü-
lönösen meg akarnak tisztelni, hasonló láblenyomatokat készí-
tenek, amik aztán cementben az oszloptól a kápolnához vezető
úton nyernek elhelyezést. Ez a tisztesség csak azokat érheti, aki-
kei nláguk a fiúk választanak ki s akik rendkívüli jó hatással,
jellemükkel és önzetlenségükkel maradandó nyo,mot hagytak
csapa.tuk életében. Az oszlopon elhelyezett tábla íelirata ezt ma-
gyarazza.-A íőcserkész lábnyomának íeíirata ,,B-P" s minden követ-
kező személyíe az a megtiszteltetés vár, hogy lábnyoma eg1,
ideig a főcserkészé mellett lehet,

25fi) éves sí. A norvég sí-múzeum érdekes tárggyal gazda-
gcdott. Egy kiszáradt láp helyén lolytatott ásatások közben
iégi síre akadtak, amely a turíaréteg szerint ítélve, amelyben
eddig rejtőzött, körülbetül 2500 éves lehet, A lelet azért jelen-
tös, mert eddig történelmileg csak a 10. századig visszamenőleg
volt a sínek Norvégiábarr való használata megállapítható.

üvegre (rossz fényképlemez, stb.) fekete tussal kis képet fes-
tünk. A tust, ha megszáradt, addig festjük át, míg tömör íekete
nem lesz. Aztán az egész lap nagyságában kissé meggyurt
ezüstpapírt (staniolt) fektetünk rá háttérnek s bekeretezzük. Kis
ügyességgel csinos képecskék kerülnek ki kezünk alól. Hamu-
tartó, tálóa stb. dísztárgy is készülhet ilyen módon. F. M,
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haki cson

c) vállpántok ielzése az öregcserkészcsapatoknál.

öregcserkészcsapatoknáI a vállpántok 1'elzése ugyanaz, mint a
cserkészcsapatoknál, azzal az eltéróssel, hogy a vállpánt szegélye barna,
a vezetéssel (.]rs, rai) megbízott öregcseíkészeknél a vállpánt sávia piros
hel],ett barna,

Cserkészeknél ielzett 5-8 ielzés nem tétezik.
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gyre iavul a
récord min-

den sportágban. Talán az
emberi nem erősődött és
fejlődöttg Korántsenr! Ha,
nem az ésszerü táplálkozás
és a babkávé lehetővé te-
szi a szakadatlan trainirrget,
ami a sportolót meg,
edzi, megacélozza és [itar-
fu st,'tigye"sséget b iz to s i t-'n eh.
Az emberiség ma a sport,
a babkávé korszakát éli.
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gumrni-kajak

könnyű! gyors! olcsó!
Cserkésaisryaertető i,ngyen és bértnent,ue.

,oINIJfT56 kajak-üzem
Győr, Dugonits-utca 2.
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DINAMII{US HANGsZoRo
minden lrádió.
készülék telie-
sítményét fo-
kozza.Előnyei
kis készülé-

keknél ugyan-
úgy kifejezés-
re jutnak, mint
a nagyobbak-
nál s bekap-

csolásánál
senrmiféle át-

alakításra
nincs szííkség.
l0q l20, l50
és@20 voltos
egyen- és vál-
tóáramra ké-
szül. Bármely
rádiókereske-
dő bémutatja
és készséggel
szolgál részletes felvilágosítással.

oRIoN IZ^ÓL^::ÜÁPAGYÁR.

,,É,let" lrodalmi és Nyomda Rt. Budapc§t, l., Horthy Miktós-út 15. 
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tgargató: Laiszky )enő.
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Olwasd a
:

víz tC.§ E RKÉ S Z
KOIVYVSOROZAT-

köngzleit !


