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ENR,ILO-rral§
a kitünő szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad' hiányoznia.

Jól cukr ozva üdítő és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túráknal
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

Kizrirólagosan honi, nyersanyagok-
ból gyártja

a FRANCIí, IIENR, IIí' FrAI R'T-
nag5rlsanlzsal §3 rn6sonszelií|ánost hazal g5rárallran
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Minden út űemetőbe visz.. .

De sírni nem kell.
Temetőben csend van, szent csend,
Abból út új orszdgba visz.

Sirdmok völgye itt miénk.
Mért bánat érte?!
Fehér fényű lélek pénzén
Messze udgy,ak vdra miénk,

Buda,pest, 7983 moaember 7.

XIY. éaf + ,Zo.,sad,m.

Dénes Tibor.

QohaQ. felete Teggelén
Ablakrdcsia könyököIök,,
Halkan hull .a könny
Lelkem harmatos Jöldj ére.
Előttem utcai közönyök.

Li,hegő, cipelő pdrok,
S egyesek, - némak,
kicsi koszorú kezükben,
Szemük alatt telmart drok.

és csendes gyásszal meghajtva fejemet, imádkozom
érted. Hiszen te voltál a legigazibb barátom. Eliöt-
tél a Magyar Óserl<ész hasábjain minden második
héten és mellém ülve, Ösendes szóval elmondtad,
hogy milyen szép az éiet, ha jók az emberek és ha

a szívekben a szeretet él. Azőta
hiszek a szép életben és a jó

emberekben.

tlgy emlékszem reád ! Maga vol-
tál a férfias melegség, bizalom,
mosoly§ás és békesség. Nemcsak
hirdetted, de élted a szeretetet.
Megsímogattad a szívünket és job-

bakká leitünk, ha szóltál hozzánk.

Haíottak napján tele lesz virág-
gal a sírod. Én hozom a virágot
és sok száz és ezer cserkésztest-
vérem. Mert aki minket szeretett,
annak számára a magyar firinak
mindig van egy szál virága és egy .

szívből jövő imádsága. És amikor
sírod mellett megjelenik a gyász-
fátyolos asszony, kezén futtatva a

kicsi fiút, akiben a te életed folyta-
tódik, akkor én, a magyar cserkész-
fiú, odaállok az oldala mellé és vele
gyászolok és vele imádkozom. Mert

Kaszarúit l|nelly@z@lk or sfirodúror
énisate
az enyém

Virággal
Kálmán

Isten !

családodhoz
is voltáI.

borítom a
bácsi, haló

tartozom, hiszen míg éltél,

sírodat. Imádkozom és sírok.
porodban is áld|on rneg az
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A cserkése űu,ka,rékos.

A bibóros mondta a diszmisét -A sok-sok ezer szíu meg hinti szét
Az' ezerév es ősi d,allamot,
Amit tíz szcizad egymdsnak adott:
,,Magyarorszdgról, r,omlott hazrinkról,
Ne f eledkezzél el szegány magyarokról" ,. ,

Egy cserkésztiszt tandr, ErdéIy Jia
Dglolni kezdi, De kicsiny hia"
Hogy el nem uagódi,k a zöId gyepen,
Rtizz,a val,ami szörnyű gyötrelem -Görcs bújt m,ellébe, fuldokol szegény,
Könnytenger zóporoz ,a két sze,mán.
Mozgtis. A bíboros is odanéz,
Egy-két gyerek mentőkért menni kész -,,Bocsdssatok meg" - szólt, - "rnincs semmi baj.
Csak náIunk tiltott ez a draga dal,
Tizennégy éve vrír,om és l.esem,
Hogy dalolom majd boldog-csendesen,
Most lehetett vón, de a mult" a mult
Redm zuhant s a lelkem elborult-" -S kérdezi angol, francia, a dán,

Holland, lengyeI, finn, indus és japdn:

,,Szabad eltiltani egy te,mplomi dalt,
Mit ezer éuen tit egy nép só,hait?" -A gyermeksziv íöldobb,an: nem lehet,
Daloljuk hó.t a tiltott éneket -Es szöveg nélkül, hangra hang felelt,
S öt vitágrész együtt énekelt.
körül oz erdők titvették a dalt,
Viharzó dómmá vdlt, omi kihalt;
Velük dalolt az azur-messziség,,
Rigók, pacsirtdk, csizek, gerlicék,
H ar,an gv íra g, v adr ó zs a, mirtus zd g
Fújtdk a ldncravert dgl himnuszat,
Az ég kárpitjtit nyitjak angyalok,
E,gymdsnak adják át a csillagok,
Hogy a szJérdk az Istenhez repítsék,
Hogy hallgassa meg, mert lenn nincs se.gítség.
,,Magy,arorszdgról, romlott haztinkról,
Ne f eledkezzél ,el szegény mqgyarokról." ..,

,A N4I lE GT|ILTOTT /DA\/L

GödöUő, 1933. augusztus hó.
Kiss Me,nyhért.

T, oítág föcsepkés?e a JamboveepóL
----<)c<:)e{:>e<>--

,,Ugy érzem, elnézésüket kell kérnem, amiért kénytelen riltam
a .Jamboreet,még annak befejezése előtt elhagyni,-de remélem,
mindenki tudja, hogy 9 északú állam cserkésáit kellett meglá-
|oga.tnom 600 angol férfi- és leánycse,rkészvezetővel egytltt.
Eredetileg,azt reméltem, hogy ez a körút csak a Jamboree"utánlesz esedékes, sajnos azonban a hajó indulása é§ a résztvevők
szabadságbeosztása kényszeritettek arra, hogy Gödöllőt .még a
Jamboree befejezte előtt hagyjam el. Ennek- ellenére is 9 nápi
gö-döllői tartózkodásom alatt nyert benyomásaimat a követké-
zőkben foglalhatom össze:

1. A szervezés tökéletes volt, azonban két évi fárasztó mun-
kát je,lentett a vezetőség, a magyar öregcserkészek és cserké-
szek részére, akiket megértő és segítségre kész kormány és
hadsereg támogattak, kitűnő eredménnyel..

2. A különféle nemzetiségek között fennálló kölcsönös meg-
értés és ióakarat íejlesztése a Jamboree egyik legfontosabb in-
doka. Ez olyannak bizonyult, mint amilyennek reméltük: kitűnő.

3. A magyar közönség és a magyar cserkészek különleges
szívélyessége a külföldi - különösen angol _ cserkészekkel
szemben feltűnő volt.

4. A tábor, annak ellenére, hogy 25.000 ember
élvezetesen cserkészszerű volt, ami különösen a
is tudható be. A művészies és sokoldalú díszí-
tések a tábor egyik jellegzetességét képezték.

5. Az öregcserkészek kiváló és önzetlen tevé-
kenységükkel tűntek ki, amellyel a háttérben tel-
jesítették kötelességeiket, miközben a többiek
szórakoztak.

6. A fiúk egészségi állapota kitűnö volt és
ennek folytán igen kevéssé vették igénybe a
nagyszerű kórházat és az ott levő.cserkészorvo-
sokat.

7. A négynyelvű tábori úiság feltűnően jól
volt szerkesztve, nagy érdeklődésnek örvendett,
nagyszenien működött és elösegítette a nemzet-
kőzi batátkozást.

8. A repülés is úi jelenség volt a cserkészet-
ben. A lengyelek és a rhagyarok szép bemutatá-
sokat végeztek.

9. A magyar zenekarok kiválóak voltak és
mindenütt élénkítően hatottak.

10._ A magyar közönség barátságos érzelmei
a cseikészekkel sz€mben szembeötlőek voltak.
Meghatóan mutátkozott ez a gödöllői járás fel-
vonulásálran .is* Mélyreható .kifeiezése, vo|t ez- a
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vendégszeretetnek és az egész rrfagyar társadalom részéről a
mozgalommal szemben nyilvánítgtt rokonszenvnek. Engem sze-
mélyesen mélyen meghatott az a meleg fogadtatás, amélyben
minden nemzetbeli cserkésztestvérem részesített és az a kiváló
barátság, amelyet Magyarország velem szemben tanusított. A
cserkészek iránti hálával eLtelve tértem haza, Nemcsak remé-
lem, de bízom is abban, hogy mozgalmunk minden országban
e,lőrehalad és hozzájárul a jövő különböző nemzetiségű férfiai
közőtt a testvériség és a íokozott ióakarat kifejlődéséhez."

*

Az angol cserkészvezetők lapja, a ,,The Scouter", több otda-
lon át íoglalkozik a Jamboreeval. Az angol cserkészszövetség
külügyi fötitkára, aki egyúttal a Nemzetközi Cserkész,iroda i§az-
gatóia is, Hubert S. Martin cikkéből idézünk:

,,A IV. Világjamboree most már a múlté, de habozás nélkül
állíthatom, hogy mindazok részére, akik abban a szerencsében
részesülhettek, hogy jelen voltak, egész életre szóló emlék lesz.
Sikere, bármely szemszögből nézzik is, legvérmesebb remé-
nyeinket messze, túlszárnya|ta. Az idő és a környezet gyönyöríí,
a szervezés tökéletes volt. Egy éve sokan azt gondolták, hogy
ilyen nehéz időkben bolondos optimizmus kell ahhoz a remény-
hez, hogy 20.000 cserkész a világ különböző része,iből össze-

gyűlhessen a cserkésztestvériség e nagy meg-
nyilvánulására. Némelyek azt állitották, hogy a

. gazdasági viszonyok fogják e tervet meghiúsí-
,o1, tani. A cserkészszellem azonban meghazudtolta
" '/ ezeket a prófétákat és olyan sikert teremtett,

amely meglepte a világot.
Kedves magyar vendéglátó gazdáink iránt ér-

zett há|ánkaí és csodálatunkat szal,ak nem tud-
ják megfelelőképpen kiíejezni. Magyarország
kormányzójától a Jamboreet látogató óriási tö-
megek'legalacsonyabb rendű egyéniségéig, a
tábórparancsnoktól a legkisebb rnagyar cserké-
szig mindenki oly szeretetreméltóan íogadott,
aminek jellemzésére nem találok szavakat.

Igen nagy hatást tett rám annak a 600 ma-
gyal ciregóéerkésznek a kitűnő munkája, akik a
tábori rendőrséget alkották. A Jamboree örö-
meiből kevés jutott nekik osztályrészül. Jóaka-
rattal dolgoztak a többiek kényelméért és zavar,
talanságáért . . . Egyetlen fennakadást sem lát-
tam, s ieveszem a kalapomat előtlük."

lakott benne,
környezetnek

Je^9 
5 eL
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Il'ill,él,ekbőI, l,es|a a, pengő,

,A nagy város, amely öltözött gyolcsba és bíborba
skárlátba, és megékesíttetett arann5lal, drágakövekkel

;}ltí tg efi oo[t az ó í( oeí Bábe.t2
---1t-

vagy északnyugati az uralkod,ó széliránya, de mivél a
főisten: Bél, egyúttal a Nap megszemélyesítője is volt,
az északkeleti irányt választották, tehát azt a világtájat,
ahol a Nap június 2l-én, az év leghosszabb napjának
hajnalán felkel. Eszakkeletről vezetett nyílegyenesen a
városba Bél isten körmeneti útja, amely a Szent Kapun
keresztül, a Bábel iornyának csúcsán álló templomnál vég-
ződőtt, A Szent Kapu, amelyről a város is nevét kapta,
minden év őszén nyílt meg egyszer, amikor az isten-
szobrokat körmenetben vitték át rajta, utána ismét bezárták
és befalazták.

Nyolc és fél km hosszú, kétszeres fal övezte körül a
várost, amelynek nyolc kapuján át az istenekról elnevezett
nyolc egyenes út vezetett, mindegyik a maga istenének
templomához. Az utcák etrendezésében semnti gyakorlati
szempont nem vezette a babyloniakat: a vallás volt a döntő
tényező a város egész életében. A körmeneti utcákban,
ahol a nehéz, dúsaranyozású istenszobrokat körülhordozták,
hat méter szélességben, fehér mészkőkockákból készült
kövezetet építettek, amelyet kétoldalt még más anyagból
készült rózsaszínű csík fogott közre,

Bél isten főtemploma, a ,Bá-
bel tornyan, mint egy mai felhő-
karcoló, hét egymáson nyugvó
emeletről nyúlt fel kilencven méter
magasságba. Alapja, amely az
egész óriási épületből egyedül ma-
radt ránk, négyzetalakú volt, a hat
emelet lejtősen, folyton kisebbedve
emelkedett acsúcson álló 1 5m magas,
egyenes falú templomi§.

A legpompásabb látképet észak
felől nyujtotta Babylon, Innen, az
Istar.kapun keresztül vonult be a
király esténkint a városba nyári
kastélyából, ahová a nappali hóség
elől menekült. A 9 m Istarkapun
átvonulva, a királyi palota elé ért a

pás templomokról és Bél isten mérhetetlen értékű, dúsan
aranyozott szobráról.

Hogy' ezék a leírások korántsem meseszerúek és ki-
találtak, azt a német Keletkutató Társaság l899-1917.
közötti ásatásai fényesen bebizonyították. Nemcsak a
Város pontos alaprajzát, templomainak és palotáinak helyét
találták meg, de napfényre került Nabukodnezár trónter-
mének jelentékeny része, a királyi palota kapuja és a ,

szomszédos Istar-kapu is, amelynek kékre zománcozott
falán a sárkányok és bikák tarka domborművei ma is
olyan színpompás képet riyujtanak, mint a babyloni király-
ság legfényesebb napjaiban.

A babyloni kultúfa fejlettségének legszebb bizonyítéka
az a kb.6000 darab ékírásos agyagtábla, amely az ása-
tások folyamán előkerült. Adásvételi szerződések, adós-
levelek, valóságos telekkönyvi kivonatok, sőt a mai uti,-
könyveknek megfele|ő város-leírások olyan tömegét vájta
elő a kutatások csákánya, hogy ezek alapián a Nabukod-
nelár korában mintegy 200.000 lakosú város szinte min-
deir utcáját térképre rajzolhatnánk:

A ,négyszögletes alapra jzi Bábel az Eufrates folyó bal-
partján terült el, még pedig olyan módon, hogy tengelye
északkeleti irányba nézzen. Ennek okát a babyloni vallás-
ban kell keresnünk, amely szerint az istenek lelke a sze-
lekben nyilvánul meg. A vidéknek ma is az északkeleti

menet. Ennek csúcsán épUlt Babylon egyik legnagyobb neve-
zetessége: Semirámis függó kertje. A palota legfelsó eme-
letének téglából és mészkőből épült bolthajtásain terült el
ez a, Kelet növényzetének minden gazdagságával beren-
dezett kertcsoda, amelynek bonyolult vízvezetékrendszerét
az ásatások teljes egészükben napfényre hozták.

K. L.

es
es

8Ylngyökkel..,'
Igy ír Babylonról János apostol a Jelenések Könyvé-

Ékírásos agyagtábla.

ben, pedig az ókori Kelet fővárosának fénye és dicsősége
régen lehanyatlott már az ő korában. Hatszáz éve mult,
hogy Nabukodnezár király összetörte Jeruzsálem falait és
e tettével magára vonta. a zsidó próféták átkait. Azonban
még ezek mögött is ott érzik az
az ámuló félelem, amellyel e kor
minden népe az ,aranyos Bábelt.
körülvette. A "Bábel tornyátn,
melyről ma már tudjuk, hogy g0
méter magasságba emelte büszke
fejét, a világ legrnerészebb épüle-
tének tartották és alkotóik nyelvük
megzavarodásával fizettek . elbiza-
kodott vállalkozásukért. Herodotos
és a földrajzíró Strabo Ím:idozva
beszélnek a város csodáiról: se,
mirámis függő kertjéről, a hét
világcsoda egyikéről; a hatalmas
városfalakról, amelyek olyan szé-
lesek voltak, hogy két szekér is
elfért rajtuk egymás mellett, a pom-

ókori múvészet csodátatos emléke,

Ami a Kelet királynőjéből megmaíadt.

*ai,



Ti,me ís rnomey !

vágtatoti feléje.

- ohó!
Rodolf kiáltott és ki akart térni, de már úgyis késő lett

volna. Csakhogy a lovas közvetlenül előtte megállt, mintha
. gyökerei vert volna a ló négy lába. A portölcsér is tova-

táncolt, s a svájci fiú két kicsi, sztlrós fekete szembe né-
zett. Pirosarcú suhanc nézett le rá a nyeregből, hallgatva,
nyugodtan, figyelmesen.

Mi tagadás, kellemetlen volt ez a fesztelen tekintet. Ro-
d,olf nem szerette, ha megbámulják, szemügyre veszik'
amúgy alaposan, mint alkuban lévő állatot a,vásáron. Meg-
futni nem akart éppen, kereste a rnódját a csendes vissza-
vonulásnak.

Halkan zőtrent valami Rodolf mellett. A magyar fiú
Iecsúszott a nyeregből. Akkor |átszolt meg csak, hogy mi-
1yen kis termetű. Legalább hét évvel fiatalabb Rodolfnál.

Egy pillanatig így gyalogosan néze§ették egymást, az-
tán hogy, hogy nem, az egyiknek is megmozdul! a keze,
a másiknak is. Mindegyik csinált egy-egy tétova varga,-
betüt a kalapja itányába. Köszönés nem lett belőle, már
tudniillik, amolyan rendes, igazi.

A magyar fiú szólalt meg először: ,

- Nézd a', komám! Ehun, e'! - és odanytrjiotia a ka-
rikást az idegennek. Rodolf tétovázott, aztán a kezébe
vette a furcsa szerszámot. A bojtár meg azalatí fürgén le-
hajolt és felvette azt a zörgő kis tárgyat, ami az előbb
ese,tt le észrevétlenül a svájci lábáltoz.

Rodolf nem hederített rá. Az új feladat foglalta le egé-
szen. Lovagolni éppen a mult évben tanult m,eg otthon, az
hát nem olyan nagy mesterség, hanem ezt a ciíranyelű jó-
szágot ki akarta próbálni. Ellépett a pusztaság felé a tá-
gasba. Látta, hogy a fiú nem ügyel most erre. Gyorsan
megpöndörítette a szíjat. Halk sivitás volt rá a válasz, s
neki gyors mozdulattal kellett kiiérnie a saját ütése elől.
A szíj ott zűgott el a füle rnrellett. Másodszor óvatosabban
csinálta, de nagyobb erövel. Izmos karjának egész lendü-
letét beleadta. Az ostor megint felsivított szisz,egőn, csú-
fondárosan. Igazán olyan volt, mintha gúnyt űzne íi urá-
ból. S a gúnyolódás volt az éppen, amit Rodolf legke-
vésbbé tudott elviselni.

Most már a fiú is errefelé nézett és nevetett.

Rodolf arcát elöntötte a vér. Azt ugyan már elfeledte,
hogy hányszot űzte ő a mókáit a franciául hebegő, ügyet-
len idegen fiúkkal. ötaj,ta ugyan ne nevessen senki.

,Usy gondolta, hógy még az ő magas termete is túlala-
qsony így.,gyalogosan ehhez a kurtanyelű, hosszúszíjas os-
lorhoz. Szó nélkül megindult a ló fel,é.

Rodolf c§ak a'kkor ,látta, hogy a lovon nincs nyereg.
Mindegy. A nekiindulása olyan fiiremagyar ázhaíatlaÁ vo|t,
hogy most már fel kellett ülnie. Mégpedig karikással a
kezében... egy idregen lőra. .

Rodolf higgadt ésszel kinevette volna magát. Semmi ér-
telme sem volt az egésznek, sernmi fohtossága. Senki sem
kérte, hívta; senki sem nógatta. Visszamehetett volna szó
nélkül a többihez, Mert az, hogy egy tömzsi, félvad, ma-
gyar patasztíiű nézi, igazán nem kötelez semmire.

S ugyanakkor, amikor a számítő értelem ilyen világos
logikájú, józan mondókát sugalmazott Rodolínak, étezte,
hogy a vére lobbot vet valami ismeretlen tűz tortóságától.
Étezte a napsütötte sárga végtelenséget, érezte a zavarta-
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Rudolf távolabb került a társaságtól, háttal volt a csár- lan kék mennysátor titokzatos suhogását és azt a bolon-
daépületnek. A szél elfojtotta mögötie azenét, elvitt minden dos, hatalmas pusztai szelet, mely koronkini felpattart és
hangot. Elő,tte ördögkereket vetett fel és portölcsért kavart. bírkózva öleli át a világot, hogy magával ragadja tűzön,

Az áttetsző porfüggöny mögül meg egy szellemlovas vizen át vak hatalommal.
Keze a 1ő nyakához ért, megmarkolta és nagyot lendí-

tett magán. Győzött. Fent ült az állat hátán. A ló még
ugyanúgy állt szobormerevséggel és előre nézett.

A csikósbojtár csak állt nyugodtan, méltóságos figye-
lemmel. Várta, hogy mi következik. ,

Egyelőre azonban nem következett semmi. Ló és lovas,
mintha csak megbénultak volna, úgy belemerevedtek a
napsütésbe. Rodolf talán azt sem tudta, hogy karikás van
a kezében. Királyi magasságban, elbóciulva tornyosodott a
végiel,enbe iramló pusztaság felett. A szél meg-megzúdult
körülötte, sárga homokkal verte a testét.

Sohasem érzett szilaj boldogság öntötte el. Belekapott
a kanl,árszárba. Most már az ostor is meglódult :

- Hújrá, mágyár, hújrá!
S a szél továbbrohant a hirtelen feltörő zúgó kiál,tással;

a többi svájci is odabámult, azok is visszhangozták a
kurjantást.

A megdicsőülés egy felséges pillanaia volt ez. A többi
ezután. gyorsan, színteleqül jáiszódott le. A ló megmoz-
dult, a lovas megbillent. A karikás lehulloit a porba. Ro-
dolfnak éppen csak annyi lélekjelenléte volt, hogy gyor-
san lesiklott a felszökkenő paripa hátátől. Talpával érte
a íöldet és egy kis botladozás után meg is maradt a lábán.

A bojtár odalépett hozzá és átadta neki a pénztárcáját.
Tömött, erős bőrtárca volt, nem c§oda, hogy lehúz,ta a zse-
bét és kiesett az imént.

Rodolf úgy nézett rá, mintha most eszmélne fel valanti
bódulatból.

- |r|6, szép kis eset! Ilyesmi sem történt meg még
velem. Százö,tvenhét svájci frank és magyar pénzben még
kilencvenhét pengő ötvennégy fillér (a pénzkészletét min-
dig pontosan számon tartolta a fejében). No, nézett volna
az apám, ha táviraiilag kellett volna pénzt kérnem hazul,
ró1. De hogy ezt észre nem vetiem! lyen szórakozottság|

Lehangoltan és elgondolkodva ment vissza a társaság-
hoz. Ott harsány üdvrivalgás fogadta. A karikást senki
sem vette észre az előbb, a kudarcából nem láttak semmit.

A cigány újra rázendített, Rodolf zavattan elfordult.
Az az idegen, veszedelmes érzés újra mozgolódni kezdett
benne. Messzebbről kurjantást hozott a szé|. Lobogó ing,
ben, hosszúra eresztett karikással a kis csikós vágtatott el
mellette: a porfelhő aranysugárba vonta, az ostora nagyo-
kat durrogott, s a szél, az a bolondító, kemény hortobágyi
szél, csípős nőíákat fütyörészett hozzá. Magyar lányok, le-
gények ördörrgős gyors csárdásba kezdtek a csárda előtt,
a katáng boszorkányos sebességgel gördült szanaszét a
szállongó homokfelhdcskék alatt.

A vágtató, íorgó világban Svájc méltóságos, megkövült
lregyóriásai merevedtek fel
Rodolf képzeletében, az örök
,egyformaság, a tiszta, nyu-
godt rend őrszellemei, az
egyforma magasságra nyírott
íák, a ponto.s menetrenlek,
a jó1 kiegyensúlyozott. bank_
mérleg. És a svájci cserkész
mélyen felsóhajtott. Aztán
mintha álmából ébredne, l,e- Á íí
hajtott fejjel ballagott a --
többi után.
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Meglepő és csodás a természet színpompája az ő.z

beköszöntése után. A fák fokozatosan barna és sárga
ruhát öltenek Némelyik igen hamar kezdi, a tölgy viszont
igen soká kitart és végül csak az örökzöldek maradnak.
(MegfíeyeIési feladat !) Szerencsés évben hónapokis is

ruhát öltenek Némelyikigen ha

(MegíigyeIési feladat !) Szerencsés.. évben . hónapokig is
áll dz-érdő megsárgult, aranyszínú lombjaival 's céak
lassan peregnek le a levelek, befedve az utakat is. Ez a
,vénas§zonyok nyarának" csúfolt időszak a magyarországi

, klima egvik

sabb ie

llma egylK
legcsodá-
rbb ielen-

sége és sok-.
szor jól no-
vember kö-
zepé g is el-
tart. Leg-
szebb lát-
ványt az oly
parkok és erdők nyujtanak, melyekben sokféle, különböző fa-fajta képviselve van.
Az aranysárgától rozsdavörösigrninden színárnyalatot megtalállratunk,

A cseikészéletben az őszi időszakot főként kirándulásokra és hike-okra lehet
kitúnöen felhasználni.

Még több örömet nyujtanak őszi erdei séták a fényképezőgéppel is felszerelt
cserkcsznek A fák közé ferdérr besütő napsugarak mesebeli megvilágítást adnak.
Rezgö fények táncolnak a bokrokon, fatörzseken és a sárga levelek áttetszenek
a szemközti fényben. A késő őszi hangulatot levegőben átsuhanó levelek, leve-
lekkel befödött út, tó vagy pocsolyák érzékeltetik. Vigyáznunk kell az expozició-
időre. A nap már igen alacsonyan áll, tehát emiatt is jóval hosszabban kell meg-
vllágítanunk, rnint nyáron hasonló órákban. Emellett erdőrészletek meglepően
sötctelr. Itt a leggyakorlottabb fé_nyképész is tévedhet. Pillanatfelvétel sűrű erdő-
ben általában c§át< igen nagy fényerejű lencsével lehetséges, különben eló az
állvánnyal és időfelvételt készítünk !

November eleje körüt felkereshetjük a közeli temetőket is Különösen régi, el-
hagyott temetőkben találunk sok megható, hálás témát. Felvételek fénnyel szem-
ben, hosszú árnyékokkal igen hangulatosak, persze iiyenlror védenünk kell a lencsét
az egyenesen ráeső napsugaraktól, Szűrő nem feltétlenül szükséges, de néha igen
hasznós felszerelési cikk. Kimondottan,vörös levelek és rőt erdőrésznél panchro-
matikus filmmel is kisérletezhetünk, de ez igen kényes anyag és csak egészen
haladott amatőrnek ajánlható !

Használjuk ki tehát az utolsó napfényes vasárnapokat és vigyünk haza legalább
néhány szép öszi emléket ! Kunfalai.

/P/RO LÓa,
Ilten ma értse meg !

Romok között bolgongunh,
zószlóink sdrosak.
Ijesztóen fehetednekA hormos rom-fulak.
fululíunk siodr mezóin
Elheruadt a kaldsz,
Mosolggó erdeinhben
Farhas, sahtil tanqtiz,
A nap ftijó mosollual
Róia borus egünk'.
Elégítioti torzult
Diadat-énehünh,

Multunk halott, de bennúnk
Btzó eró feszül:.

Szülók, hedoes hözönség,
.Vosotggó ió mamák;
Ezer gonddal birhózó
Komolg cserkész apdh,

^ihet 
összehozbtt ma

A közös ciél s a hit,
Hogg a silting uittigon
lauítsunh ualamit:

Üdoazalteh szíaentból,
Leggünk ma egg csaldd,
Amelu magdba rejli
Az új, a szebb hazdt.

,Va ngiljanak meg itt a
Fljó maggar szíuek
Esamaggaramaggart

Hiszünk a szebb iöuóben
Mi rendületlenül.

Szabad, maguar fiúhnah
A mult nem börlönünk; -A siralmah honából
Magasra íeltörünh.

Apdink gondia, btija,
Meglórt reméngei
E_róforrás minékünk,
Ulj elettel leli !

A hósi uér, melg anngi
csatdkan ömle széí,
Nem ueszhet el hidba:
Mi dtaettúk tűzét.

Mosolggó jó angushtih,
Keméng, homolg apdh !

Rom-éltetek fölótt tndr
Epül az úi oiltig.

Bennünk épül jöaendónh.
Biztos talaion dll;
Minden maguar cset kész-szía
saildrd szent szihtuszal.
Szíoünh, íeiünk és izmunh
Eróhneh fészhe lett
Isten mosolga fénglik
Minden munkcink felett.s mit balszerencse eloelt:
Kiuíuja hét harunh,
Mert Isten is akatja,
Amit mi akatunkl

Radodngi Kólmdn.

Seenadcöós Újdonld,g ű lla,gaa?" Cserltésl §perkesetésében ! Amit mindig híucintunh s amiról anngit
rilmodoztunk, most megualósult: a lap szerhesztóségébe ahtíu munhatrirsnah beaonult a l'iú. A reituéngrouat
aezeté>ét, amelget a /ambreeig Tibor bti adltalt és amelg hét hónap óta gazdtíttanul tengódöt| telies felelós-
séggel dluetíe a soproni 64-es ,Szent Aszlrih" cserhészcsapat. A jóuó szcimban hazli majd a pontozcísoh tiltdsrit
es mcítól hezdue újra rendesen jönnek a rejtléngeh és megg a. aerseng az elsóségérí. -- A mcisih nagu újsdg,
hogg a soproni 364. sz. ,Scarbantia" csapat elorillatta néhting szdmon rit a lapnah ggakorlati cserhészlidomtíng-
ngal ualó eltdtrisdt. Ebben a szcímban egg érdehes ószi hadijtítéhuhat hözöliüh Ié ; utrina sorra jönneh majd
azok a ggahorlati apróscígoh, amelgeh a csapat életében eddig hitermetódteh Ha őh teadttih a tudomcínguhal.
mds csapat aeszi ejt tólük a ,praktihus cserkészet,-roaatot és ltozzcí az ó sajcilos kincseit, Kih urjllalhoznahP
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Nem az egész éjjeli, vagy féléjjeli nehéz, _renge-

teg akadályókkal teletűzdelt gyakorlatra kell gon-
doTni, hogy azoknak lefolyásái íogom leírni, hanem
egy, az éóti órákban ,rendezett három és íélórás
kÖáves, de mindenesetre érdekíeszítő nyomkeresési
versenyről szeretnék egyet-mást etimondani.

Nem kell kiválasztani a holdvilágos estéket, minél
sötétebb van, annál érdekesebb a gyakorlat.

Kiteszünk az otthon hirdetőtáblájára már napok-
kal előbb egy szemafór-jelekből összeállitott írást.
Ebből megtlidiák a fiúk, hogy az őrsök között
nyomkeresési ve,rseny lesz éjjel, továbbá, ha ügye-
sék, megsejthetik azt is, hogy az akadályok kőzőtt
ilyen írás is fog szerepelni. Megkezdődik az izgal-
nias készülődés. Tanulják a szemafor-jeladást, tisz-
togatják a viharlámpákat, megszerzik a csapatszqr-
tárostól a versenyőrsök számára előírt felszerelése-
ket és felkészülten várják a verseny napját.

A gyülekezés őrsönkint történik egy megállapi-
tott városrészberr külön-külön. Minden őrs egy kül-
döncöt meneszt a kezdet előtt egy negyedórával
az otthonba, ahol írásban ta|ália már az indítás ide-
jét és helyét: Menjetek a Szt. János kápolnához és
jeientkezzetek pont fél 7 órakor X. döntőbírónál".
Itt felszerelési vizsgálat, általános tájékoztató kö-
vetkezik. Kézhezkapják az őrsök a gépírással írt
II. sz. utasitást, amely ekként hangzik: ,,Tyukody
pajtós megsebesülten bujdosik q soproni erdökben.
Most érkezett tóhaldldban egy futdr hozzdm és je-
lentette, hogy még nem jutott eI Kdrolymagaslat
uárdba és Bécsből hozott fontos kémlelő jeí,entését
Istók udrkapitánynak, a muskéttisok uezérlő hadna-
gydnak még nem adta át.

Élete nagy ueszedelemben forog, mert Maxen-
pfutsch generdlis obester vezénylete alatt most ér-
kezett meg az üldöző labanc ármd.dia nemes Sop-
ron udrosriba.

€":'--' -- --- "'
2. ábra.

mára egy szemaforszöveget találnak, rajz|apra irva és kiszö-
gezve. (1. ábra, Meg|ejtés: - .,Masodik oers menjen oet percig
dolnyugatra ahol voeroes ut kier az etdoe szelere es ott voeroes
zaszlo helye alatt nyomot talal."

Az őrsök szétválnak és keresi mindegyik az utasítás által meg-
neyezett helyet, ahol levelet találnak. A ,levél jól el van dugva
a bokorban, egy fa tetején, vagy egy hatalmas gyümölcsösnek
keritésén valahol, vagy egy tóparton (lehet pléhdobozba zárni,
súlyt reákötni és .kötélen a vizbe ereszteni). A leveleket furfan-
gos módon, egy sorsjegyes borítékba dugták az agyaíúrt elő-
készítők. A levél tartalma: - ,,Labancokat |áttam szemlélődni a
környéken, jobb le'sz biztonságosabb helyre menekülnö,m. .-
Kunyhómat megtalálhatjátok, ha a Hatvan Ferenc úri kastélyá-
ról (egyébként turistaház!) az Ketskepatakhoz igyekeztek a sár-
gán jelzett út mentén. Ha pedig híveim, mire jöttök, a hó lees-
nék, akkor szánkóval a régi ródlipálya mentén is megtaláljátok
rejtekhelyemet."

Könnyen észre lehet venni, hogy jó kuruc vitézünk a szánkó*
pálya és a sárgajelzésű út kereszteződésénél rejtözködik. A levél

ábra,

körüilírja a tartózkod,ási helyét, hogy körülményesebb legyen a
keresése.

Az útkereszteződésnél a következő két rajzlapra írt szöveg
vária a versenyzőket (2--3. ábra): ,,Nicsen a kurucnak sehol
maraddsa! Fehér nyilak mutatjdk bujd.osásom újdt." (^ 2-4_
6-ik sort fordítva kell olvasni a 2-ik ábrán.) Egy másik ,,mofse-
számírásos" tábla is ugyanazt a szöveget mutatja, mint az első.
(A 3-ik ábrán: pont:2; vonás:3; szóköz:1; mondatvég: 11.)

Rajzlapokból készült nyilak vezetik a sötét erdőn, árkon, ös-
vényen át az őrsöket a Daloshegyre. Természetesen itt sem ta-
lálják bujdosó kurucunkat, hanem helyette a Dalosemléken ez
az irás olvasható: ,.Hát mégsem taldltok meg, jö lcuruc véreim?
üldözőim innen is elzavarnak. utolsó levelem ezer darabra té-
pém széjjel és a viltig mind a négy tdja felé szórdm el, hogy az
gdz labaftc kezébe ne kerüIjön írdsom!"

A versenyzők itt kénytelenek a íákat kutatni, hogy a kis rajz-
lapdarabocskákat megtalálják. Az egyforma nagyságú kis la-

3 21 ?24 324 32lz1 2224 z 4 3 2 44 25 44 3234

zz31 2324 22313 23 2,1 3 2,1 23 t 3 23,14 2u4 24

22224333 423 2 2,14 33'l 93'l 23242j'l 32;'l

z33% 4 2?24 23 li4 33 2233;, 1 4 22u4 24 22221 223u4
23%,33 2334 224 23 224 23 4 3 2g.rt 3g4 223,134 23 4 3 1 23331

23323 4 32344 3 2224 2231 23§,l 92z| 333.1 222ta23323,1 2u1
33343314233.|342333/l23323l3l42222a.agga:na*
süve,g aarl amásik tü?h. i: !
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pokon fölül szám látható, alul pedig a szétszaggatott szövegnek
egy-két betűje:

trEtrtr stb

,,A Faberrétre vívő piros úton egy padon vdrok."
Nagy távolságot keliett befutniok, amíg végre a 2-ik .padná|

ráakadtak az őriök Tyukody pajtásra, Most már örömujjongva

Elsőízben az angliai Jamboreen találkoztam ezze| a játékkal,
amely nálunk isméretlen, viszont Nyugaton praktikussága . és
olcsósága miatt nagy elterjedtségnek örvend, Kis,helyen elfér,
nem kell hozzá na§y eiőkészület vagy apparátus, mégis felér
sportmozgás tekintetében sok más játékkal; lehet szépen_ ját-
s2ani és művészetté fokozni. Gödöllőn ismét talákoztam vele. A
tengerentúlról jött cserkésztestvéreink hosszt-'t tengeri utazásuk
alati annyira megkedvelték ezt a tengeri hajóton nagyon diva-
tos sportjátékot, hogy Cödöllőn is szíves€n álltak íel egy-egy
,,game" eljátszására.-A lényeie a iátéknak az, hogy kiieszített háló felett egy kis
gumikaiikát dobálnak át a tennisz szabályai szerint. Kell hoz-
á iürgeség, sok ügyesség. Fej-
leszti a gyors határozóképessé-
get, a ,,biztos kezet" és lázba
lehet esni tőle egy-egy izgalmas
verseny során, akárcsak a ten-
nisztől, vagy ping-pongtól. A
szabályokat is sikerült megsze-
reznem, elmondom nektek, pró-
báljátok ki az iskolaudvaron,
vagy a tornaterembe,n, esetleg
otthon egy nagyobb szobában.

A gyűrűtennisz lényegében
megegyezik a tennisszel. Eltérés
csak az, hogy a labdákat és a
tenniszütőket egv kb. 20 cm át-
mérőjű tömör gumikarika pó-
tolja. Előnye az, hogy kisebb te-

pontja ne legyen alacsonyabb 145 cm-nél. Szükség esetén a
hálót megfelelő magasságban kifeszitett vászonszalag is pótol,
hatja.

A játéknál a lelek a gyűrűt a hálón át dobálják egymásnak.
Mindenki igyekszik a gyűrűt a levegőben elkapni és úgy vissza-
dobni, hogy az az elleníél pályájának vonalán belül essék. Ha
a gyűrű íöldet ér, annak a félnek számít hibául, akinek a terü-
letén leesett. Ha a pályán kívül esik le a gyűrű, a dobó fél
hibája lesz. A gyűrű lesési helyének az a pont számít, aho| az
először földet ért. A vonalra esett gyűrű'úgy számít, mintha a
vonalon belü1 esett volna, tehát a dobó fél előnye, Az elkapott
gyürűt azonnal vissza kell dobni, azt kézben tartani, vele sza-

ladni, cselezni, fogást cserélni
nem szabad. A gyűrűt egy kéz-
1e! ke]l elkapni, lehet jobb vagy
bal kézzel, de a testet érintenie
nem szabad. Ellenkező esetben
a kapó fél hibájának számit. -Mind az adogatásnál, mind a
visszadobásnál a gyűrűt vállma-
gasságon alul ketl e'ldobni s az
eldobott gyűríínek felfelé irá-
nyuló röppályát kell adni. Do-
bás közben a kéznek nem sza-
bad a háló fölé kerülnie, azt ke-
resztezni vagy megérintenie.
Dobás közben a semleges térre,
vagy vonalra lépni tilos és az hi-
bának számít. A játék menete
azonos a tenniszjátékkal, van
benne adogatás, visszaütés.
Ugyanaz a számilás is, Az ado-
gatás az alapvonal mögüil törté-

nik. Az adogatás által adott gyűrűnek egy síkban kell repülnie,
nem szabad röptében ingadoinia, vagy lapjával pörögnie. Ha
négyes játéknál a gyűrűhóz mindkét játékos hozzáér, ez nekik
hibának számit. Ha a gyűrűhöz egy játékos hozzáér, anélkül,
hogy azt elkapta volna, bárhova esik is, a dobó részére előnyt
jelent.

Akkor lesz szép a játék, ha a gyűrűt gyors, erős és éles he-
lyezéssel dobják a játékosok. Az ellen{él megíelelő gyors helyez-
kedessel igyekszik a gyűrű elíogását biztosítani. A gyűrűnek
lapjával való pergetése a játékot neheziti, szépségét rontja
és nagY mértékbEn lassitja, 

Dr. Vida Vilmos.

rgéngfuaenség.: ct, cserlcés" böl,csesége,

vitték a vállukon a sebesült katonát Károlymagastat várába, ahol
végre is átadhatta a fontos üzenetet Istók várkapitánynak.

eserkészeink még ma is leírhatatlan lelkesedéssel mesélnek a
nyomkeresési verseny csattanójáról, amikor ugyanis verseny vé-
gén feimentünk a Károlymagaslati kilátóra, összes lámpáinkkal
kivilágítottuk azt. Alul a város ezer és ezer villanykörtéje csillo-
gott a sötétben, odafönn a magasban cserkészajkak énekelték a
hűvös őszi széiben az örőkszép kuruc nótát: ,,Te vagy a legény
Tyukody pajtás . . ," Horudth Istudn 364-es st, Sopron.

rületű pályát kíván és ennek
:em kell lehenserelve lennie. A: em kell lehengerelve lennie. A
másik előnve. hogv nagvon ol-másik előnye, hogy nagyon ol-
csó. A tenikoitgvűrű sportkeres-

cserkészbotunk van, a középháló pedig el tud készülni a c§er-
készműhelyben is. Mindenüta lehet látsáni, ahol 8-10 m hosszú
és 4--{ m széles tér, vagy áll rende,lkezésre, A pályátes {l:.-.o m §zeles ter, vagy gyep alt íenoetkezesre, A palyat
lehet mésszel vékonyan körülhúzni, aszerint, hogy ketten, vagy
négyen jj{tszanak. A kettes pálya hossza 13 m, szélessége 4 m.

cso. A tenlkoltgvurú sportkeres-
kedésben már 1.80 P-ért kapható. Más kiadás nincs is, mert két
cserkészbotunk van, a középháló pedig el tud készülni a c§er-
készműhelyben is. Mindenütt lehet játszani, ahol 8-10 m hosszÚ

negyen J4IsZanaK. A kettes palya nossza lJ m, szelessege 4 m.
A négyes pál}a hossza ugyanennyi, szélessége 6 m. Középen
háló van kifeszítve, ettől jobbra és balra semleges terület varr
A négyes pál}a hossza ugyanennyi, szélessége 6 m. Középen
háló van kifeszítve, ettől jobbra és balra semleges terület varr
90 cm. Ha a gyűrű ide esik, hibának számít, mintha páIyán
kívül esett volná. A pályaméreteket lehet módosítani a ienilel-
ke2ésre álló hely nagysága szerint. A hálótartó oszlopok magas-
sága 150 cm, a hálót úgy kell kifesziteni, hogy legmélyebb

E N,n n_É.KE.ZÉ.s
Kotzidn Vilmos, a 32í. ,Szent Csalddn cserkészcsapat parancsfloha, a tr. cserkészkerület íótilhárdnak halóla éu|ordulójrira

KihűU a kéz, ó, m,ennyi tilom,
ó, menn:yi drdga ldtomdny
Épült mesés, csodtis ualóvti
E munkds fé-rfikéz nyomdn.
ó, mennyi dldott nagy melegség,
Szirmot boníó lélek-uirdg
szökött szivünkbe észreuétlen
E Jorró, drdga kézen át.

Kihűlt a szív. ó, hogy szerette
A víg gy ermek-viltígokat,
Minden kis vtigyuk leste, vdrta...

És mind,en apró dlmukat
Magdba ztirta drdga kincsként
s őrizte minden uész között,
Hogy hófehér maradjon mind-mind
Ezernyi dtkos bűn lölött.

Megtör| a szem... Lelkének tükre
Bezdrult halkan, csendesen,
Bizó mosollyal, gyermekhittel
Nem néz íetl már senkisem.
Halk csendülésű drdga hangia
Nem mond mdr annyi szép mesét ...

küzdőknek messze cált mutatni
Nem nyujtja mdr többé kezét . ..

Mégis: nem halt meg. Nem repüIt e!
közülünk mindörökre ó.
F o rr ó l,elkének biztattisát
Erzi majd minden kétkedő.
Híven kísári lépteinket,
Vigytizza majd az dlmokat
S az Urnak zsdmolydra rakja
A szép tétek-uirdgokat.

Lévay Alajos,
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Eclesapdcl Bsebéből, me wt"iadtj !

A lRlEJJTtEtLy/ES //R OlD^tLMIlt SZ^ILÓN
Kritikus nap volt az október elseje. Első csapatgyűlés,

amelyen az újoncok is résztvehettek. Ilyenkor mindig egy
tanulságos történetet szoktam a fiúknak meseformájában
elmondani. Akkor azonban nem támadt semmi ötletem. Á1l-
tam az autóbusz-megállónál íáradtan, téma nélkül. Szinte
láttam a sok tágranyílt, meseváró szemet. Ujságot vettem.
Háiha taláiok valamit, amiből tanulságot szle,rezhetek a
fiúknak. Megjött az autőbusz. Sarokba ültem és olvastam.
Tele rossz hírrel, nagyon csunya volt az újság. Csügged-
ten hajtottam át már az utolsó 1apot is, mikor a következő
hirdetés vonta magára a figyelmemet:

Elsö M.agyar ötletkölcsönző, Könyukompresszor és
Töményregény kiadóvdllalat. Cserkészeknek és sol-
|őröknek lényeges tirkedvezmény! Cím: Menkű-u. 13.

Jelige: Kell,emest a hasznossal!

- Furcsa, igen furcsa - dadogtam magamban, de a kö-
vetkező pillanatban már |eszálltam az autóbuszról és egy
taxiba vágtam magam. A soffőr sejtelmesen mosolygott,
amikor bemondtam a Ménkű-utcai címet. Rámcsapta az
ajtót. Mótorberregés, dudálás és én már r:ohantam éppen
ellenkező irányban az otthonomtól. Sehogy sem tetszett a
dolog, de ha már elkezdtem, végigcsinálom. Budán jártunk,
girbe-görbe utcákban. A soffőr biztosan vette a forduló-
kat. Gyakran járhatott erre.

Eszembe jutottak megint a fiaim, akik m,ost kint a Vá-
rosligetben csupa szeretetből és a cserkésztestvériség ki-
domborítására, biztosan tönkre püfölik egymást.

Nagyot zökkent az autó, csikorgott a fék. Egyszerű desz-
kakerítés előtt álltunk rneg. Sötét volt. A soffőr előzéke-
nyen felcsavarta a kereső lámpát és a fénykévét a kerítés
kapujára irányítotia.

Menkű-utca 13.

Irodalmi szalon. Regény,ek, t,ankönyvek mérték után
készülnek.

Be jarat csak autónjciróknak !

Gyalogosok a hatsó kapun közlekedjenek!
Belépés előtt tessék duddlni!

A solfőröm máris dudált. Mély dudálás volt rá a fele-
let. Az ajtó mintha gombnyomásra pattant volna fel. Nem
|áttam semmit. Egyrészt, mert sötét volt, másrészt, merl
nem volt mit látni. üres, elhagyott telek volt. Megindultam
bizonytalan léptekkel. Egyszerre csak valahonnan a pincé-
ből mótorberregés,t hallottam. Felgyulladt egy vasdarura
erősített reflektor és egy megafón kezdett bömbölni;

,,Te§sék a fénykéve után menni!"
Ugy mentem a fénykéve után, mint a főhős a színpa-

don. A mótorberregést már egészen közel hallottam. A
fény kialudt, újabb dudálás, majd kinyilt egy ajtó.

Fantasztikus kép tárult a szemem elé. Hatalmas ,föld-
alatti terem közepén, irgalmatlanu1 pufíogó mótorbiciklin
egy alak kuporgott. Nem tudtam jól megfigyelni őt, mert
a ter,em egyetlen lámpáját, a mótorbicikli kékfényű reflek-
torját rám irányította. Lassan szoktam csak meg a világi-
tást. A fal körüli polcok íantasztikus szerszám,okkal, al-
katrészekkel és főleg könyvekkel voltak tele. A leeresztett
autószemüvegű férfiú hatalmas megafónhangján megszó-
lalt:

- Doktor Tütü Táti vagyok.
.- örvendek.

- Tessék helyet foglalni és a mikrofónba beszélni ! -A kapcsoló-táblákkal, autótülkökkel felszerelt asztala előtt
kopott, viharvert kar,osszéria állt, abba mutatott helyet.

- örvendek - rnondottam mégegyszer a mikrofónba.

- Én is örvendek. Egyrészt, mert cserkész, másrészt,
mert lépést tart száguldó korunkkal és autó.p jött.

- De kérem, én azért jöttem.

- Csak semmi beszéd. Mindent tudok. ön pedagógus
és tudnia keil, hogy századunk férfitipusa a soffőrtípus.
A cserkészetnek is oda kell hatnia, hogy ezt a típust ki-
termelje.

- De...

- Kérem, ne ellenkezzék! A mái kor embere nem tudja
magát sem a munkájának, sem szórakozásainak száz szá-
zalékig átadni. Nincs ideje hozzá. Ezért kell úgy munkát,
mint s}órakozást komprimálnÍ. Vegyük például egy diák-
cserkész esetét.

ön pedagógus. Tudja tehát azt, hogy a gy,ermekeknek
játszani kell. A papák ellenben azt mondiák, hogy a cse-
metének tanulni kell. Ezeket az ellentéteket hivatott az én

irodalmi szalónom áthidalni. Megreformálom a tanköny-
veket: a tanulást és a szórakozást egybesúrítem. Most dol-
gozom éppen egybe a ,,Liber Sextit" és a ,,Grant kapitány
gy,erm,ekeit". Természetesen, min degyikből cs ak a legizgal-
masabb részeket veszem át. Kívülről szabályos tanköny-
vek ezek, de belül az ifjúsági irodalom remekeinek leg,
izgalmasabb fejezetei sorakoznak. Látia ezt a német nyelv-
tantl Betekomprimálva ,,A hordó ti,tka", szenzációs de-
tektívregény. Nézze csak: gyenge igeragozás, ich lernte,
du lerntest, er lernte - ,és rögtön utána folytatódik Mr.
Croumplee, a mesterdetektív izgalmas üldözési jelene,te az
ebédlőszekrény háta mögött. És mire az erős igék konjunk-
tivuszához érünk, Mr. Croumplee zseniális fogással nyakon
is csípte már abagariabőrű nagy Ismeretlent. _- Itt egy al-
gebra, egybedolgozva a legszentimentálisabb Cor"rrths Mah-

. ler regénnyel, minden Vl.-osnak fő öröme;
e,zt az oknyomozó történetet Ady-versek és
bajuszápolási kozmetikai tanácsok teszik
élvezhetővé; a trancia irodalom kis tükrét
pedig Dandy Oliver emlékiratai avatják
irodalmi ertékű tankönyvvé,

Veszi észre a páratlanul zseniális esz-
mét? A diák félszemével az unalmas, ki-
állhatatlan tanszöveget nézi és hogy egész-
séges undoritiszét csillapítsa, a másik
sz|emével az egybekapcsolt irodalmi mű-
r,emek élvezetébe merül, közben átlag öt-
percenként fel-felpislant a tanár úr felé,
hógy a lázas íigyelés látszatát egy pilla-
natra se veszítse e'l. Mennyi átaludott, pó-
tolhatatlan percet mentünk meg igy a ma-
gyar ifjúság számára|.
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Nézze azt a másik polcot; nem azt hé, hanem a másik
ballába irányában á|lőt! Az, az, igen|. Nos, ezek a jövő ipa-
ros ifjúságának nélkülözhetetlen könyvsorozatai. Ott van
pl. TÓhonya Pál: ,,Mit tegyek, ha a mester a fülemet
hűzza?" című, újfajta meglátásokkal telezsúfolt szakműve,
mellette tanonciskolai tankönyvek, elsőr,endű cserkészre-
gényekkel és kiképzési könyvekkel komprimálva; azok a
piroskötésű, halálfejes, kalapácsos, akasztófás kötetek pe-
dig a szakszervezeti gyűlések és titkos kommunista össze-
jövetelek unalmas smoncáin segítik át a cserkésztanoncot,
mert míg mindenki azt
hiszi a táblájuk után,
hogy világfelforgató
eszmékkel telítik a gye-
rek lelkét, ugyanakkor
bent May Károly uti-
kalandjai mosolyognak
az olvasóra.

A Jamboreera külön
internacionális cser-
készregényeket hoztam
forgalomba, amelyeket
egyformán olvashat va-
lamennyi nemzet cser-
készre. Nem látta őket?
ó, elmaradott férfiú !
És ön akaria nevelni
hazánk ifjúságát?

Apropó! A napokban

Kol,tlws, a,kö a mds pén,aébőL kölű.

magolni pótvizsga
kámfort ját- mázli pupák

exkuzálni
elvágódni
halandzsa
hasalni

- Dr. Tütü-Táti vagyok.

intő

szanl
lecsúszni

meglógni róvó
pech staubolni

hirig lazsálni pikkelni stréber
Jó lett volna néhány rövid - valamennyi diákcserkészt

érdeklő egyszerű mondatot valamennyi nyelvre lefor-
dítva közölni, hogy a cserkésztestvériség jobban érvénye-
sülh,essen. Például:

A cserkész magol. A tanár pikkel. A stréber jelest ka-
pott. A diri elvágja a
peches mukikat. A diák
drukkol. Elvert az
apám. Van egy cigid.
Tök az adut. A pót-
vizsgán átcsúsztam. Bl-
jen a Jamboree!

- Nem nagyszerű ez,
uram?

- Igen, de... - es
türelmretlenül az órára
tem.

- De még nagysze-
rűbb a töményregény -folytatta hévvel dr. Tü-
tü Táti -. Ennek az az
előnye, hogy kisterje-
delmű, könnyen elrejt-
hető a szótárban és egy

került a kezernbe a Jamboree-szótár. Azt iria az a mo-
noklis cserkész úr a szótár re,lején:

,,Mikor ezt a szótárt a kezedbe veszed, bizonyáta azza|
a szándékkal teszed, hogy azokkal a külföldi cserkésztest-
véreiddel, akik a negyedik nemzetközi világtáborozásra ha-
zádba érkeznek, közvetlenebbü1 beszélgethess." -- Ez gyö-
nyörű! A legfontosabb és a cserkészcsevegéseknél leg-
gyakrabban előforduló sLavak mégis hiányoznak, Csak né-
hányat említek: ,

unalmas német órán kiolvasható, sőt, néha a tanárra is le-
het figyelni.

- Hhm - köhintetterh türelmetlenül, egész közel ha-
jolva a mikrofónhoz irgy, hogy a megafón nagyot reccsent.

- Különben ezekre majd alkalmilag visszatérek. Addig
is fogadja legbarátságosabb dudálásomat, kapcsoljon a
negyedikre és száguldjon a liaihoz.

Dudáltam, kapcsoltam és száguldottam. A gyűlésen pe-
dig, amelyikről majdnem,,1ecsúsztam", kalandomat titok-
ként őrízve, a második törvényről beszéltem: ,,A cserkész
híven teljesíti kötetességét" Kraxli.

átcsúszni bliccelni
behúzni cidri

coka
daci

diri
drukkolni

IKÜILIFö LIID tt vT s s Z.íilAN G
M. N., Kagalkar, hindu cserkészdelegátus, a testnevelési íő-

iskola tanár.b Amraoti-ban:,,Kedves Doctor! Hogy szeretlek
mindkettőtöket! Sohasem fogom elfeledni a ti boldog s megszen-
telt társaságotokat. Nem tLrd"om, hogy miért szeretlei benniteket
annyira. Ahogy rátok emlékezem, igazán könnyeztem, hogy mi
már_nehezen fogunk találkoznt többet. Ha így is van, legalább
elkiildöm fényképemet s te meg bizonyára leszel szíves-elkül-
deni a tiédet,

Mondd meg népednek, hogy sohasem fogjuk elfeledni a ma-,
gyarorszdgi boldog napokat. Csak egy, lagy
két emberrel kötöttem bardtsrigot Magyaror-
szdgon, de ezek legjobb bardtok, melyeke!
csak valaha szereztent.

Légv szíves és írj nekem háromhavonkint
legalább, Add át legjobb kivánságaimat fele-
ségednek,'aki úgy szeret téged és gondodat
viseli idős korodban. Kérlek, hogy a fényképet
otthoni címemre küldd. Nem tudom írásban
kifejezni, hogyan érzek irántad É,n barátaim-
mal meglátogattam Bécset, Prágát, Beriint,
Londont, Most még Párisba megyünk, aztán
októberben visszatériink Indiába. Voltam ná-
lad a kórházban elutazásunk napján, hogy lás-
salak, de nem voltál már ott. őszinte híved
Kagalkar.

lack Walker. (Ez is íelnőtt íiú, azt hiszem
gl,ári hivatalnok,).Bedworth.,,Először is. hadd
köszönjem. meg mégegyszer azt a pompásan
eltöItött idői, mellyel te, meg néped megaján-
dékozott engem. Biztosítlak, hogy sohasem fo-

gom elfeledni azi a nagyszerű vendégszeretetet, amíg csak _élek.
NIéha íelébredek és azihiszem, hogy csak álmodtam az egészet,
olyan nagyszerű volt, A barátaim ideát Angliában aérdezgetnek,
hijgy hoéyan töltöttem a szűnidőt, persze azt felelem nek,ik,
no§y tra ét akarnék mondani mindent, amit kellene, hát soha-
sem hagyhatnám abba a beszédet. Köszönöm mégegyszer,
hogy ilvén ió mulatságot szereztetek nekem. Valamikor leszek
ab6án á helyzetben, hogy viszonozni tudom majd, Meg kell val-
lanom, sirtam, mikor e,lváltunk egymástól."

t-[
Repül a, hegyes nyíl, ki tudia, hol áll meg, .,
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A gurwUó pengőnek í,s uu,n beosüaeűe.

EDISON, MINT KISFIU
legkevésbbé sem volt milliomos. Sőt ellenkezőleg, igen-igen
szegény kisember volt. es már az is előléptetés volt szá-
mára, amikor mle$en$edték neki, hogy a vonatokon afféle
kifutófiúi minőségben utazgathasson. Friss vizet, gyümöl-
csöt, újságot hozotí töl az utasoknak, amiért aztán ,,le-
esett" egy-két cent. Ennek fejében magaszerezte új hírek-
kel kedveskedett megbízóinak, majd később egész kis
nyomdát rendezett be magának. Ezen - a távírászis;me-
rőseitől összeszedett hírekből - külön kis lapot kalapált
össze éjszakánkint és az ébredező, unatkozó pasasérok-
nak olcsón elad,ogatta.

Ebben a mozgalmas állásában adott neki alkalmat a jó
Isten, hogy életrevalósága révén újra följebb tornássza
magát a megélhetés sűrűfokú lajtorjáján. - Viharos, felhő-
szakadásos éiszaka után kisebb folyó partján megálloft
a vonatuk, mert a vasúti hidat a rohanó ár elragadta. A
tulsó par,ton egy szembejövő szerelvény vesztegelt. A vo-
natszemélyzet és az utasok szerettek volna egymással szót
váltani, de a folyam zúgása minden emberi hangot ,elnyelt.
Ekkor odaugrott a kis boy, Edison (valószínűleg nyomda-
iestéktől maszatos kézzelt) és kijel,entette, hogy megkí-
sérli az úzenet leadását. A többség kinevette, de a kisöreg
elővette a sípját és lhosszabb-rövidebb füttyje|eket rikol-
tott bele a vad bömbölésbe. Egyszer... kétszer,., három-
szor... tízszer. És akkor... odaátról egész tisztán, ércesen
felelet érkezett. A tulsó vonat vezetője ugyanis végre észbe-
kapott, hogy a váltakozó síphangok tulajdonképpen a
Morze-távírő jeleinek felelnek meg és lelkendezve adta
meg a ,,Megértettem!" jelét. Most aztán már megindulha-
tott a beszélgetés, mindenesetre lassan, le - biztosan.

- Jó vicc! - mondod ,erre te, - nálunk ezt minden
zöldfülű mufurc tudja! - Csakhogy, kis komám, más va-
lamit tudni és megint más kitalálni. És azért kitalálni, hogy
másokon segíthessünk.-.

A kis Edisont persze megdícsérték az életrevalő ötletért
és azontúl mint távírász,t alkalmazták a vasittná1, ami 1é-
nyeges javulást jelentett számára anyagi helyzetében. Itt
került először hivatásszerűleg elektromoskészülék köze-
lébe és bizonyára már itt, a gyeng€áramú Morze-gép mel-
lett is 30.000 Voltos feszültségről álmodozott s a veze,té-
kekkel sűrűn telerakoit oszlopok alatt dróttalan távíralozá-
son törte a fejét.

Hanem tulajdonképpen nem is Edisonról akartam be-
szélni, hanem arról a kurta cserkésztörvényről, amely úgy
szól, hogy a cserkész ahol tud, segít. Ebben az a három-
betűs ,,tlld" szócska kettős értelemben szerepel. Jelenti
ugyanis a tudást, mint képességet és mint lehetőséget. es
ahhoz, hogy ezt a törvényt, amely talán a legfontosabb
valamennyi közö,tt, valósággal élhessük, mind a kettőre
szükségünk,van. Hiába akarnék segíteni. például vérző karl
bekötözni, ha nem tanultam meg a módját. Viszont mit ér
az ingem ujján két tucatnyi különpróbajetrvény, ha vaksi
módon nem veszem észre a segítési alkalmat, vagy pedig
önző tényelemszeretetből nem ugrom oda elsőnek, ahol va-
laki s,egítségre szorul.

Már pedig ha tudni akarok: előbb tanulnom kell. Tanulni
akarok? Akkor szemfülesnek kell lennem, Kell, hogy min-
den érdekeljen s hogy mindent meglássak, ami meglátható.
Valaki megrótt egy cserkészt, amiért az utcán ,,bámult"
egy mázolómesterembert. en pártfogásomba vettem, mert
tanult. 3zázszorta inkább megrovom azt a cserké:szt, aki
ép szemmel is vak és ami még ennél is rosszabb, málé.

Edison már elektromos szaktekintély volt, amikor a fia-
tal Ford tájékoztatta a gázmotorral folytatott kísérleteiröl.
A nagy ,,villamos" feszülf figyelemmel hallgatta és kér-
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dezte a nagy jövőt ígérő mérnököt és már akkor biztosí-
totta. róla, hogy bármilyen megm,érhetetlenek az elektro-
mosság kilátásai, bizonyos téreken a robbanógáz-motort
nem bírja kiszorítani. Jó barátok is maradtak mindvégig.
es érdeklődéssel kísérték egymás munkáját,

erdeklődjünk tehát mi is minden iránt: sohasem .lehet
tudni, mikor látjuk hasznát. És ami még ennél is fonto-
sabb a cs,erkésznek: hogy mikor használhatom fel tudáso-
mat mások megsegítésére. De amikor tanulunk, egyszerre
csak keveset markoljunk. Amiből próbázunk, azt tudjuk
egészen jól. Ne hiúságból gyüjtögessük a jelvényeket. A
Jamboreen sokan riadtan szabadkoztak, amikor számon
akartuk kérni azt a tudást, amit az ingük jobb ujja kér-
kedve hirdetett. - Ja, kérem, annyira nem tudom! - De
hol akkor az egyeneslelkűség?

Aki tanulni akar, ne resteljen kérdezni. Utcaseprőtől is
lehet tanulni. Csak próbálj meg például egy nyírfaseprűt
úgy megkötni, mint ők!

A jelszó iehát: nyitott §zem, nyiiott fül, nyitott száj, nyi-
tott ész!

És nyitott szív! És önmagára utolsó sorban gondolás.
A nyomorúság már sok leleményességef kipréselt az embe-
rekből. Csak legutóbb is olvastam, hogy a-§zerencsétlenül
járt, élve eltemetett solymári bányászok a hbnuk alatt szá-

. rították átázott gyufájukat. A cserkészből nem a nyomorú-
ság csihol_ ötletet, hanem a segíteni akarás (no, meg az
igénytelenség, a takarékosság!).

Bár a jótett önmagában hbrdja legméltóbb jutalmát,
nekünk még ebben is önzetleneknek illik lennünk. Ne én,
X. Y., cselekedjem a jót, hanem,,a cserkész''! Ha nem tu-
dunk megszökni a dícséret elől, hárítsuk azt egész termé-
szetességgel a ínozgalomra. .{minth,ogy igaz is! A Jambo-
reen történt, hogy a hirtelen kerekedett eső idősebb, mi-
nisztériumbeli urat kergetett a szállásunkra éjszakázni,
Szegény, fájó merengéssel nézegette lefekvés előtt fülig
sáros sárga cipőjét... Amúgyis hamarább keltünk, kettes-
ben ragyogőra tisztogattuk és az ágya elé készítettük a
lábtyűket. Több volt benn,e a tréfa, mint a jótett. De ven-
dégünk később egészen lesujtva ismételgette: ,,Ezt már
mégsem tételeztem föl a cserkészekről!''

Pajtás, tegyük iraítátba a kényelemszeretetet! Közöt-
tünk nincs helye. De nincs az álszem,éremnek sem. Hány-
sz!o,í taít vissza bennünket a segítéstől a sátán, azt súgva
a fülünkbe; Mit szólnak hozzá az emb,erek?! - Hát bén-
nünket, ugye öcskös, csak az érdekel, hogy mit szól hozzá
az Ur és a lelkiismeretünk. A többi meglehetősen smafu!

Cyakoroljuk a napi jótettet! Egyre nagyobb gyakorlat-
tal és hozzáértéssel. És ne bontsuk ki lázas sióiséggel a
nyakkendőnk csomóját mindjárt az első jótett után, Hánem
bogozottan hagyjuk még a szekrényben is.

Es ne feledjük, hogy segítés és napi jótett még nem
mindegy, Segíteni kell kutyakötelességb8l li. e napiiOtett
pedig a iserkész nagyúri - ráadási, Velősy'Elek.

W @jp @



- Esalcöa a, péna; netn önmagáérű gaüjűöd.

?eLoesszűK az e.Le.itett fo naí,at
|_

A Jamboree szétdobálta népemet. Gabiék a törzsisa- - Én félek, hogy népünk nagyon elszokik egymástól.
patban kaptak beosztást. Egész nap keményen dolgoztak - Várjuk meg a végét _ mondtam és küldtem le_
mindennapi tábori kenyerükért. Szívesen álltak őrségen, feküdni.
segítettek a konyhán, az eloszlásnál és vidáman álltak
az-altáborba tartozó angolok rendelkezésére. Pali és társai
a szór akazási ra jban szór akoztak, helyesebb en apró, csep r ő
szolgálataikkal azon voltak, hogy az egész tábor feltar-
tózhatatlanul kimeríthesse a Jamboree szórakozásainak
nagy tartályát, Gézácska és Bödön emberkéi pedig a

Tábori Uiság igavonó népe volt. Nap mind nap rótták a

nagy távolságokat arcnkon a firkászok örök mosolyával,
ereikben fáradhatatlanságával és mint szorgalmas kicsi
ember-méhek gyüitötték nekünk az anyagot, eseményeket,
képeket, rujzokat,
gyakorlati dolgo-
kat, emlékeket -aiándékba, vagy ha
kellett change árán,
Nagy haisza volt
mindannyiunk szá-
mára a Jamboree,
szép és felejthetet-
len hajsza, ezért
bármennyire szeret-
tük volna, egyetlen
egyszer sem tud-
tunk még rövid fél-
órácskára sem ösz-
szejönni és egy-egy
nótával, élmény el-
mesélésével iga-
zolni együvétarto-
zásunkat, pedig mi-
előtt ez a szétdo-
báltságunk előállt
volna, erősen igér-
tük, hogy másod-
naponként összejö-
vünk,

örültünk,.-ha ne-
künk, firkászoknak volt esténként néhány szabad, olyan
egésznapos számvételre alkalmas pillanatunk. Ezek egyikén
mesélte Tőkés Puci:

- Találkoztam Dudival, épen csak hogy köszöntöttük
egymást. Ugy elrohant mellettem, mint a gép, Azt mondta,
sok dolga van. Pedig szerettem volna megkérdezni lőle, '
hogy és mint megy a népünk sora.

Egyszerre többen kértek erre szót.
A Paliéknak is új barátaik vannak. A Mészáros Pisti

nem akarta megmutatni, mit kapott a sziámitól. A Józsi
szerepelt a mikrofon előtt és meg sem mondta előzőleg
nekünk.

Alig tudtam háborgó, méltatlankodó népem lecsillapítani.
Sok dolguk van most testvéreinknek odaát, a rengeteg
új benyomás bizonyára leköti őket, de azért csak úgy
szeretnek benneteket, mint békében a Jamboree elótt. S
hátha bennetek is van hiba?!

Azíán leíűjták az aznapi étetet és az egésznapos mun-
kában megfáradt fiúkat gyorsan elnyomta a buzgóság.
Ilyenkor §zoktam kiadni rendelkezéseimet a következő napra.
Az én Bödönöm is szépen meghallgatott, aztán a tizenhét-
évesek kedves komolykodásával csak annyit mondott:

De azért másnap, mihelyt tehettem, átnéztem másfelé
szórt emberkéimhez. Azok épen sorosok voltak a szolgá-
latban, de a mosoly, amellyel fogadtak, csak felmelegített
a szívem körül.

- Mi úiság, fiúk ?
Mind nagyon jól érezte magát, mind boldog volt, hogy

tagja lehetett a Jamboreenak, még a torzonborz, komor-
képú Iván is ieltünően fürge volt.

Minden nagyon szépen megy, csak..,

- Mi az a csak?
Találkoztunk a

Kovács Misivel, azt
mondta, hogy az ő
szomszéd;'aik, már-
mint a firkászoké,
csendesebb fiúk,
mint mi vagyunk,
A Lajcsi meg azt
mondta, .az ő őve,
amit a finnektől
szerzett,szebb, mint
a ]őzsikáé, pedig
az lengyel. S foly-
ton hencegnek,
hogy őelőttük min-
den ajtó megnyílik,
pedig nincs is a tá-
borban ajtó, hacsak
nem a sátorleber-
nyeget nézik annak.

De fiúk, mikor
szúntök meg végre
a panaszkodásai-
tokkal ?! Inkább ki-
oktatlak a legfris-
sebb csomókötési
egyiptomitó1 sajá-

Naplemente.

tudományomra, amit afcsokoládéképú
títottam el. Jó lesz ? !

Aztán csak elmuli szépen a Jamboree és megbontották
a sátrakat, az izletvárost, meg mindent, amit épíiettek
és mi mindnyájan hazaballagtunk, hogy ki hűs vizek kö-
zött, ki hűs fák alatt, vagy szobában pihenje ki a fára-
dalmakat, mert két-három hét és jön az űj mlnka, a ma-
gyar fiú igazi feladata, a szürke mindennapok kötelességei.
Népem űjrajelenikezett felvételért a csapatba, csak Szilus
maradt el, három esztendeje kenyeresem minden csibész-
ségben, mert őt a soproni katonaiskolába vették fel. Első
összejövetelünket is kiírtuk a hirdetótáblára. A jelzett
időben mind egy szálig ott is voltak a régi legénykék.
De az összejövel csak nem úgy ment, mint azelőtt, az a
parázs testvérkedés, az a tűzön vízen egymásért lelkesedés
most hiányzolt.

Hát mégis igaz lenne? A Jamboreen csakugyan elhi-
degült volna egymástól szétszórt népem ? Nem, az nem
lehet !

De azérl nem firtattain a dolgot. Nem jó az esetleges
hegedő sebecskéket felszaggatni,
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Ga,adag aa, a,Ieí a,d,nö|űwcl lnd,sma,k.

- Fiókák, vasárnap reg.
gel egésznapos élelemmel
jelenünk meg a Krisztina-
téren - mondtam nekik a
végén. - Remélem, mind-
nyájan ott lesztek!

ott is voltak. utunk a
Nagykevélyre vezetett. Elei-
vel akadozva ment a nótá-
zás, de azián előkotorásztuk
a régi, testvériséget o1ajozó
dalokat. A beszélgetés is
döcögött, de az iskola, meg
cserkészmultunk, táboraink,
kirándulásaink - két régi
szép beszédtárgy, - meg-
indította a nyelveket. Dél-
után az iJtrömi falnál hadi-
játékot rendeztünk. A tövi-
ses bozótban el is szakadt
szerenc§éSen a jbbbik ingem,
és Gabi és Bödön és a többi
mást. Evés közben megint

nomabb falatjainkból, sietve
nyujtottuk kulacsunk, ha a
másiknak elf ogyott már a

vize és szomjas volt, segí-
tettünk a Dudinak, aki na-
gyon csÚSzott az avarban
és mikor vidám trappban,
hangos nótaszóval az ajkun-
kon hazafelé tartottunk az
alkonyatban, már nem volt
köztünk szórakozási ember
és törzscsapatbeli, meg fir-
kász, hanem mind a régi,
közös célú, egyívású nép
volt. Az egymás bírálgatása
elmaradt, így a Jamboree
mindig gyönyörú emlék ma-
rad számunkra.

Mikor az én Bödönöm
elbúcsúzott tőlem, egymás

de megérte. Miki és Misi szemébe mosolyogtunk és megértettük eglmást:
mind újra megtalálta egy- ldejében és jól vettük fel az elejtett fona]at.

egymást kínálgattuk le§fi- ,. Dénes Tibor.

kilátás a sátoíból,

Rovatvezető:

őrsi tervezések.

Együtt ü| az őrs. Csend van. Az esti szürkület sötétje terjed
szét az otthonban. Csak a kályha lángja világít, mint a nyári
táborban a tábortizek |ángja. Ezt a hangulatos viiágitást sze-
reti az őrs, amikor ilyen őrsi beszélgetéiekre, az őrsi tervek
megbeszélésére kerúl a sor.

Az előbb hangzott el az ének. Most beszélgetnek a fiúk.
A kellemes lrangulat, a megfelelő környezet diősegítik a jó

gondolatok kitermelését. Ezért i| most az őrs a kályha kör;Jl az
otthon homályában.

Ilyenkor terjeszti az őrsvezető a magában már megérlelt ter-
veket az őrs elé. Jó, ha az őrs maga halározza el a maga életé-
ben jelenlős dolgokat, ha mindig maga késziti a terveket. Ezeket
az őrsi tervezgetéseket a maga kész terveinek szellemében az
őrsvezető irányítja. De az őrs tagjainak nem tűnik ez fel. Az
ügyes őrsvezető úgy működik, úgy irányítja a beszélgetés me-
netét a háttérben, hogy minden az ő elgondolása szerint történ-
jék és mégis az őrs határozzon. Nem könnyű dolog ez, d,e az
ügves őrsvezető mindig jól megoldia a maga feladatát.

É,s az őts sorraveszi a terveket: Vége az ősznek, a téli munka
terveit kell elkészítenünk. - És ígv folynak a tervezgetések.

Olyan bensőséges, barátságos az ilyen őrsi együttlét! Mennyi
szép terv, mennyi komoly munka kezdete indult meg az ilyen
őrsi tervezgetések nyomán! Ne hagyiuk kihasználatlarrul ezeket
az értékes együttléteket, használiuk fel az őrsi élet fejlesztésére,
az őrsünk jobbá, cserkésziesebbé tételére. B. D.

Hiányzók nyilvántartása.

Yezetsz nyilvántartást az összejövetelekről, kirándulásokról
hiányzó őrsi tagjaidról?

Készíts egy az alábbiakhoz hasonló kimutatást. Mindig tisl-
tán áll előtted minden cserkészed mindenfa,ita mulasztása.

Ezt a táblázatot, ha a csapat mindenik őrse lrasználja, lehet
egyöntetűen elkészíteni, esetleg sokszorositani is, Elkészitése
ném okoz nehézséget. Haszná|atára vonatkozóan mondok el
egy-két dolgot:

Balla Dezső.

Az összejövetel tárgyának megjelölése c. rovatban a következő
vagy más hasonló jelzések fordtrlhatnak elő:

őn,svlD zET,őIKNIDIK

ő: őrsi összejövetel.
R : rajösszejövetel.
cs : csapatösszejövetel.
ők : őrsi kirándulás.

, Rk: rajkirándulás.
csk: csapatkirándulás.
ü : ünnepély.
K : kivonulás.

Ezek a leggyakrabban előforduló esetek, A fentie,ken kívül
azonban a csapat, r,agy őrs igényeinek megfeielően termés2ete-
sen egyéb ilyen jelzéseket is bevezetlretünk.

Az Ósszejöveteieken megjelenteket x-jellel, az igazoltan hiány,
zókat *-tel, az igazolatlanul távolmaradókat pedig 

--szal 
jelöl-

hetjük, De itt is vezethetünk be egyéb jelzéseket, pl. a hiányzá-
sok okának megielölésére is.

l8. Lőczy-cs.-cs. IV. .raj. Mókus-őrs.
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Csak novelnber 5_ig lehet ke dvezrnénye§ áron (1'60 P) elő jegyezlni a

Márton L. ,rJamboree 1_933 Gödöllő" *aizalbumra.
A szebbnél-szebb, 80 darab rajzbó| álló, szép kiállítású album bolri ára 2'50 P lesz. Siessetek
levelezőlapon előiegy ezni a Mugyu, Földra|zi Intézetnét Budapest, V., Újpesti-rakpart 2.
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Ki a leeaeseü mem beesúl,i,
a,B a, soka,ű mem érd,eml,í.

/clJta}lÁzntráL,%a
tos, hogy mindnyájan tudiunk adakozni. En-tudok sok olyan
cserkészről, aki a iamboreen ilyen adiiliozó életet élt. Ide
szórok elétek a tarisznyájukból égy-két kincset:

A tábortüzi ió helyet-átadták a-liözönségnek, a moziban is
ezt .tették idegen cserkészekkel, pedig nekik is. jól esett a nagy
iamboreen barangolás közben egy kicsit leülni.

A főzésben .*ok magyar cserkéóz segített angoloknak, fran-
ciáknak, stb. Es voltt,k olyrrrok is, akik két-lrárom napon át
állandóan szakácskodtak s magyar ételek főzésére tanították
az idegeneket. Mások a kiosztótt munka elvégzése után újabb
munkát vállaltak.
_ Egyik őrs elhatározta, hogy egy napig az őrs tagjai egy fil-
lért sem adnak ki és meg l§ taitottát<, amit elhatározták. A
másik őrs is hasonlóan takarékoskodott s az így megtakarított
pénzen az otthon maradt csetlrészeknek emléliet vásárolt,

Több csapatban akadtak olyan cserkészek, akik minden pilla-
natot megragadtak, hogy vidám kedvre hangoliák a többieket
s a_z áIlandó jólredv biztosítására, szóral<oztatásra alkalmas
tréfát tanultak be. Tapasztalásból tudiuk mindnyáian, hogy
mennyivel.könnyebben megy a munka akár zuhogó esőben i§,
ha a iókedv az úr a lelkekén,
_.A megmaradt élelemfelesleget sol<an jutatták el naponta az
éhező ,szegényekhez. A Jambbreen megnyilt a rnagyar lélek
nagy .kincseskamrája. mindenki slám_árÁ,:- ugt an=haradt-e
még belőle.nekü.nl< is egy kevés!En tudomihogy maradt,
mert ez a lrincs olyan, mii[ a gyertyalángocska : tíÍ]húsz-száá
gyertyát lehet megyujtani véíe é! mé§sem'fogy el. hanem
egyre nagyobb tényárt terjeszt a sötétségben. 'I i is világítsa-

tók mindig és legvetek a iobb lélek

kovásza.
Bizony a kovász hiánya kedvetlensé-

get, csüggedést s még gyomorfáiást is.
eredményez. Erről iut eszembe, hogy
Baktay Érvin ,,A világ teteién" c. ktiriy1
véből o,|vastam, hogy a szolgája élesztő
nélkül sütötfe a kenveret s avval a nyú
lós kenvérféIével "kellett tánlálkol-nia
tibeti úrián, amikor Kőrösi Csoóa Sándor
nvomdokait iárta. esészen a nasv magvar
sírjáig, Reóélem irindnyáian"iudidiót<,
hogy ki volt Kőrösi Csomá Sándor, hiszen
a Cserkészkönyv (V.|_II. kiadás, 9. old.r
megemlékezik róla. O is kovász volt.
Tartalmas életet erjesztő kovász, igazi
cserkész. Naey élete utódaira hagyott
legszebb öröksége a cserkészlélek. 

-Bak-

tay _is ennek a gazdag§örökségnek egyil<
boldog részese, aki már nem csak csele-
kedetei miatt, hanem fogadalma szerint
is cserkész,

Nem mondom,hogy az anyagi vagyon
a pénz, föld, autó, stb. nem jó, vagy nem
szüksége", hiszen azt is lehet nemes célok
eszközévé tenni, de a szellemi vaf,Von,
a lelkikincs mégis értékesebb, mert"§ohá
el. nem[múló érték. Az ilyen örökségnek
mindenki részese lehet| nem csak-:az
egyé_n, hanem sokszor az egész emberi-
ség ,is, Az igazi cserkész is ilven mara-
dandó kincslket gyüjt, hogy- a nemes
elet kovásza legyen, akkor is, ha csak
egynek-kettőnek tud adni a szerctetéből,
udásából, segítő ügyességéból. Az a fon. 

'

- Bácsi, nekem nincs tarisznyám !

- De ceruzád meg papirosod csak van ? Bizony feliegyez-
hettél volna egyet-másr ie is barátocskám.,. dorgálgattam az
egyik zöldfülűt a Jamboree utolsó napjaiban, mire egy másik
hasonló életkorú nagy önérzetesen jelentkezett, hogy öneki
van ám mit mutogatnia és máris kotorászni kezdett szépen
hímzett tarisznyáiában.

Mindnyájan kíváncsian vártuk az eredményt, csak kicsit
türelmetlenül, mert sokáig tartott a keresés, no meg a nap is
túl hevesen tűzött. De kitartottunk vereitékező homlol<unkat
szorgalmasan lörölgetve. A szemünk a tarisznyára szegeződött
és maid kidülledt a kíváncsiságtól. Egyszer csak elnyúlt az
öcskös arca s a száia szeglete délfele görbült, hogy levezesse
a ráhulla4i készülő sós könnycseppeket. Erre már az egyik
fiú türelmetlenül rádördüIt :

- Mi lelt l tán rák van benne?
- Nem csak csokoládé, - volt az ell<eseredett vá|asz és

közben lassan kihúzta a |<ezét a tarisznyából s széttartott
9iiakkal teljes lrartávolságnyira lógatta magától. Mindrryájunk-
ból egyszerre kitört a nevétés, mert a napon maradt tarisz-
nyában a nagy melegtőI felolvadt anyttl<a aiándéka, egy nagv
tábla csokoiádé s a iarisznya minden l<incsét befolyta a sűrű
barna pép, A mi barátunk ineg belemarl<olt s amint kihúzta a
kezét, ott nyilt rajta a Jamboree boltváros lec,frisebb cikke,
a csol<oládé.malter. Egy darab zsineg, két gomb, egy jelvény,
összegyűrt papír es nrás effélék, egész Kim-játékanyag tapad-
tak bénne. szeqény Andriska maidnem megsiratta csúffá vált
kincseit, de a har"-ogó kacagás magával ragadta. Mindnyájan
hálásak voltunk neki, mert-egész napihálásak voltunk neki, mert-egész napi
iókedvünknek a cserkészmaltér leti a

tók mindig és le§yetek a iobb lélek
kovászai, különösen most, amíkor beko-
pogtat a szigorú tél, Hogyan ?

Szervezzetel< gyüitő utakat s az isme-
rős családoktól kérjetek el egy-két játé
kot, a ió magyar írók könyveit is gyüit-
sétek, használt, de használható ruhát,
cipőt is elfogadhattok és csináljatok kará-
csony-estet a szeqény gyermekeknek
ruha- és játél<aján dékozássat, A könyveket
meg vigyétek ki a falvakba, tanyákra,
hogy a téli hónapok hosszú napiait meg-
édesítsé]< Arany János, Petőfi, Gárdony:i,
Jólrai, Mikszáth, stb., mert ezeken a
Robinson szigeteken, a magyar tanyákon
akad ugyan könyv, de pbnyvaregény,
vásári selejtes, haszontalan írás,

Ha a falvakat, tanyákat fell<eresitek,
l<össétek össze a nemeset az élvezetessel,
hasznossal pld., hike-feladattal :

L Az őrsök térkép szerint jelölt úton
keressék fel a nekik kiosztott tanyát,
fa|ut. II. a hike végén az útvonalról -l<é-

szítse:.ek emlékezet után térképvázlatat,
|Il. iegyezzenek fel, rajzolianak le útköz-
ben tatálható níndenfajta ernber-, állat-,
madárnyomból egyet-egyet. IV. az őrs más
tagiai figyeliék meg, kikkel találkoztak s
adjanak pontos személyleírást az illetők-
ről (életkor, termet, viselet, arckifeiezés,
különös ismertetőiel, nő, férfi, gyermek,
mit vitt, hogyan ment: gyalog iármú slb.)
Kb, hárly ház van a faluban, milyen nyelvú
és tgrr4észetű nép lakia stb,

síremlék a mesaze Ázsiában Ede bdígritok.
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A norvég esete az uborkával.
(Avagy: Hogy ízlett a külíöldieknek a magyar étel?)

A kiilföldi fiúk javarésze nem nagyon ismerte a speciális ma-
gyar ételeket s ezért ezeket hol idegenkedéssel, hol csodálkozás-
sal fogadta. Ez utóbbi főleg olyan ételeknél fordult elő, ame-
lyeknek nem ismerték, hogy úgy mondjuk, á - rendeltetés.it.
Igy amikor kiránduláson voltak ,a fiúk s vendóglőben étkeztek,
akadt bőven dolguk a veliik járó tolmácsoknak, megmagyarázni,
hogy mit hogyan kell enni...

Ha az ilyen segítség véletlenül elmaradt, akkor igen mulatsá-
gos esetek adódtak az étkezéseknél. Példátrl egyszer tíz iiú
együttesen sem tudta kitalálni, hogyan lehetne leszedni ,a íőtt
kukorica szemeit - késsel és villával: Máskor meg két norr,ég
a kovászos uborkát, holmi főzelékíélének véhe, jól megsózta
ós megpaprikázta s így íogyasztotta el, A íranciák meg a pirog
paprikát kanálba öntötték s elszopogatták, mint valami c,seme-
gét. Ez annál különösebb, mert más nemzel'ek a paprikát szinte
méregnek tartják.

É,rdekes volt látni, hogy míg például a mákos patkót nagy
gyanakvással fogadták, addig a speciális magyar gyümölcsöket,
mint, a dinnyét, igen megkedvelték. A sárgadinnl,§yel ugyan
eleinte baj volt, mert tájókozatll,anságukban még a belét is meg-
ették a magokkal együtt, ami természetesen nem a legnagyobb
élvezet lehetett. - Egyes nemzeteknek, így elsősorban a fran-
ciáknak, nagyon is izlett - ha hozzáju1'ottak, természetesen nem
a táborban - a tokaji bor. Sokan még emlékül is elvittek ma-
gukkal egy-két kisebb üveggel. (Gyanítjuk ugyan, hogy haza
már csak az üres üveg jutott el.) A zsíros ételek s a kirándulá-
sokon a tízóraira és vacsorára kapott hideg felvágottak nem min-
denütt ízlettek - már csak a meleg miatt is - s a külföldiekkel
járt magyar íiúk alig győztek szabadkozni, mikor a l<ülfölríi
fiúk mind rájuk akarták tukmálni adagjaikat.

Általános kedveltségnek, már a meleg miatt is, csak a fagylalt
örvendett. De ez aztán nemzetiségi kivétel nélkül.,.

Akinek semmi sem iz|ett a magyaí föld termékeiből, ol5,ar
csak egy akadt a nagy cserkészvárosban, a szíriaiak ter;éje.
Igaz, neki nem volt alkalma megkóstolni sem a tokaji bort, senr
a cr.rkik fagylaltját.,. Pékd.
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A TANITÓ BÁCSL
Azt mondják róla: hófehér a lelke
S a szive: csupa szeretettel telve.
Rossz gyermeket is szívére tud zárni,
Mindenkit egyformán szeret, vagy büntet
A tanító bácsi.

Hangja oly szelíd, nrint a galamb hangja,
Rossz szó az aikát soha el nem hagyja.
Haragosnak őt soh'sEm lehet látni,
Mind,ig derűs, mindig mosolygós arcú
A tanító bácsi.

Csak néha éjjel, mikor nem látja senki,
Könnyeit, bánatáí titokban kiönti.
A panasz ajkán imádsággá válik,
S odafenn a mennyben megáldja tsten
A tanitó bácsit' 

Nagy Lajos, 910.
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VETES.
Vetek.
Ásót veszek kezembe,
S girbe-görbe
utat hasítok a fák alatt,
A sárga lombban,
őszi torban
Ások s temetek.

p,s telt marokkal hintem a magot,
A jó magot, ,
.!iiböl, ha majdan szárbaszökken,
Aran ykalászba öltözötten
Kapok
Tiz vagy húsz annyit,
Mint mostan elvetek.
A sárga lombban,
öszi torban
Ások s temetek.

Tavaly vetettem kótszer ennyit
Dús volt a föld,
vidító zöld
S a csűrbe mégse hozott semmit.
A lelkem sír, hogy annyi mag,
Sok lélek-mag
Hiába hullt a földbe,
Uj élet nem fakadt belőle.
Hiába szórtam dúsan, gazdagon,
Nincsen terített asztalom

. . . S ma mégis új reményt
És új magot vetek.
S a sárga lombban,
őszi torban
Hallgatagon és nagy titokban
,Ások s temetek.

Somogyi Sdndor,227.

Loaag Nőels l}ulth
az Olerupban (Ddnidban) tenndlló testnevelési főiskola tulajdo-
nosa.28 főnyi csapataval Magyarorszagon jtirt, hogy bemutassa
a ddn torndt, a ,,Niels Bukh-gimnasztikat". - A Zeneakadémidn
lattam őket. Festői voltt a feltlonulá:suk, vildgoskék ruhdjuk, moz,
dul,ataik, gyakorlataik, nemzeti tdncuk. A közönség léIekzet-
visszafojtva figyelt. Bemutatdsuk olyan laltozatos és nagyszerű,
hogy egyik dmulatból még fel sem ocsúdhattak, mdris mdsikba,
estek. - Megmut,att,tik: egészséges, józan, lalldsos élettel (a fő-
ískoldn mindennap van dhitat!) és okszerű test,dpoltissal, neve,
léssetl. és gyakorldssal mit lehet elérni. A Niels Bukh alapvetö
gimnasztika (egyszerű gimnasztika), célja,. hoglt a munkdban
megkeményedett, megrövidtilt (llagy a munkdtlanságban eler-
nyedt) izmokat megpuhitsa, megnyujtsa, azut,dn ügyesitse, moz-.
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gékonnyd tegye, uégül pedig megerösitse. Állandó, berögződött
gyakorlatai nincsenek, mert mihelyt llalamelyiket megszokja a
test, úiabbat kezd gyakorolni. 

- A nehézkes, földműues mun-
kdval íoglalkozó dánok a ddn torna áItaldnos gyakorWsa dltal
friss, munkakeduelő, munkabiró, mozgékony emberekké lettek.
A lövészegyesüIetekben gyakoroljdk - teljesen amatőr .alapon.
Aftatörségükre jellemző, hogy a magyarorszdgi túra egy-egy
résztvevönek 250 pengőjébe került s az esetleges jövedelmet jó-
tékony célra ajdnlotttik ídI:, A résztvevők nem hivatdsos tornd,
szok, de a taníolymot olyan céllal végzik el, mint ndlunk az őrs-
vezetök, vagy cserkésztisztek a megfelelö hdrshegyi t,dbort. -Valósdgos cserkész-szellem és cserkész-testnevelés. Re.s.
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Utóbbi időben a nyarat mindig a Balaton mellett töltöm,
Nem a zajos fürdőhelyeket látogatom, hanem meghúzó-
dom egy kis igénytelen faluban, ahol nincs divathóbort,
ahol a legegyszerűbb ruha is megfelel. Az emberek szeré-
nyek, szívesek és kedélyesek. Nem mételyezte meg őkei
az izleti haszonszerzési vágy. Mesebeli olcsóságban és
bőségben élek. A zaklatott városi élet után fáradt ide-
geimbe új erő költözik a nagy csendben és békességben.
Nincs itt fürdővendég. Nem hivalkodik és kellemetlenke-
dik senki. Háborítatlanul élveztem a napsugarat, az üde
levegőt és a Balaton vizét,

A községnek nincsen strandja, a part aho| fürdöm, íű-
vel és tüskékkel van telenőve.

Itt nincsenek fürdőszabályok és korlátok. ősállapotbair
maradt minden, Niícsen kabinom. A házigazdám nádból
készített a részemre egy kis karámot,

A falu gyerekei ott somfordálnak körülöttem, de csen-
desen, illemtudóan viselkednek. Néha kétfilléreseket osz-
tok ki közöttük és gyönyörködöm az örömtől ragyogó
gyermekszemekben és boldogságtól sugárző arcokbatr.

Ha kedvem kerekedik, sorba állítom a gyerekeket és kó-
rusban énekeltetem őket.

Falusi otthonomban reggel a kutya örömében farkcsó
válva ugrándozik körülöttem. A kis cica nyávogva szala,J
utánam és a farkát magasra enrelve dörgölődzik a lábam-
hoz. A kacsák hápogva, a libák gágogva rohannak íelém.
Látásomra az egész baromfiudvar megmozdul, A tyúkok,
a kakas szárnycsapkodva szaladnak hozzám, mert minden
állat tudja, hogy a kezem mindig telve van jó falatokkal.
Félelem nélkül csoportosulnak körülöttem s ha az utcára
lépek, utánnam sietnek.

Délelőttönkint kisétálok a közeli fenyőerdőbe és lehe-
veredem egy tisztás széléfr. Felmerengek a ragyogóan kék
égboltozatra, ahol fehér felhőfoszlányok kergetőznek.
Csöndes,. kedves hely ez
a kis erdő. Közel meg-
szokott pihenőhelyem-
hez rend,esen megjele-
nik a kis mókus és ví-
gan szökell ágról-ágta.
Már annyira megszo-
kott, hogy nim is fél tő-
lem, hanem csak csen-
desen meglapul és fi-
gyeli m,o,zdulataimat.
Amilyen nesztelenü1 jön,

Mí,md,en lcíad,d,sod,a,ü mimd,ig fel,jeggeanó.

termetűek férnek el berinük, Az orgona özönviz előtti ke-
hes alkotmány. Minden második billentyűje néma, ame-
lyek meg épek, olyan szuszogó hangot adnak, hogy lehe-
tetlen a dallamoi felösmerni, de azétt az emberek §zent
áhitatta| énekelnek, az ő idegeik vasból vannak.

Amikor fürdöm, rendesen egyedül vagyok a vízben. Alig
akad a gyerekek közül valaki, aki a vízbe rnerészkednék.
lnkább a siklókat vadásszák, amelyek közel a"patthoz a
vízből kidugott fejjel kémlelik a kis halakat. A kígyók igen
éber állatok , *ih.lyt közeledilr vaTaki feléiük,-rögtön a
víz alá buknak és az iszap közötti kövek a|á bujnak. El-
telik néha negyedóra is, míg ismét felbukkannak. A gye-
rekek a vizben a kövek'alól a farkuknál fogva szedik ki
őket és lódítják ki a partra, ahol a kacsák és a libák mar-
talékai lesznek.

Csendes meleg időben a Balaton vize tükörsíma és me-
leg. ilyenkor az elárvult Balaton síma tükrét nem hábor-
gatja senki. Ameddig a §zem ellát, sehol egy fürdőző.
Néhanapján egy távoli vitorlás, vagy gőzhaió elmosódó
körvonalai látszanak s ha néha nem vetődnék errefelé egy-
egy búbos vöcsök, egv sirálv, vaqy var|ú, azt hinné az
ember, hogy nincsen élet errefelé és a vidék teljesen kihalt,
pedig ez csak látszat.

A vízben egyedül is pompásan szőtakozom, Mindunta-
lan lelugrik egy hal előttem és a farkával nagyot csap a
vízre. Ha a síma víztükörre nézek, hamar felíedezek egy
kis vergődő katicabogarat, amelyet a vízbefulladástól meg
kell mentenem. Feléje tariom az uiiamat és örülök, hogy
a kis állát mint kapaszkodik mind feljebb rajta és fönt az
ujjam hegyén rendezgeti és száritgatja a napsugárbair
nedves szárnyait. Kis idő mulva szárnyra kel és kiröpül
a partra, Szomjazó kis méhecskék és darazsak is küzköd-
nek a vízben és az én mentőszolgálatom visszaadja őket
hivatásuknak.

Esténkint kiülök a
Balaton partjára, hogy
a hűs esti szellő jótéko-
nyan símogassa homlo-
komat. Nézem, amint a
felkelő hold sötétvörös
tányérja kiemelkedik a
távoli homályból és
mint ragyogja be a Ba-
laton széles tükrét tel-
jre,s fényében. Ha a szél
fúj és dübörögve ronta-
nak egymásra a tarajos
hullámok, a vizek zűgá-
sában is a természet
kifogyhaiatlan szépsé-
gét élvezem.

Ebben a kedves kör-
nyezetben visszatér az
életkedvem, szépnek,
ga3,dagnak, gyönyörü-
ségesnek találo,m igy az
életet. öröm és meg-
elégedés vonul a szi-
vembe. Elhalkul a 1á-
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Éolyan hangtalanul távo- -

zik, Néha hangos a kis
erdő a sok szarka csör-
gésétől, rnáskor rigók-
ke,rgetőznek az ágakon
és csacsognak egymás-
sal. A távolból vadga- -lamb búgása hallatszik.
Zimmögő mélhecskék
szállnak a harangvirá-
gok-kelyhébe és fürgén
tovalibbenő pillangók
játszadoznak egymás-
sal. Majd rászállnak a lábamra és megpihennek rajta. Gyö-
nyörködve nézem bársonyos hímporral telehiniett billegő,
ékes szárnyaikat.

Vasárnaponkint eljárogatok a falu ósdi kis templomába,
ahol olyan szűkek a padok, hogy csak a gyerekek és a kis

zad,ő nyugtalanság belsőmben és helye,t ad a megbékü-
1és csendes, harmonikus, boldogító érzésének.

Testben, lólekben megerősödve térek vissza, hogy hiva-
tásomat újult erővel és kedvvel folytathassam.

Bekey Imre adbor.

(.-.

Vaay,L
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A ki§ íalusiak kórusban énekelnek.
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Tora em,ber a, fösuénp1 : öneés ű nl,e§tere.

' PAJTÁS! JöN
Hol van az még! - ásítja tekegyelmed. Pedig nem addig

van a'! Azt már a cserkészbecsiilet- diktálja, hosy Hugocská
Kati-babája idén új, modern ágyacská1, kapjbn és é"ries SzÍleink-
nek ne kerüljön semmibe. Vagy legföljebb pár fillérükbe. Utó-
végre vagy cserkész a liuk, vagy ném!

Tehát kéremI A rajz beszél, de a gyöngébbek kedvéért
(ugyanis nem csak neked nyomját< a lapói!) mógis ideiktatok
egy-két megjegyzés.t. Mindenegyes darabból kettő-kell, az vilá-
gos, Legelőször a két IV. számú deszkácskát csapozznk be az
I.-gyel jelölt oldalakba. Most azutárr a III. számú á§yíejeket csa-
varokkal erősitjük oda. A ll.-vel jelölt lehajtható,-iácios olda-
lakat jó erős ,,sanirok"-kal odarögzitjik az j. oldalak tetejéhez.
(De úgy ám, hogy kiíelé nyiljanát<, teI; A felső részükei két-
oldalt egy-egy kis horcggal és szemescsavarral látjuk el, hogy
a baba ki ne es,hessen, ha álmában fészkelődik. Tálán fölösié-
ges mondani, hogy a két vizszintes lécecskékre 260X 1.30 milli-
méteres deszka kerül, amire Anyus szívesen varr valami jó puha
matracot.

Az ágyacskát c§ontszínű zománcfestékkel mázoliuk, csak a lá-
bak paiáját és az ágyfejeken látható tojásalakú dlszeket festiÜk
lilágoskékre (hogy a baba szemével összhangban legyen!),-Az
oldalrács középső részére festlretünk egy pirós szívei-is ánnak
bizony_ítékául, hogy a Kismama sz,ír,é-virraszt drágaságának
álma íölött.

Elő hát azt a szerszámot és csináld! s ha netalán olvan sze-
gény vagy, hogy nincs trlrs99qkjá,d, akkor,csináld meg i szom-
szédasszony, vagy a mosóné. kislánya számára.

A I{AR,ÁCSONY!
persz,e a Jérfi-szolidaritás az öcsi számára is követel vala-

mitl Hát |omám, ha, ezt az_.ágyacskát egyesre megcsinálod. a
ji,vő_ számban kigondolunk öcsinek is valámi remeli dolgot. J,,
mr;nkát!

-- s X,qfl-BOBA ricyn ='-

11i-

I

l

Jamboree emlékalburn.
Hozzánk beérkezett számtalan érdeklődésre és kérdésre vá-

laszolva ezúton is közöljük, hogy a Jamboree-album már szedés
alatt van és rövidesen §iacra kétit. A t ortitbeltit 160 képet tar-
talmazó emlékalbum a legszebb és legtökéletesebb emléke lesz
az elmúlt nagy IV. Világjamboreenak és soha nem pótolható
maradandó értéke lesz azoknak, kik ott voltak, cle azoknak is,
kik más módon kapcsolódtak be a Jamboree nagy ügyének szol-
gálatába.

Az albumot Radványi Kálmán dr., a népszerű cserkészíró szer-
keszti és munkatársa a táborparancsnoksá.q úgyszólván minden
tagja és csopoítja. Az album csak kötött példányban jelenik
meg, azonban külön kérés esetén erős barna borító tokot is
adunk, melynek ára darabonként 30 fillér,

Az albumra, mint azt a már kiküldött körleve{ünbken is je-
lezlíjk, előíizetést hirdetünk. Előfizetési ára 3.50 P, Előfizetni
1933 november 15-éig lehet a pénz egyideiű befizetése mellett.
Az előfizetési határidő után az album ára 5.- P lesz. Előíizetni
lehet a 46.310. sz. postatakarékpénztári csekkszámlán, vagy pén-
zesutalványon, azonban mindkét esetben a befizetési szelvénye-
ken feltüntetend,ő az ,,Album" jelzés tévedések elkerülése végett.

Postán történő megrendelések esetén az album portóköltsége,
darabonként 40 fillér, a rende,lőt terheli, mely összeget kérjük
az előfizetéssel egyidejűleg beküldeni. Portókímélés .szempont-
jábót ajánthatjuk, hogy lehetőleg egyszerre többen rendeljenek
és a rendelést egy címre küldessék, mert így a portó lényege-
sen olcsóbb, kiadóhivatal.

APRÓ IIIREI{
Lapunk muílkatár§a, Nydry László író és hírlapíró, szívesen

kötne csereviszonyt öregcserkészekkel, esetleg legalább tizenöt
éves diák-cserkészekkel. Ismételten fog bélyeggyüjtésbe, azért
leginkább csak mérsékelt gyüjtőkkel keres összeköttetést. Irja-
tok címére, (VIII., Reviczky-u. 7.), válaszleveIezőlap csatolása
esetén hamarosan meghívást k4ptok tőle, Tervbe vette több
gyüjtő egyszerre való meglrívását, igy az e sportot kedvelő
cserkészek új kapcsolatok révén kiegészíthetik gyüjteményüket.

Bálint György névre szóló ritlevél és barna irattáska, melyet
talált tárgyként már szeptember elseji számunkban meghirdet-
tünk, továbbra is várja igazolt tulajdonosát a küliigyi hivatalban.

Gröber nevűek. Amennyiben a Jamboreenak volt Gröber
nevű magyar résztvevője és még mindig nem talált rá miskolci
rokonaira, legyen szíves címét tudatni a külügyi hivatallal.

Pálvázat. A Maeyar Cserkészszövetség Országos Vezetőtiszti
Testülete a táboriizek színvonalánal< emelésére és a Viüágiam-
boree tapasztalatainak me görökitésére pá|y ázatot hir det tdb or-
tüzi könyvre. A kézirat legyen alkalmas aíía, hogy annak segít-
ségével a tábortűzvezető élvezetessé és vidámmá tehesse tábor-
tüzéí. azonban a cserkészekre mindenkor kőtelező finom és vá-
!asztókos ízlést semmiképes se sérthesse-

lutalom: 100 P. - Pdlydzati hatdridő: 1934 jantrár 31,
Beküldés: gépelve, ieligével el,láva a Cserkészizövetség címére

(Budaoest, V., Nagy Sándor-utca 6. sz.).
A pálvanyertes mííveket a Cserkészszövetség a szokásos írói

tiszteletdíi mellett részben, vagy egészben nyomtatásban meg-
j elentetheti.

Külmissziói színdarabot adott ki a Magyar Református Kül-
missziói Szövetség. Melegen ajánljuk előadásra a külmisszió ja-
vára. Ara csak 24 fillér. Megrendelhető: Btrdapest, VilI., Gyulai
Pál-u,9. lJ,21. Ugyanitt előjegyzés tehető a sajtó alatt levő
Külmissziói Képes,könyvre. Ára 1 P.

Elcserélném egy kajakra, vagy olcsón eladnám kissé használt
állapotban lévő Hangya tipusír sátramat. A sátor megtekinthetó
Bajtav László, Budapest, IX., üllaji-út 66/a. III. 7. szám alatt.

Rejtvényfejtők! Miután a lap rejtvényrovatának vezetését a
soproni 64. sz. cserkészcsapat vette át, ezentúl a rejtvónyeket
és megfejtéseket Koszter atyának küldjétek Sopronba, a Szent
Imre Kollégiumba.

Tóth Sándor, a Magyar Cserkésznek taval1, 6{9 segédszer-
kesztöje, kiállítást rendez Budapesten a kiállítási csarnokban
íestményciből és rajzaiból. Fiúk, ugy-e meglátogatjuk Sanyi bá'
kiállítását?

€,L; a 1;
7

A Jamboree elmúltával :i5#,""á::i?"xTff.i"f,l,"?."io'í:ff JárT.ó?;;í,"",iuá,iJ,"Í1l;"Éá,li,f,^"1í
örömmel értesít mindenkit, hogy rnár kapható a Jamboree-zsebkönyv._nemcsak magyar, hanem idegen nyelven is.

Megrendelhető a kiadóhivatalban.
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Tora a, téItoBló is: spommértéké nűnoshtt,-
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HEGYEN-VOIGYON,
ÁnKON-BOKRüN

oa

KERESZTUL-

,... visz a cserkész utja. Ugganugg

kell fogaitokat is fel és Ie dörzsölni

a Kalodont-os fogkefével - akkor

a fogak raggogó fehérek és erősek

maradnak. A Kalodont a cserkész-

hátizsák állandó felszereléséhez tarto-

zik... épolg nétkülözhetétten, mint akar

a harapniva!ó, Mert egészségteket

óvja az eggik épugg, mint a másik.

íogkö ellen
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- A papírosokon nincsen semmi - jelentette ki ko-
molyan.

Imrus megkínzottan mosolygott, Muki elszédült, a kö-
zönség előbb értetlenül lapult, utána egyszerre felszaba-
dultan iapsolni kezdett. Mindenki újjongott, hogy a sötét
gyanú tévedett: a Földgömb Klub hírnevén nem esett folt.

Még mielőtt a vezetőség beavatkozhatott volna, két je-
lenet fokozta a lelkesedést: Laci odament Imrushoz és meg-
ölelte, aztán Muki tűnt fel, mint leghangosabb éljenző. Hir-
telen ő is nekiesett Imrusnak és megölelte. Az előbbi vádló
újra ,őszinte jőbarát lett és a közönség nemes vonásnak
látta, hogy most oly őszintén örül, lrogy ő tévedett és ba-
rátja becsülete tiszta. Mindenki érezte, hogy a becsület
fanatikusa nem tehetett másként se akkor, amikor vádolt,
se most, amikor jóváte,szi tévedését. A fejbeütött tömegből
újjongó klub lett; szorongatták Imrus kezét és az hagyta
történni a dolgokat.

A tanár úr közben szót értett az elnökl<el és ez meg.
kísérelte elintézni az izgalnat:

- Az elnökség azt iavasolia,hogy a történtek marad-
janak ki a jegyzőkönyvből és azok felett térjünk napi-
rendre, a versenyt pedig tekintsük befejezettnek.

- Elfogadjuk !

- Akkor ezt_ határozatilag kimondom. Eszerint a le-
folytatott pontok álapján kell elbírálnl az eredményt. Az
elnökség a bíráló bizottsággal egyetértőleg teszi meg
javaslatát. Az összetett emlékezetpróba és a íöldrajzi
utazók versenye első helyére javasoljuk Bodrogh Lászlól,
jutalom 30 pengő . . .

Hosszú, kitartó taps helyeselte ezt a javaslatot.
Akkor váratlan jelenet történt, Laci felugrott és szót kért :

- Akármilyen jóhiszemú volt is, mégis csunya gyanú
érte Imrust. Nem tudnám élvezni az elsőséget : úgy érzem,
tartozom Imrusnak azzal, hogy azelső díjat neki adom át.

Ezzel a pénzes borítékot Imrus kezébe nyomta és
melegen kezet fogott vele. A klub bensőleg őszinte
elismeréssel vette ezt a fenkölt cselekedetet és leste Imrust.
Az csak állt a borítékkal a kezében, mint a boldogság
szobra és a fiúk egyszercsak látják, hogy könnycsepp
fut végig az arcán. Minden íokonszenv feléje fordult és
tomboló le|kesedés szentesítette Laci gesztusát.

- Ez a testvéri felaján!ás is mutatja, hogy a Földgömb
Klub tagiai mindeneke|őtt gáncsnélküli lovagok - álla-
pította meg az elnök. - Folytatjuk a díjkiosztást.

Második helyre kerül Harmos Károly, jutalma
20pengő...

Ujra hosszantartó taps és "öröm. Karcsinak sok híve és
bámulója van. Laci mosolyogva rázza a kezét,

- Harmadik helyre jut és tudásáért jutalma elismerés
és dícséret, Gubányi lgnác.

O is nagy, biztató tapsot kapott.

- Az igazságnak megíelelően meg kell állapítani, hogy

a versenyzók között igen csekély tudásbeli különbség
van és inkább a pillanat, mint 'a hibaejtés döntött, mert
a hibák egészen jelentéktelenek voltak. Ez semmit se
von le a nyertes érdeméböl. Javasoljuk végül a díjnyertes
és hibátlan dolgozat felolvasását. Bár az első díj végle:
gesen és jogérvényesen Békés Imréé, kérem Bodrogh
dolgozatának meghallgatását, mert hiszen 4 bizottság így
készítette elő.

Ugy van ! Ha]ljuk, de lassan ! hangzoti a
helyeslés.

Ugy felkérem a bíráló bizottság elnökét, hogy
olvassa fel Bodrogh László feleleteit a gyorskérdésekre.

Nagy figyelem látszott mindenfelé. Netn valami unalmas
értekezést olvasnak, hanem rövid, csattanó válaszok követ-
keznek és mindcnlri tudni akarja, hogy ő maga hogyan
feielt volna, illetve, hogy ió-e. az ő válasza,

_ A nyertes válaszai volt'ak : először a három magyar
kérdés válaszait olvasom. l: A Baiaton adatai: területe
598,2kmz, hossza 78km, szélesség 7-Ekm, legnagyobb
13 km, átlagos mélysége 3 m, vizállása 104,57 tenger-
szin felett.

- 2. A Balaton íngadozrisa vagy ,folyásan, németül
Seiche a következő jelenség: .a nyugati medence vizét az
állandó nyugati szél (vagy ENy) áthajtja a keletibe. A
keleti medence felduzzad és a hidraulikus nyomástól vize
visszaáramlik, újra a tihanyi szoroson át, Az ingadozás
értéke 4-5 crn-től 30 40 cm-ig terjed, hasonló az
árapálytiineményhez és ideje l0- r2 óra,

_ 3. Ki aolt Vrísrirhelgi Ptit ? Folyrmmérnök, ,,l834-ben
elkészíti a Vaskapu és a Széchenyi-út tervét. O a Tisza
szabályozója és a Tiszavö|gy ármentesítésének tervezője.
Étt iZSs-l846. Szobra Szegeden.

A válaszokat szrvélyesen megtapsolták.

- Követke !-nek az idegen tárgyú válaszok:

- |, A Vesuuió adatai.2 részből áll: az ll37 m
maga§ rég! kráter, Mte Somma és az általa körülvett
mostani kráter: magassága 1282 és l30l m között inga-
dozik. A kráter átmérőjé 75O m, falai 30-35 fok haj-
lásúak, mélysége körülbelül 600 m. Ha kitör, a kráter
feneke a pereméig íelemelkedik és a láva túlfolyik.
Kitörések: 83 ismeretes, nagyobbak: 79, l631, l730,
1850, l872 és 1906. éviek.

- 2. A fold egges pontjaínah sebessége : 465 cos . tp

(9:ielenti a íöldrajzi szélességet). Pl. Egyenlító egy
pontja mp-kint 465 m, Budapest kereken 300 m, Eszak-
Németország 267 m, Sarké 0 m mp-enkint.
. - 3. Stein AuréI 1900 máj.29-én indult el Srinagar-
ból és 190l-ben újra máj, 29-én Kasgárból útnak indult
haza. Londont júliusban éri el. Földrajzi társaság könyv-
tára l908, ford. Halász Gyula.

4. Palle Huld dán cserkész Verne Gyula születésének
100 éves forduló.iára 44 nap alatt körülutazta a földet,

&c
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mint egykor Fogg Phileas 80 nap alatt. Indult l928 márc.
l-én és visszaérkezett ápr. l4-én.

5. Melyek a transzafrihai légiaonal főbb állomásai?
Páris-Brindisi- (eddig rossz időben vasúton is mehet-
nek) Athén - Kairó - Asszuán - Khartum - Juba - Nairobi -
Mbeya - Salisburg -Johannesburg - Fol<város.

6. l906. San Franciskó: a kár 300 millió dollár, - 1908.
Messina: 84.000 emberpusztulása. - 1923. Tokió: l900
millió yen,3l6.000 ház, l40.000 halott és l10.000 sebesült.

Pótlás: l902.'Martinique szigetén a Mont Pelée kitö-
résénél 200.000 ember pusztult e1 a gáztől néhány perc
alatt,

7. 1783. a Mississippi a nyugati határ, Louisiana vétel
útján Napoleontól ]803-ban t5,000.000 dollárért, Texas
annektálása l845, Ujmexikó egyezségűtján l848, Oregon
felfedezés és Angliával mege§yezés útián 1846, Alaska,
Hawai, Florida, Fülöp szigetek, nyugatindiai , szigetek
vétel útján XIX.'sz. II. felében.

8. Canber:ra. l929 Ota. UjOélwalesben fekszik, Sydney
és Melbourne között,az Auszt-
ráliai Alpokban, közelebb Syd-
neyhez.

9, A /eanettet az amerikai
de Long kapitány vezette
l879-8l-ig. l879. szept. 6.
befagyott a, Wrangel sziget,
nél és 2 évig vitte a jég-
míg 1881. jún t2. az Űj-
szibériai szigetektől N ,el-
süllyedt. l932-ben találtak rá
a maradványokra.

!0. Nansen 1895. ápr. 7-én
szánon elérte a 86' l3'-et.
Haiója a Fram, kapitánya
Sverdrup.

l1. 1930. Thomas angol
hapítdng tovon és gyálog
Dofárból Dohába ment, Ezzel
délkeleti Arábia soha nem
járt részét keresztezte. Perzsa
öbölhöz ért.

12. 6377 km, 12.712 km,
lapultság ll299; egyenlítő
egy foka ll1,3 km.

A klub szorgalmasan
jegyezÜe hallgatta. Néha felszisszentek: lassabban ! han-
gosabban ! de mindenki nagyon figyelt, Megint kis szüne-
tet kellett tartani, amíg tapsoltak és napirendre tértek a
válaszok felett.

Ujra az elnök vette át a szót. Ezűttal újra Elek, mert
Laci érdekelve volt.

- Átteriink a napirendünk utolsó pontjára, az utilerv-'
versenyek eredményének kihirdetésére Kérem a bíráló-
bizottság elnökét, szíveskedjék javaslatát megtenni.

Ez, nyurga, komoly arcú fiú, papírlapról olvasta:

- A,z eredmények a következők: I. díj. Egyenlő helyen
Bodrogh László Fátra túrája és Gubányi |gnác űtja az
Alacsony Tátra Gyömbér csúcsára, Megegyezés szerint
az úton részt venne a két nyertes és a harmadiknak Tátra
István, aki ismeri a vidéket.

No, ez csupa ismerős ember.

- II. díi. Kirándulás a Mármarosi havasokba. Szerzője
Tátra István. Megegyezés szerinf úgy k_erülne kivitelre,
hogy Majthényi Elek és Harmos Károly vesznek részt
rajta.

III. díi, Szemenik-Alduna út és egy Bihar-túra egyenlő
helyen. A krassószörényi út szerzőie Békés Imre (mozgás),
a bihari úté Majthényi Elek. Megegyezés szerint tnind-

tr'uűna,Ie a, percek. Egyet senn emged,ek el, iiresem.

kettő megvalósul, - reméljük - résztvevői: Baráth Pál
és Békés Inrre.

Az elnők meghajolt és leült. A közönség nagy érdek-
lődéssel tárgyalta az eredményt és előbb szórványosan,
majd általánosan fetcsattant a taps.

Megint az elnök vette át a szót.

- Nagyon köszönöm a bírálóbizottság jelentését és
szíves fáradtságát. Felteszem a kérdést, kíván-e valaki
a jelentéshez szőlni? ,'

Néma csend.'- A klub a jelentést elfogadja,e?
^- Elfogadiuk a javaslatot !

- Ezt határozatilag kimondom, Tisztelt Klub! Ezzel
évi munkánk véget ért, Azt hiszem, változatos és mindig
érdekes volt. A nyertesek a tervezett utakat a nyáron
végre is hajtják és őszi első ülésünkön beszámolnak róluk.
Nekünk most az a feladatunk, hogy nekik tiszta szívünk-
ből ió utat, sikeres kirándulást, kedvező időjárást kíván-
junk. Engedje meg, mélyen tisztelt tanárelnök úr - for-

dult Kövess felé, - hogy a
kör nevében forró köszö-
netet mondjak azért a szere-
tetéért, amellyel egész évenát érdemetlenül elhalmozott
bennünket. köszönöm minden
tagnak a mai figyelmet és az
ülést berekesztem.

- nt;en az elnök !

A himnusz eléneklése után
élénk éljenzés és vitatkozás
között oszlottak széjjel.'

III. FEJEZET.
A Gyömbér helyett

a Roszudecre !

- TIz perc mulva indul a
vonat és az a vaddisznó
nincs itt! * türelmetlenke-
dett egy hang.

- .Majd jön kér|ek, mindig
megiön idejében kérlek ! -csitította egy másik hang,
amelyen azért keresztülcsen-
gett az aggodalom.

A zsolnai gyorsvonat harmadosztályú kocsija előtt áll-
tak a pályaudvaron. A türelmetlen hang: Lacié, a csitító :

Nácié. Topogtak.

- Öt perc az indulásig; még az utolsó pillanatban
betolakszik valaki a fülkénkbe1 _-gmésztette magát Laci.

- Nem jön már senki, alig van utas ! - próbálkozott
Náci. No ez épp jó alkalom az idegesség kirobbanására;

_ Micsoda ? - kiabált Laci _ Tele van minden !

Tudod te, micsoda munka volt ezt a fülkét megszerezni ?

- Á szeme szertevillogott. Ő ravaszkodta ki valami
bácsija segítségével a 8 személyes fülkét hármuknak, hat
résztvevőt jelentvén be : 

" 
majd azt mondjuk, hogy a

többiek nem jöttek el".
A percek múltak; még 4, még 3, még 2 perc !

* Elmenjünk nélküle ? - bátorkodott Náci,

- De mennyire ! Agyonverem a gazfickót ! - dühöngött
Laci. - Egyedül is elmegyek, ha nem mersz iönni. Mit
gondolsz, micsoda közröhintés lenne a Földgömb Klubban,
ha azt jelentenénk, hogy ennek a kótyagos szörnyetegnek
az elkésése miátt nern indultunk el . . ,

Ebben a pillanatban fütyülés kezdödött. A fiúk összerez-
zentek és önkéntelenül a bejárat felé néztek. Ott most lépett
ki egy alak és kimért lépésekkel közeledett. (Folut.köa,)

Hirtelen nekiesett 1mrusnak és megölelte,
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Pénx, i,clő, erő redl,is érúékek. Nem téhoelorn őket,

Mókás

(V-ik folytatds.) (Második felvonds.)

IR, ItxrIKA IBI§ILYI§cA
cserlr,észiátér< öí felrzonáslran llía: Fáleián Gfrrrla

Matyi: Meg kell elégedni,ipk a whiskivel. Anyám tyírkja nem
szállít annyi tojást, hogy abból cocktailt keverhessünk.

Miska (újabb pohár málnas2örpöt kever): Sajnálom, mert re-
mek bármixer veszett el bennem és most megmutatírattam
volna, hogy mit tudok. De jó nekünt a wrriát<i is! (Ujra,
kocintanak és isznak.) Csak azt sajnálom, hogy az iiveg
teljesen kiürüit! (Megrázza a málnaszörpös üveget.) Nincs
benne egy csepp sem!

Matyi: Ez jól esett! De most térjünk komolyan a dologra. Azért
hivtalak ide a présházba, hogy veled tanácskozzam és a
nyomozás első szálát lebonyolítsam. Téged szemeltelek ki
magántitkáromnak. Tudod, hogy Scherlock Holmesnek is,
voli egy jó barátja, Watsoil orÜÓs, aki a nagy mesterdetek-'
tívnek hűséges segítőtársa volt. Erre a szerepre téged sze-
meltelek ki!

Míska (gúnyosan meghajlik. A szavaiban is van nómi gúnyo-
rosság): Köszönöm a megtisztelő bizaímat| Szóval én le-
szek a te Watsonod, aki tanuja lesz kalandjaidnak, amell,e-
ket hűségesen leír és megörökil az utókor szántáía. Hát jói
van, Itt adódott most ez a zöld elefánt hisiória. kíváncsi
vagyok, hogy miképpen fogsz hozzá ennek a kideriléséhez?

Matyi: Nézd, először a detektívfelszerelésemet. (Leugrik az asz-
tal tetejéről és feneketlen mélységű nadrágzsebéből a leg-
különösebb dolgokat kotoria o1ő. Először hatalmas nagyító-
üveget tesz le az asztalra.) Látod! Ezzel megmérenr a bű-
nös lábnyomát, ebből következtetek az alakjára, nagysá-
gára, súlyára ésatöbbi.

Miska: Igen! Ezt értem! Ez olyas valami, mint az, hogy: adva
van a hajó hossza és a szélessége: hány éves a hajóskapi-
tány? Hát ez a spárga rnire való?

Matyi: Ezzel kötözöm össze a bűnös kczét, ha elfogom, (Kutya-
riasztót tesz le az asztaíra.) Ime a Colt ismétlőfegyverem., Ez az üveglap ujjlenyonatok íelvételére szolgál. Miska te!
Nyomd csak rá hüvelykujjadat!

Miska: Azt a bolondot már nem teszem! Watson az leszek, de
az én lrüvelykujjamról nem készítesz lenyomatot! Ezt je-
gyezd meg maagdnak! Es ezekkel az eszközökkel akarod
a zöld elefánt elrablóját kézrekeríteni?

Matyi: Ezekkel és még más egyebekkel, amelyeket a szükség
szerint a]lkalmazok. (Fülel, majd az ablakhoz lép és kikém-
lel rajta.) Amint hallom, már közeledik . . .

Miska: Ki jön ide, ebbe az elhagyatott présházba?
Matyi (iölényesen): Ki lenne más, mint Cövek Muki?
Miska: Cövek Muki? Hosv kerül az ide?
Matyi: Látszik, hogy ninÖÓ talentumod a kóvetkeztetéshez, Tud-'hatnád, hogy Fehér Samun kívül csak két igazán komoly

bélyeggyüjtóvel dicsekedhetik a csapatunk és ez: Cövek
Muki -és Keserű Tóni! Igenis: Cövek Muki ! Elsösorban:
Cövek Muki! Emlékezz csak vissza, hogy elképedt, amikor
Sámuel bemutatta a zöld elefántot! Azonnal ajánlatot tett
Samunak, hogy megvásárolja a ritka bélyeget s kijelentette,
hogy minden áldozatot meghozna, ha a bélyeget megszerez-
hetné! Amikor a teíemben rövidzár|at keletkezett, ott állott
a bélyegalbum mellett. É,n egész este figyeltem, mindig úgy
leste azt a zöld elefántot, hogy majd etnyelte!

Miska: No egy eleíántot nem olyan könnyű dolog csak úgy el-
nyelni! Meg hogy Cövek Muki? Az a bátortalan, félénk fiú!
Hlszen tábori őrségen még a bokor rezzenésétől is meg-
ijed... Csak nem gondolod, hogy ő csente el az elefántot?!

Matyi: A bélyeggyüjtés szenvedélye igen erös, amely ellenáliha-'tatlan 
erővéi ragad magával mindelnkit. Még talán az al-

koholizmusnál is erősebb . . . No de ne iecsegj ! A gyanuba
vett egyén közeledik. Helyezkedjünk íestői csoportozatba,
hogy i-áektanilag hatni tudjunk. Vjgv s!ő valami papirost,
mintha jeoyezni akarnád tetteimet.(Beszéd közben megtömi a
pipát, a hegedűt a kezébe veszi s az asztal tetején elhelyez-
kedik.) Az-igen fontos, hogy a detektív lélektaniiag hatni
tudjon a gyanusított személyre. (Eszbontó hamis hegedű-
lésbe kezd, mereven nézi úlra a paprikafüzért.)

(Az ajtón íélénk kopogtatás hallatszik: Miska kiáltani akar, de
Matyi leinti.)

Matyí (suttogva): Az hatásosabb, ha nem íelelünk rögtön.

(Ujra félénk, de kitartó kopogás,)

Malyi (öblös hangon): Come in!!
Cövek (előszöt csak a fejét dugja be az ajtón; félénken körül-

néz, maid belopakodik és szótlanul .nézi az előtte pompázó
élőképet. Az álla is leesik a csodálkozást§l, majd ne,hezen
erőt vesz zavarán és megszólal): Bo . . . Bo . . . Bocsánat.
De Sze . szervusztok| lgazán nem is tudom, hogy
mit gondoljak? Amikor a kunylró közelébe értem, azt lrit-
tem, lrogy kigyulladt az egész l,táz, mert olyan sűríí füst
gomolygott ki az ab',akán Később rneg olyan veszctt miá-
kolást lrallottam, mintha egy kandúrnak a farkára léptek
volna. Most meg belépek ide, hát látom, hogy t\latyi pipá-
zik és hegedül. Elég csodálatos, mert lriszen egyiklrez sem
ért!...

Miska (gunyorosan): Buta vagy, Muki ! Nem tudod, lrogy a
pipa ós a zene hozzátartozik a detektívtttdományhoz|?

Muki: Ezt valóban nem tudtam! De kedves Matyi, mondd meg,
hocy miért lrívtál a szőlőbe, ebbe az elhagyatott kunyhóba?

Matyí (|eugrlk az asztal tetejéről, leteszi a pipát és a hegedűt.
összefonja a kariát mint Napoleon a r,vaterlói csatatéren,
a sportsapkát mélyen a szemébe húzza és szúrós szemmel, méregeti végig Mukit; majd rövid Iéptekkq,l, közelebb és
közelebb lép hozzá és egyre mereszti rá a szemét,)

Muki (meghökkenve hátrál trrlatyi elől): No! Mi az, Matyi?
Mire való e,z a komédia?

Matyi (kongó síri hangon): A zöId elefant!! - A zöId elefánt.
Muki (megzavarodva néz egyikről a másikra): illegbolondulta-

tok? Miféte zöld elefántot emlegettek?
Matyi: Csak nem akarja ön azt mondani, hogy nem tudia, mi

a zö'd eleíánt?
Muki: Miért ne mondanám, ha egyszer valóban írey van, hog1,

fogalmam sincs arró|, hogy miféle csodaszörny az a zö|d
elefánt? !

Matyi (komoran): Majd az ön emlékezetébe idézem . . .

Miska: Emlékezz csak vissza arJa a rltka indiai bélyegre, ame-
lyet a legutolsó csapatgyűlésen Fehér Samu mutatott be!!

Muki (a homlokára csap) : }Ját erről a ritka bélyegről beszél-
tek? Most már emlékszem! Nos és mi van ve]e?!

hIatyi (vésztjósló hangon kacag): Haha-ha! A mister nenr
tudja, hogy miért hozzuk emlékezetébe a zöld elelántot?
(Rámutat Mukira és rákiált.) Vallja be azonna|, hogy ke-
gyed tüntette el a zöld elefánot!!

Makl (ijedten rezzen össze): É,n?! Már mint én? Matyi! Ne
bomolj! Hogy mondhatsz olyat, hogy én . . . hogy én . . .

Istenem! Nem is tudom, hogy mit gondoljak? Elvégre is
cserkész vagyok és nem tételezheted fe1 rólam, hogy én , . .

én.,. hogy én azt a bélyeget elcsórtam volna! Szeretném
ugyan, ha az enyém lenne, de hogy e,llopjam a cserkéSz-
tes-tvérem aiburnából, erre nem lennék képes . . É,s vedd
tudomásul, hogy ha nem tréfálsz, amit a jelekből itélve va-
lósziníínek tartok (maidnem sírva), - akkor ezt kikérem
magamnak! Velem ne üzzön tossz tréfát senki sem!

Matyi (zordonan): Uúúgy?!! Kegyed hát tagadja a bűncselek-'ményt? Akkor majd másképpen beszérünk. Tudja fleg,
hogy vannak eszközeim, amelyekkel vallomásra birhatom
kegyedet! Stopp! Watson!! (Int a fejéve:l Varju Miskának,
hogy kövesse. Mindketten kimennek az aitón. Az ajtó be-
csukódik mögöttük és kulcszörgés hallatszik.)

Muki (bámészan mered a távozók után, majd az ajtóhoz lép
és megrázza a kilincset): Jó Istenkém! Mit akarnak tőlem
ezek a kerge birkák! Bezártak ebbe a kalibába és magamra
hagytak. Mit csináljak? Segítség!! Jaj, segítség!!!

Matyi (Matyi feje megjelenik a rlasrácsos ablakban és zordan
besüvíi): All right, mister! Kegyed ez idő szerint íoglyom
és nem bocsájtom ki tömlöcéből, amig be nem ismeri gaz-
tettét! (Eltűnik az ablakból.)

Muki (az ab|akhoz rohan és kitekint rajta): Nem mentek el!
Letelepedtek néhány lépésre egy nagy dióía árnyékába.
Engem magamra hagytak. Nini, mit látok itt az ab|akon?
Egy hatalmas sóshering hever a párkányonl Ugy látszik,, Máiyi íelejtette itt! (Eltámolyog az ablaktól és egy székre
roskad.) Nem tudom, mit gondoljak magamban?! Ezek
megbolondultak| Tiszlára megbolonduliak. Flhagyott prés-
ház . .. gomolygó pipaíüst . . . íülsértő macskamuzsika...
szomorú fogság... borzalmas vád... kihaltrgatás... Mire jó
mindez? Mit akarnak tőlem. (Távoli harangszó csendül fel,
Megnézi az őráját.) Tizenkét óra! Delet harangoznak; itt
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Kerül,öh rmí;nd,em föl,ösl,eg es erőí eseí,tésü.

az ebéd ideje! Az ám, nekem már régen otthon kellene lennem, hogy el ne kés-
sek az ebédről. Mi is lesz ma ebédre? Túróscsusza! Túróscsúsza! Az én kedves
eledelem. Jaj, de éhes lettem egyszerre! Azt hiszem, hogy kiszakad a gyomrom
az éhségtől; ezek a bolondok pedig becsuktak ebbe az elhagyatott kunyhóba.
(Szimatól.) Micsoda illatot érzek? ! Valami csodálatos mennyei illat lengedez
körülöttem, ame|y az ablakon áramlik be. (Az ablakhoz lép és kikémlel rajta.)
Jaj Istenem. micsoda látvány! Matyi és Miska tüzet raktak és a parázson sza-
lonnát pirítanak. A szalonna zsiriát kenyérre csepegtetik és nagyokat harapnak
az illatos kenyérből. (Nyöszörögve.) Jaj, de éhes vagyok! De éhes vagyok! Egy
királyságot adnék egy íalat szalonnáért! (Kikiabál az ablakon keresztül.) Matyi
héj ! Matyi! Rémesen megéheztem! j\lár nem haragszom, csak adj egy falat sza-
lonnát! Majd meghalok éhen!

Matyi (arca megjelenik az ablak nyilásában. Nagy darab kenyeret .mutat a rácson-keresztül 
MÚkinak, amelyen étvágyingerlő sült szalonnadarab pirul, Matyi háta

mögött Miska vigyorgó arca látható. Muki a kenyér után ,kap,, de Matyi elkapja
előlé. Zord, kérlelhetellen hangon.) Ha a gyanusított bevallja, hogy ő lopta el a
zöld elefántot, akkor megnyílik előtt a szabadság ajtaja és vendégemül látom!

Muki (toporzékolva): Ne kínbzz már azzal a zöld elefántos butasággal. Mondtam
már, hogy nem tudok róla semmit. Annyian voltak ott mások is, hogy igazán
többet mondhatnak, mint amennyit én tudok róla. Elftrita a szél azt az átkozott
elefántot, vagy elment valahová legelni, - mit tudom én?! Nyisd ki az ajtót és
adj egy harápás ennivalót, mert megőrülök.,lVliért gyötörsz és kínozol engem?!

Matyi: Mert kegyedet gyanusítom a lopással! Ez alkajlommal a vallatás. egy módját'a|kalmazom1,-Ha örinenr fog vallani: - all right! Még más eszközeim is vannak
arra, hogy vallomásra kény§zerítsem! (Miskávál eltűnik, az ab_|a.k.nyílásából.).

Muki (maidiém sír mérgében): Ez a gyerek tisztára megbolondultl Miért is. jöttem
el ide-a hívására?! Aizt hittem, hogy-egy kis cseresznyével vendégel meg és most
úgy bánik velem, mint egy középkori kényúr az elfogott ha.ramiával, akit a,vár
tömlöcébe zárva éhezteté§sel akar vallomásra bírni, hogy elárulja az összerabolt
kincsek rejtekét. (Mereven az ablak párkányára néz.) Ni-ni ! A sósheringet még
mindig itt"látom| 

'Ugyan milyen állapbtban van? (Felveszi a halat és viisgálja.)
Hm..,-Egészen frissnék tűnik fel! Olyan éhes vagyok, hogy megkóstolom. (A he-' ringbö,l l-etép egy darabot és megeszi.) No tessék! Ez a hal valóban élvezhető,
sőt"mondhainaÖ, tittinO. (Az egé"sz darabot mohón elfogyasztja.) No ezzel elké-
szültem. Az éhségemet elvertem valahogy, csak még egy kis vizet iszok erre a
sósheringre és alikor nem bánom, kibíróm még a fogságot addig, amíg Matyi
esze ki nem tisztul és saabadon nem bocsát. (Kikiabál az ab|akon.) Matyi héj I
Adj egy itatl vizet!

Matyi (hangja messziről): Amíg a vádlott nem vailja be bűnét, addig nem iszik vizet!
(Folyt. köll.)

NEMZETIR,UIIATÁRíBHBZ
Budope§t, YIII., Mrlzeum-körút 2. Telefon: József 4o-4-63

I ll P'iáJ#"1il"o§,",:|o1"' il[,m,l ll'c§ e r|a ész el§.rr eIr, rtao!. I§.e dvezrrrélr

Nűozi -rendezÍ
'Tonmí

A Maggar CserkésB
J a,mb or e e -fén,g1 képp úLg úe aú úr a

13 nd:lytizó l0B felvételt kü_ldött be. Szépen és szorga,lmasan dolgoztok, fiúk, bdr a
ptilydzat feltéfeleit nem kisértétek elégeé íigyelemmel. A ]amboree lelkét keués fel-
rétel fogta meg igazan. Sok volt a, csoportkép, a beállított, mesterkéIt felvétel, riport-
kép; emellett több ptilytizóndl a technikai készséget inkdbb a jóakara,t és igyekezet
pótolta. A mor.d. és szigorú bírdlóbizottstig felmelegedő sz:itlvel uizsgdlgatta a képeket
és hosszas tandcskoz,ás ut,dn a következő eredményt hírdetí:

I. A tiszti csoport legszebb felvétele, és egyúttal az egész pdlydzat legszebben
sikerült képe Csapody Csaba ,"A ]amboree keresztie" vott. Bdr a páIydzat feltételeinek
nem felelt meg igazdn, mégis 10 P jutalmat szavazott meg szdmdora a bizottstlg. -Bacsy Ferenc I7l-es st.-nek a csepeli vizibemutatóról szóló egyik felvétele következik
utdna. lutalma. 5 P.

II. A íiúk közlll 10 P jut,almat kapott Papp Géza 7-es raivezetö, a legszorgalma-
sabb ptilytizó. Felvételei közül legjobbak: a tábor íötere, amely a vildgttibor élénk
jövés-menését jellemzöen érzékelteti, azt,an a,,Vasalds", és a kormanyzó úr ldtoga,tdsa
alkalmdval készített sikerült pillanatképek; ió tanulmdnyok a ,,Jai, de magas" és a
,,Székely kapu". Hibtij.a\, hogy a képeí közt több gyengébben sikerült is volt; nagyon
kell vigydznia a, nagyítdsai tónusdra. - Mezey LászIó (2. BIK) mosakoddsi és fürdési
jelenetei legjobban közelítették meg a pá:lyázat vezérgondolatdt; kár, hogy technikai-
lag nem ütik meg igazdn a mértéket. Ió szeme van, de'rossz a gépe. |utalma 5 P.

Megdicséri a birdlóbizottsdg Pleier lózsef 208. sz. cserkésztiszt ,,Víllóm" és a
,.Luxemburgiak utolsó miséie" c. képeít, azutdn Csimdr l.dszló 307, örsv. fe,lvételét a
c_somagoló d.ánokról; Lehocz,ky Gyula 28. sz. csí. ,,Éjjetí szentségimdd,ds", ]akab Pál
261.. cs.-cs. finn tdborban felvett szarvasképét, és a'§zorgalmas székesfehérvdri. Hof-
mann Anlal munkójat.

H,anem fiúk, a' bektLldött képek eldrulttik, hogy kevesen dolgozztitok ki otthon
magatok a lelvételeiteket, sok az elsietett, rossz masolat és még mindig feltíinően ketlés
u nagyitás. A cserkészfényképész nemcsak a.géppel, kezében, hanem otthon a sötét-
kamrában ,is.egész munk,dt végez. Olvassdtok szorgalmasan a Magyar Cserkész f ény-
képész-cikkeit és a legközelebbi, hamarosan el6övetkező pdlydiatra még nagyobb
lzcimban és sokkal jobb képekkel jöjjetek!
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:Va,m űa,ItctréIslt öngaed, ? 17liérű nincs ?

Fakíyu 8yuit a ke3y eílct.,,
A herepesi temetőt nemzetünk Pantheonjrinah lehet §yulai Pál, t 1909.-,É,szaki krr_P_tasor,_55_8_. sír...

neuezni, miuldn itt ngugszanah azoh, nie i Áisio, ia"|- H3i*:""3il3'"i*ilí3||Ti irii:'--,i'"i,J:Bf,.1? "'
életbenualahaszdmítottah, Ilgen Pantheon alapíttisrit mcir Horváth István történelemtanár, t 1846,-XXIX. 1,2. sor,_2.sír,

Széchengi is lerabe uette. Horváth MiháIy csanádi püspök, történetíró, t 1878. - nszaki
kriptasor, 286. sír.

1849. év április hő 2-án nyitották ki először a Kerepesi- Hőgyes'Endre, a Pasteur-intézet megalapítója, f l906. - Déli

úti temető kápuilt. A régi váci ternetőből, amelv a mai Le_ kriptasor, {5.9ír,.^,^
hel-tér tájékin á|lott, Íthozták néhány 

"ugvr)'.Ú 'nugvi, i,9l!,i'§;,,T.lliriJrjl! 
"r,'rl];f,ili,,l1?.)]', 

.,1
földi maradványát. (Kisfaludy Károly, stb.) rrso luir.iós-i'r,őbrá"r, t lB75. _ V. tábla, t. rész, 18. sír,

A kerepesi temetőben nyugvó nagyjaink sírját a követ_ Jankó János.íro,J 1894..- XXIX. tábla,4. sor_, 15. sír.

kező n,évsor alapján könnyen megtalálhatjut,''*' jotui tl,tor, 1 tÓo+. - Az első számú kapuval szemben lévő

Abonyi Árpád író, t 1918. - XL. tábla,44, sir. *^.J'f'É""'fl[?1"; tu"", vitéz felejthetetlen megzenésítőie, -i

Ady Endre, t 1919, - XXIX. tábla. Jókai-mauzoleum melletf, 1923. - X. tábla,_61. sír.'a fő úÍvónalon. Kamermaver Károly, Budapest első polgármestere, f 1897. -
Aigner Abali Lajos, t 1909. - xVlI. táb|a,2. rész, 12. sor,4, sír. xXVilI., iábla,'36,.^sír.

Ambrus Zo|tán ító, t 1932. - XXVII. tavla, li.;;."' " fillÍrs'J'tl§1,"1ál,\'i3Ón _§"iÍ|'ii,r1:'::";i '.1;.'",
Arany Jáno,s, t. 188? _- .XIY. táb|a, 7_. sír.______, xtuot aöli6isi,t onuéatábornok, f 1892. - XXIX. t., 1, sor,4, sír.
Ángyán Béla híres belgyógyász,t l920.-XXXVIl. tábla, l9. sir xiríái"ai,'xiótv, .1 1B30. - XxlX. tábla,2. rés4, 1. sír.
id. Ábrányi Emil, f 1920. - XXXVII. 1,ábla,2. rész, 33. sír. iiór.rtrlLuio. tág+-uen Turinban húnyt el, de a,_pemzeti á|doz,at-
id. Ábrányi Kornél zenetanár, készség hanivait.hazahozatta\Dranyl Kornel Zenetanar, KebZscB lldlllvdll,|aLa||wLaLLa

t 1903. - XXVIII. t",4. sii. Ja.a..lul.._ é<z^u és Geriter tervei szerint ké-
BajzaJózsef'anagykiitikus,.lszült'mauzoleumbahelyezte

t f858 - x "' 

ffi Nqffi#,,ffiffiffi§# :::p-,,;;ffitiffi

Ballagi Mór, f 1891. -10. sír.
Barabás Miklós festő, f

XXVIII. tábla, 5. síl
Bartha Miklós, t 1905. -

kai- és Deák-maui
xxvlll. tábla, 42. sir. N,"R\ zri§2.iSi§^*_o^ i9EÜ;i l1)Vi\ " ) É// giai tan,ár, t _1904. - V.

'""}iil{,.iü-;"];,{iL,},iííüi: *^Tfl;rN§N*\$ffi'7*q# ,:.,Fiiqíi:'.,nl"i,?lí-;i,:,,.
húni,tel.Másodiku.l.'í",Í:7-ERkEPE*WlKms##:".''#$;$$;;'!i}x''r
után következő, Batthyá
keresztúton levő ."urrrŐ-',iffi'"íái,'o!'!,i}í., i;i}
leumban.Beniczkyne-tii11l,i*i:l.1n.T.tLWK§-[J/I'ovit<,ffÍ:.1.,;ut,''3||;"'-|
- i\'\|'l' L' J' resz' /J' Slr' \--''"lr-'t- ú-EJjts:=í y^uaűZ}' iirit'.i,:'tiito, t tglzBeöthy Ákos, t 1914. - XXVIII. \
tábla, li.'sir. _ . XIX._ tábla, 34, sír.

Beöthy Lász|ó, t 1857. - XXIX. tábla, l. rész, 3. sír. Malonyai Dezső író,J !916 - XX tábla, 19, sií, _..
Beöth! ZsigmÖnd, t 1901. - XXVIII. iaata, g.'sor, 29. sir. Martinovics lgnác l745-ben,. a Vérmezön mártirlralált halt hős,
Beöthy Zsolt irodalomtörténész, + 1S22. - XXXVI. t., 2. rész, E9zaki_kripi'asor,_ !1|. sir.

3ó. sír. Mikszáth Kálmán, t 1910. - X. tábla, 1. rész, 1. sír.
BlahaLujza, t 1926. - A íőútvonalon, a XVII|. tábla rnellett, MunkácsyMihály, t 1900.-A főkaputól balra, a Feltámadás-

az éizaki árkádos síremlékek után, Jókai sírja mellett. úton a 33.
Bókay Árpád egyetemi orvostanár, t'lÖl9, - boli kriptasor, Papp^-Váry Elemérné,,_a_]nacy+.|,,Hitvallás'__sz9íőj.e_,,t 1??3.-

+"so. sjr. --Sírenilékét a MANSz. állította. - XXVIll, tábla, 37. sir.
Cholnoky Viktor író, t lgl2. - XVIII. tábla,6. sor, 8. sir. Paulay Ed9, a Nemzeti Szinház igazgatója, t 1894. - XLIX.
Czuczor-Gergely, f 1866, - XXIX. tábla, l. rész,2. sor, 'l0. sir. _ tábla, 2ll; sir..
Csengery Antatl 

'f 
1BB0. - XXIV, tábla, 7. sír. Pentelei Molnár János. festő, t t9?!.__ XLV. tábla, 101, sír.

Csepieghy Ferenc író, t 1880. - V. tábla, 1. rész,2. sor,20. sír. Peihes Imre színész,1, 1924. _ XLY. tábla, l00. sír,
Csitiy Óeigely, f 189i.'- XXI. tábla, 17Í]. sír. A Petőfi-kriptába_n nyug_szik Petőfi Sqndo1 at^yja:,Petrovics _lst-
Dalóady óvő2a író, f 1916, - XX. tábla, t. rész, 80. sír. ván, anyja: \ruz.Mária,,999r.i_lstván, íelesége: Szendrey
Deák Ferenc, ,,a haza bölcse,,, -| l876-ban, A temető közepón Julia és tia; Zoltán. - XVII. tábla, 1. rész, 1. sír.

íekszik, Gérster készítette mauzoleumban. A második-fő- Pósa Lajos, t 19l4. - IX. tábla, 1O0. sír.
kapuval kezdődó íőútvonalon, az ú. n. Deák-irton van. Prrlszky Ferenc régész, t 18_9_7. - Déli kriptasor, 30. sír-

Egress} Béni karmester, f 183l. - V. tábla, l. rész,5. sor. 7, sír. Rákosi Jenő, t 1S2S. - A Kossuth-mauzoleummal szemben.
E§ressy Gábor színész,-J: l866. - XXIX. Íábta, z.'sor, 9. sír. Beggly Antal etnografus, t_ lB59,_=__TX|,4, tábla, 2. sir.
Enarőriy Sándor iíó, í lg2o. - XXVI. tábl,a, 14. sír. Reviczky_ Gyula költő, t 1889. _ XL|X tábla,22. sor, 1. sir.
Eötvös Loránd báró,'ktrlttrszminiszter, f 1019.-- X. tábla, 9. sír. }lottenbiller Ljpót, t tq70. - Déli krip.taso^r, 195. sír.
Erl<el Ferenc, t l89a}, - XXIX. táblá, 1, rész, 6. sor. Semmelweiss lgnác a híres orvostanár,f 1865.-XX! t,152-sir.
Fabró Henrik gyorsíró tanár, t 1924. -. XLV. t., 2. sor, 124. sir. Simonyi Józse{ báró, a magyar óbester, t 1832, - XVIIl. tábla,
Fadrusz János, t 1903. - XXVIll. tábla, 30. sír. 1. rész, 1. sír.
Falk Miksa, irzsébet kir,ályné magyar nyelvmestere, t 1908. - Spányi Béla íestő, t 19l4. - IX. t,ábla,60, sír.

XXIX, tábla, 3. rész, 13. sír. Siróbt atajos szobrász, t 1926, - XXVI. tábla, l. rósz, 35. sír.
Fraknói Vilmos történetíró, t 1s24. - XLV. tábla,96. sír. Szacsvai Imre és többi mártírhal,ált halt társát 1B4g-ben kötél-
Gaál József, a Peleskei nóiárius írója, f 1866. - IX. t., l09. sír. általi halá|ra ítélték. 

-.*_XXVI. 
1_ábta, 1. rész, 1, sír.

Garay 1ános, az ,,Obsitos" szerz(ijé,-t 1853. - XXIX, tábla, Szász Kárgly, t. 1999. - {{VI!l tábla, _13. sír.
í. resz,33. sír. Szigligetr Edel t 1878. _ IV.1ábla, 3. sír.

Gerlóczy Károly, t 1900. - XXVIII. tábla,35. sír. Szilágyi Dezső, f 199!. ' XXIX. tábla, 1._rész, 1. sír.
Görgey"Arthuri 1 toto. - Déli kriplasor, 1. sír. Szontágh Gusztál,,_.ek_i ,,Karddal s. tollával. nemesen szolgálta
Gre§tró Ágost és2tétit<us, l, 1882. - VIl.'tábla, 118, sír. hazájlt". - XXIX, tábla, 1, resz,_11,__sir.
Gye"ness L"ászló színész, f 

-1924. 

- XLV. tábla,'97. sír. Szterényi Hugó tanár, t 1909. - XYII. tábla,2. rész, 81. sír,

474



7. §aülsségesek. 2. Ha,sanosa,k, 3. I{e1,1,emesels.

Táncsics Mihály, a szabadsajtó bátor harcosa, t 1884. - XIll. Vörösmarty Mihály, t 1855, - Bszaki kriptasor,^316. sír.- tábL, oo_ di., Wekerle.Sándor,. a nagy pénzügyminiszter, t 192l. - X. tábla,
Thallóczy Lajos tanár, t 1916. - X, tábla, l. rész, 14. sir. 1. rész,5.9ít. _^ .

T;idy FÓ.."i i.oaáromio.tenész, i tsis. '_ Észáki kriptasor, I9ltg9.1.János íó,..f.1894. - XXIX-. táb|a,,1r.rész, 10. sir.
266. sír. Ybl Miklós, a királyi palota tervezője, f l89l. - XXI. tábla,

Tomcsányi Lajos egyházjogi történész,t 1926. _ XXXIX, tábla, _. _ 
14. sír.

23. ;ií. . Ziclty Mihály festő, f 1906. - XXVIII. tábla, 14. sír,
Tóth Ede színműíró, a ,,Falurossza" szerzőie, t 188l. - V, tábla, ;r

4. sor, 17. sír.
Tóth Kálmán író, f 1881. - VlI. táb|a, l23. sit, Amikor végigjárom ,!gv q temetŐ:t és,.megállok itt-ott
ii;i;;i-Ág;;tó",'t'róób.'- xix. iábú; r, iéú s. si.. nagyjaink sírhantjai előtt,..elém gördül éleiü-kbŐl egy-€gY
iiiiiiituái1-"lái'r'kiiáiri artátórnag!,l 1908-_ XXVIll. tábla, mozaik... a lipcsei csaia hős óbestere..., ,,Krisztus Pilátus

28. sír. előtt" c. kép festője.,., a nemzet csalogányának hangját
Ujházi Ede, t 1915. - XXVIII. tábla,20. Sir. vélem hallani..., eszünkbe jut,,Aki rosszul gombolta be a
Váchott Imre_ iró, t .!8T9 IV. Lu!!?r_l. rész, 1. sir, mellényét, gombolja be újia" híressé vált §zállóige szer_
Vachott.Sándor költő,_t 186l. XXIX. táb]a, .l, rész, 1. sír, zőte...i a'nágy rndsem,ond"ó száz regénye, Kárpáti"Zoltán,
Vajda János kíjllő] t 1897. - XII. tábla, l75. 

"!r.n, _,_ rndg á'ttiuoi.i"atáItia.Vas Cereben, t 1868. - V. tábla, 1. rész,3 .sor, 43. sir. "'Br
Vámbéry Ármin, keleti nyelvek tanára, t 1913. _ XVllI. tábla, rrmentekagondtalanhalálba,mintegyédes,Új otthonba,

t. iész, 13. 'sir. "J --'--- Gondoljunk kegyelettel nagyjainkra. Nydry Ldszló.
ry

Október

31
Takarékosság

nap.ia !

Amint a mdrcius 15,-e a haza-
fiságnak és hősiességnek a napia,
a noDember 2. (halottak napja) a

a megemlékezésé, Naggpéntek az
önfeláldozó szereteté, - úgy ohtó-
ber 31: a takarékosságé. Látszó-
lag nem való ebbe a felsorolásba,

ságában nagyon jólesne, ha félretett, megtakarított tarta-
lék állna rendelkezésére. De nemcsak abban az esetben
hasznos a takarékkönyv, amikor váratlanul nehéz helyzetbe
kerülünk, akár betegség, akár állásunk, keresetünk el-
vesztése folytán, hanem nagy segítség akkor is, amikor
egy új életpályát kezdünk, egy gazdasági ötletet akarunk
megvalósítani és esetleg egy jelentős vállalkozásnak alap-
jait vethetnénk meg, ha 50, vagy l00 pengőnk lenne.

A takarékosságnak impozánsan kifejező értelmét jelen-
tette a Jamboree részvételi díjak takarékkönyvekben való
összegyüjtése. Hogy a magyar cserkészek olyan szép
létszámmal tudtak a Jamboreen résztvenni, annak legföbb
oka az volt, hogy perrgőnkint már egy lélévvel azelőtt
kezdték meg a szükséges összeg egybegyüjtését s amikor
elérkezett a nagy nap, az összeg teljes egészében együtt
is volt.

A mostani október 3l-én talán valamennyien, akiknek
már volt takarékkönyvünk és ti többiek is, akiknék még
nem volt, fogadjátok meg, hogy a zsebetekben fogjátok
hordani a Postatakarékpénztátnak azt a kis kék könyvecs-
kéjét, amelyikben ha 1 pengő reitőzlk is, máris tőkepén-
zessé tesz benneteket. Tudjátok talán, hogy majdnem
minden amerikai fiúnak van egy kis csekkönyve s ha
barátjuknak egy fél dollárral taríoznak az uzsonnáért,
azt is ezen írják ki, mert ez az izletember stílusa. Ha
az amerikai cserkészek zsebében csekk-könyv van, a
magyar cserkész zsebében postatakaréki könyvecske le-
gyen, mert ezt kívánja a ti érdeketek és a magyar nemzet
becsülete. K. B.

- az erkölcsi és lelki értékek közé,

- beleállítani egy gazdasági célkitúzést 1 talán profánnak
is tetszik, pedig ma egy magyar íiú számára a takaré-
kosság már nem csupán egyéni cél kell hogy legyen,
hanem egy nagy nemzeti gondolat,

Egy világosan látó és a helyzettel ismerős magyar
cserkészfiúnak ,nem kell külön magyaráznom azt, hogy
nemcsak politikailag, de gaZdaságilag is Magyarország
ma teljesen önmagára varu utalva. Miután gazdaságilag
épen nagyipari, mezőgazdasági veszteségei folytán ön-
állótlan, a legnagyobb erőfeszítésre, összefogásra és
minden fillér megbecsülésére van szükségünk, hogy újra
életképesek lehessünk. De ezen nemzeti célon tűl, etihaí
tartalom is a takarékosság, mert a takarékosság kétség-
kívül a legmagasabb lelki fegyelmezést, céltudaios be-
osztást és előrelátó gondoskodást is jelenti. Amint csak
a beteg ember ludja igazán megbecsülni az egészséget,
úgy csak'az az ember tudja, mi a takarékosság, aki hi-
báján kívü1 szúkös helyzetbe kerül és akinek megszorult-

REJTvÉNY.
- A rovatot ebben a szdmban a 7. sz. Verbőczy-csapat őrse allitotta össze. -

1. Irodalom: 2. Betűrejtvény:
a/ Melyik regényben szerepel Baradlay Richárd?
ó/ Melyik az .a cserkészregény, mely az 1929. angliai Jambo-

reeról szól?
c) Melyik szindarabban, ki mondja: ,,Magamat kigúnyolom,

ha kell, De hogy más mondja, azt nem tűröm el."?

_|v
1a 1 pont.

4. Honnan való e szállóige:,,Addig éljen, mig a honnak él!"?
2 pont.

5. Marosvásárhely, Vác, Rozsnyó, Eszék, Ártaváralja, Enyed,
Segesl,ár, Torontál, - E 8 városnév kezdőbetűi helyes sor-
rendben egy 9, városnevet adnak. 1 pont.

5. pont. (Csak mindhárom felelet beküldése érvényes,)

2, számrejtvény: í||7:, ,lllrsrrrsl
lií[iiíl

Helyezzúk el a számokat úgy, hogy minden sor vízszintesen
és függőlegesen is 25-ö,t adjon.

I{ÜlfÖldi barátaiddal |]'fi1'_1',íléL'g:í. Hgí";,T"u 
levelezésedet és valószín(lleg az elmult Jamboreeról

emlékezés sokkal értékesebb lesz, ha az új, Jamboreera tiado?i MártOn,f éle kéPeSlaPokat
hasznáIodfel.-AzújsorozatmárkaphatóaGazdaságiHivatalbanésaCserkészboltban.ffi
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§einini,ű el, ne d,ob;j, inég hasBnú,ű aeheüed.

KERÜL,ETI I{IREI(
I. KERüLET.

Nagyszabású,,Filléres Jamboree-tábortűz" a
Tatte-í-saalban. A budapesti cserkészek egyszer
még lelidézik a Jamboree hangulatát, visszava-
rázioliák a romantikus tüzeket a Tatteísaal ha-
talma§ tedett helyiségében nov.,5-én. A tábortüz
műsorában a ]amboree-színházban és tábortűzön
bemutatott legsikeresebb jelenetek kerülnek be-
mutatá§ra. Most is telvonul a világ tarka-barka
népe, a sok €gzotikum a tábottűz porondján, de
ezénkívül még külön meglepetésekíe is készül-
nek a budapesii cserkészek. A rendezőség a mai
viszonyoknak megfelelően rendkívüli olcsó (,,fil-
léíes") áíakat állapitott meg, amennyiben a pá-
holyieEyek l00, a többi helyek 80 és 50 lilléres
árban kaphatók októbeí 27-től minden nap 4F6
óíáig a -Vámház-épület, Sóház-utca 1l. szám
alatf a budapesti cserkészkerületben és a Cser-
készboltban, V., Nagy Sándor-utca 6. alatt

Sí-fitm. A Kamara Mozgó nov. 5-én d. e. 11
órakor hiradók és szines trükkíilm kiséretében
bemutatja az Engadin c.9 lelvonásos sí-lilmet.
Jegyek (50 f-től 2.50-ig) a Piarista-cs.-csapat-
nál (Piarista-u. l., cserkésZottholt) kaphatók.
Árusitóknak l0% kedvezményl

. VI-VIL, KERüLET.
lamboree-fényképkiállitást rendeztek a pécsi

taiitókéozős cierliészek Pécsett. Az eíedetileg
óÉv hétie ter\nezett kiállitást meg kellett hosz-
siáobítani. olyan nagy volt az érdeklődés. kü-
lönösen Féketé IánoS cs.-tiszt íelvételei és na-
svitásai keltettek leltünést. A kiállításnak volt
ÖÓere-osztálya is, ahol a íényképező cserkészek
kicserélhették fetvéteteiket. Az ügyes megrende-
zés és a sikere§ lebonyolítás Feketq János cs.-
tiszt érdeme.

§zekszárd ünnepl napjal, vagyis a Faluszövet-
ség. kiállításának idejé alatt a rendezés és az
idegenkalauzolás oroszláníészét a szekszárdi
cséikészek tátták el. A kiállltásón is §zerepeltek,
§őt okt. 9-én este,nagyszabást! tábortüzet ren-
deztek a §porttéíen. Mintegy 2500 ember vett
részt ezen a nagyon jól §ikerült tábortűzön, me-
lvet Teixler László dr.. ker. vezetótiszt-h. veze-
tétt. A tábortűznek a Í<özönség nemcsak nézőie,
hanem résztvevője is volt. A szekszárdi cserké-
szek pedig annyira kitettek magukért, hogy el-
logulatlan §Zakéítők nregállapítása szerint az a
tábortűz vete,kedett a legsikeresebb Jamboree-
tábortüzekkel is.

A pécsl §zent Mór-Kouégiümban Vaígha Dam-
ján dr. igazgató lelkérésére Bartók Egyed dr.
keíületi ügyv. €lnök nagyon érdekes előadást
tartott a Jamboreeról. Mindvégig nagy íigye-
lemmel hallgatott előadását vetitettképek tették
még élvezetesebbé. A bemutatott képek a 47-es
cserkészek.lelvételei sorából kerültek ki.

A 259. sz. sz. Borbála-cí._cs. okt. 15-én tar-
totta zászlószentelési ünnepélyét. A lélekemelö
ün-nepségen a pécsi és a bányavidéki táísadalmi
előkelöségekeh kívül nagyon sok bányász és
több cSerkésZcsapat i§ résztvett.

zá§zlószentelé8i ünnepélyt tartottak á vasasi
cserkészapródok is. A kedves és nagy érdekIő-
dést kiváÍtó ünnepséget este tábortúz-ieiezte be.

Jáno§sy lstván a pécsi cserkéSzrepülőkkel ala-
posan. megtárgyalta a pécsi vitorlázó-íepülés le-
hetőségeit, Mesbeszélték a modellkészités üsvétis és elhatároiták, hogy tavasszal lognak 

*tár-

tani repülőgépmodell-versenyt.
v111. 11Bftllt,ET. .

Alakulógyűle§ Nagykőrösön. §zept. 24_én dél-
után tartotia a 216. sz, Arany JánoS-cs.-cs. meg-
alakutását. A régi {iúk közül a csap4t köt€léké-
ben maíadtak -58-an. A csapat ,,ordas"-őíse
esvetemi hallgatókból áll, kik lényegileg egyiitt
dóieoznak a ctapattal s Budapesten taítják ösz-
sZeíöveteleiket. Elhatározták, hogy megírják a
csabat 10 éves töíténetét. A csapat az idén az
úiohcokat úgy vette lel, hogy a fiúk saiát baráti
k-örükből választottak ki 15 tiút s ezeket hívták
be a csapatba. Ezeket is szigoíú bírálat alá
vette a vezetőség s igy igyekezett gátat vetni
annak a tömeges jelentkezésnek, amely a Jam-
boreen látott, tehát kütső tapasztalatok hatása
alatt történt. Az idén elég erősnek érezte ma-
gát a csapat arr.a, hogy meghonosítsa a iarkas-
kölyök-mozgalmat. A különböző elemi iskolák-
ból 24 farkaskölyök-jelöli ielentkezett, kiknek a
bemutatása az egész c§apat előtt általános tet-
szést aratott, Akela beszélt hozzáiuk néhány
szót s utána a farkaskölykök.elbúcsúztak,

Ix. KERüLET.
A lx, kerület első tlsztlgyűlése okt. hó 22-én

vasárnao d. e. l0 órakor volt a debreceni ref.
gimnáziÜmban. A gyűlésen Kocsis László Jam-
6orce-íőtitkát számolt be a Jamboreeíól. Jelen
Volt vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt iS,
aki előadást tartott.

Ugyancsak 22-é-n d,. u, 3 órakor a Cserkész-
parkban,apródok, cserkészek és öregcserkészek
számáta volt összejövetel, melyen Faragó Ede
tartott megbe§zélést a megjel€ntekkel.

október 6-i iiníepély Derec§kén. Jólsikerült
enlékúnnepélyt rendezett a derecskei 994. sz.
§zent Imre-cserkészcsapat október 6-án Schleisz
Pál paranqsnok vezetésével. A kerületet csorba
A,ndrás cs.-tiszt, apródügyi, előadó képviselte.

Igaz
cserké§zmunka
csak akkor lehetséges, ha
lépést tartunk a központ

munkájával.

cserkészek kalauza a

MAGYAR
CSERI{EsZ,

Előf izétési ára:
Egy évre ___ 8.-
Félévre
Negyedévre

öregcserkészek legjobb
b,arátja a

FIATAL
MAGYARSAG

Előíizetési ára:
Egy évre __.

Félévre
2.40 P
1.20 P

vezetők és cserkés ztisztek
mindenkori segítőtársa a

E lőf izetési ára :

Egy évre ___

Félévre

Minct a három lapra előfi-
zetni lehet a M. Cs. 31.428.
sz. postatakaréki c§ekk-
számláján és a Kiadóhiva-
talban (Budapest,.V., Nagy
Sándor-utca 6. II. em. 37.)

Kéri mutatványszámot!

§

AMAGYAR CSERXÉSZ
- PosTÁJA

K. F., Győf. Köszönöm. Jönni log. Két képet
is íelhalználok. Azután együtt íogom visszakül-
deni vlalamennyit. örülök, hogy ilyen szép€n si-
került a táborúk. ott volt az én két itt járt is-
merő§öm i§? ölelem a iiúkat. 

- 
§. B. Szégyen-

szemre Valóban a M. Cs. póstáiában lelelek csak:
nincs időm rá, hogy normális levelet irjak. Na-
gyon jó volt á mútlkori kis píaktikus cikk; ké-
iek meg Sok hasonlót. A Jamboree-lapra vonat-
kozó kérést továbbítottam a kiadóhivatalnak,
aiánlván és támosatván. Nb. nekem sincsen be-
lóle. A bábszínhál-ügy nagyon jó lesz. Kiván-
csi vasvok rá. szerda éiszakánként sokszor uta-
zom kőesztúl Pápán; égyszer meg kell állnom
majd ott, hogy lássam és elbeszélgssünk,kissé.
A Íamboieen ls csak a nagy dobogó tetején lát-
tarir néha. Jó néha találkoiniok a magunkfajták-
nak. Nem? 

- 
Lóri, Bpe§t. A leveledben §ok han-

gulat és sok igazság van, de mégsem közlöm te
igy, ahogyan iitaa. 

.-tútzó 
színekktl íestesz. Erö-

sen túlzod a lelvél elsö részében a íeményeket;
én nem hiszem, hogy lett volna liú, aki ilyen
naiv reményekkel mtnt volna a világtáboíba,
Aztán ettúlzbd a hibákat és azok lelki következ-
ményeit is. És éppen azéít, mert túlzol, nem
eléggé meggyőzö a leveled. Pedig íogsz tudni
irni. BesZélni akarok veled. Egyszer, ha Pesten
iáíok, kopogtass be a szobámba. Nb. Ha nyomda
izámára irsZ, a papírnak csak egyik íelére ír,i,
öletlek! 

- 
§anyi. Az elveszett szelíd bárányka

bésetése szívet indító. Jók a verseid, Sanyi, bár
a nyelved nem muzsikál még'_.g16**6 és ritmus
őíelÁesét mes-megbántod közben. tA barátod
vizics&készisk-oláji hangulatos, szines, kedves,
de a) kevés benrie az eleven történés, b) sokat
botlik üteme, ríme, c) nem etéggé komoly, il-
letve nem eléeeé hlmóros: a kettöt úgy vegyíti,
hogy pont eg-ymást gyengítik, Ha engedélyt ad
rá, hogy átlésülgessük, akkor alkalmilag lejön
maid. Beszéli vele. Quo vadisra nagy szeretet-
tel- emlékszein vissza. Szép vOlt. Azt hiszem,
nagy szükség lesz ránk. Hamarosan ííok majd.
Amint időm leSz, levelet kapsz tőlem. Az ííáSt
folvtasd: érdemes. 

- 
Péká. KöSzönöm. Ugy Iá-

toá. miirdet használhatom. A kiránduló-ielenetet
meg kell kissé nyirbálnom és íésülnöm; a konfe-
ráló áUandó közbeszólása zavar és sokszor íe-
lesleges is; viszont szellemes és ió az egész, ér-
demes leköZölni. Ugy látom, ió a humor-érzé-
ked. Próbálj ilyen irányban dolgozgatni. olvass
humoristákat: (Jerome, Mark Twain, SlPulusz,
Zágon, Undi, Szektor). 

- 
B. Gedeon, IX, Nagy

sze}€tettel köszontöm, mint munkatársat. Azt hi-
§zem, a legszebb harmóniában és megbecsülri
barátsággal-iogunk együtt dolgozni. A tudósí-
tásokat mindig-legalább egy héttel a megielenés
dátuma előtt kérem. Keressünk lehetőleg szemé-
lyes érintkeZést is; az mindjárt nagyobb közel-
séget jelent. 

- 
V. Gy., cinkota. A tiz törvény

veises íeldolgozásának eszméje jó; meglelelő il-
lusztrációkkal kitűnően testenének. De a verseid
még gyengék; ezen még sokat,kell gondolkod-
nod, iavítgatnod. Idő hiszen van elég; nem §ül-
gős. A külföldi. levelezé§ ügyében a Cserkész-
házban Átányi testvért kell alkalmilag megke-
resned; azt hiszem, a te leltételeidnek megfelelő
iiúkat nehéz lesz találni. És vigyázz: aki kül-
íöldi levelezésbe bonyolódik, nagyon intelligens
ember legyen, mert hiszen leveleivel magát a
magyar iijúSágot képMseli. Sokat kell olvasnod,
tanulnod. Az állá€ügynek utánanézek. Ugy, aho-
svan te sondolod, sehogyan sem megy, hiszen
ill nem iudunk Ioglalkoztatni, nincs megíelető
keretünk rá; de megnézem, Talán másutt lehet
csinálni valanrit, Mindenesetíe nagy-nagy türe-
lem! ölellek! 

- 
N. Béla, 310. Nágyon szépen

indul a novellád. Jól íolyik egészen az orosz
tiszt hazaérkezéséig. ott azonban kisiklasz.
Anakronizmus is, amit irsz, mert a háború ide-
jén a cserkészmozgalom még lejlődésének kez-
detén állott és a nemzetközi cserkésztestvériség
távolról sem volt olyan erö, mint ma. Nemzeti
gyűlöletet így, amint leírod, nem tudott 1e-
gyözni. Más hibája, hogy az oroszt egyáltalá-
ban nem cserkészegyéniségnek mutatod be; ami-
kor meglátják a jelvényét, az embernek fáj,
hogy ilyen dufva írátef cserkész lehetett. A ,,Jó
mun.kát" köszöntés nem nemzetközi, azt a kiíe-
jezést így mások nem használják, csak mi, ma-
gyarok. És a magyar hadnagyról nem derül ki
a köszöntésen kívül semmikép, hogy ő cserkész.
Szóval, egy csomó hiba nem engedi meg a no-
vella közlését. Azonban jó .a stílusod, gondola^

vE ZETŐK
LAPJA

P
P
P

2.-
P,
P
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tod is van, érdemes irnod. várok löled további cikkekel. * Bence, Le"
Velet iíok, ámint lehet. 

- 
Dr. G. S. Nagyon jó lesz. Ugyis kevés cserkész

kerül olyan helyzetbe, hogy magas lóról nézhess€ e Világot és úgy gyüil-
h€ssen tapasztalatokat. Sürgősen kérem az elsó beszámolót. A jelszó nlost
js a régi; kevés szóval sokat adni é§ semmit sem mondani, ami csak disz,
vagy körüllrá§. Igen kiváncsian várom a cikkeket. Képet is kapok hozzá,
ugy-e? Nem propaganda-, vagy csopoítképeket, meít azok a2 idegen §zá-
máIa Semmit sem mondanak, hanem néhány olyan lelvételt, amely ónma-
gáéít beszél. üdl. 

- 
Kerületi munkatársa.k! Amint az öszi nagy munka-

idön 1úl lesZüík és sikeíül egy-két §zabad napoí szeíezlem magamnak,
soira íogom látogatni a kerületi székhe!yeket, hogy a saitómebiZottakkal
személyes érintkezésbe léph€ssen a Magyar Cserkész, Hiszen nekünk na-
gyon iól meg keIl értenünk egymásl. Addig keltőt kérek: l. iíiátok meg
nekem a pontos cimeteket, hogy egy-egy ismeíetlen váíosba, esetleg be-

ielentés nélkül, megéíkezve, tudjam, hol keresselek benneteket; 2. a ketú-
le,li éítesitéseket mindig legkésőbb l0 nappal a lap megjelenése elöt1 ad-
látok a kezembe. meít különben akluális beszámolók. vagy 1udósitások
elmaradnának a következő számra és esetleg eíeiüket veszitik. Én mjn-
rlen szerdán Budapesten vagyok; alkalmilag ott találkozhatunk. -,,Min-dent tátó nem-csefkész.l' Sze_retném látli az aícát. Fel a.sisaklostéllyal!
A cikket hiszen ugysem azétt hla, hogy leközölje a lap; viszont a benne

'oglaltak 
olyan komoly meglátások, hogy éídemes íóluk nyilt sisakkal

beszélgetni. Kérem,'irja meg cimét, hogy levélbeli érintkezéstle léphessünk.

- 
H..,n L. A 1e oíegoni diplomatád 

- 
ne haragudj 

- 
mosolygós gye-

rekszemmel nézi a világot. lntelligens, Sokat látotl íiú, aki azonban nem

sZűíle le még eléggé a látottakat és a lelkében nem gyúIta a töíténelmen
ker€sztül egységgé a benyomásait. Szépek az elvek, amelyeket pöng€l,
azonban ugyanezeket Tíianon elölt kéSzSéggel szivébe zárhatta volna a

magyar íiú, míg most csak a íevizió megtöíténte után csatlakozhatik hoz-
záiuk. Az ,,Európai Egyesült-Államok" gondolata pompás gazdasáqi há-
zikó. amely azonban be van zárva a terjedelmes ,,politika"-udvarba és

csak ezen keTesZtül közelithetö meg. Az udvaít azonban mérges komon-
dorok örzik és... szóval hát mindeííöl csak kint a keíités tulsó oldalán
álmodozhatunk egyelőre. Ezéí1 ezt a cikket mo§t 

'élreteszem, 
készel atra,

hogy alkalmilag elöszedjem újra. Jó? - Poéta. lgen, az ok1. l5-i szám-
ban a,,Jónak lenni" címü szép Ieíset Mihály László irta. A stilusáró|
íáismeítél? Jó cserkészszemed és poétaJelked van. Tudod, előíoídu' néha,
hogy a nyomda elfelejti odabiggyeszteni a szerző nevét valamelyik cikk
alá é9 a koírektula alkalmával is elkeíüli a ligyelmel. Szerencse, hogy
jószemű cserké§zek az o|vasóink, akik az irások telkébö1 és slilDsáíol
ilyenkoí is kilaláliák a s2erZót, Éljen:

Kedues Fiúk !
Nem íudom, szerencsésebbek voltatok-e nálunk é_s láttárok-e

a Jamboreen dr. Syen Knudsent, a ínagyaí cserkészek, de főleg
a magyar levelezők régi barátját, aki, ámbár csak egy amerikai
diákcsoport vezetöjeként, tehát mint civil-látogató járt Gödöl-
lőn, büszkén viselte régi dán uniformisáf. - Mi. sainos, csak
telefónon értünk rá biztositani egymást, hogy .,l'm feeling
marvellous". Most aztán levelet kaptunk tőle, melvben megirja,
hogy úira otthon van Amerikában és.,. sok magyar címet kér
az Open Rood levelezési rol)ata szdmdra. Ertitek? Az amerikai
fiúk meg akarnak ismerni bennünket. Nagyon sok jelentkezőí
várunk| Minden 14 és 19 ér,közti magyar fiú beküldheti a ci-
mét, ha tud angolul, vagy legal,ább is tanul és egy év mulva már
íog tudni levelezni. Fontos életkor megjelölése szükséges" Határ-
idö november l5.

Kiváncsi volnék. hányan tudják közületek, hog_v- október 2t-e
a finn-ugor népek rokonsági ünnepe, A mi levelezöi tapasztala-
tunk az, hogy ezen a napon északi testvéreink is magyaíul szó-
lalnak meg. Vajjon finéktek küldtek-e üdvözlőlapot finn és észt
lel,elezőitek? Ha jövöre már idejében íog is eszünkbe jutni a ro-
konsági ünnep dátuma (remé|hetöleg a rovatvezetönek is), az
sem menti ezidei udvariatlanságunkat, amikor is a hidegnek és
lassúnak ismert északiak rrgyancsak megelöztek bennünke1 figye-
lem dolgában.

A Jamboree óta még mindig nagyon sok külíöld,i cserkész
cime áIl rendelkezésünkre, akikkel főként angolul lehet levelezni.

Ugyancsak angolul akar levelezni W. R". Switzer 19 éves
transzváli öregcserkész, aki a mult héten fordult hozzánk s elsö-
soóan magyar öregcserkészek ismefetségét keresi.

Címiink: Levelezési Akció, Budapest, V., Nagy Sándor-utca 6.
Átdnyi Istvdn.

Leoe,te.zzún

PÁLYÁZATIII
Olctóber 15-i, saúTlunkban csük fel,hőuüult ü

kisfiúk, eserkészek, öreglcserkészek, segédtísz-
tek, tisztek, őrsök, rajok és csapatok fígyelrnéto
de most sem mondunk többet, minthogy kezdjük meg lapunkat, a

,rMAGYAR CSERI{E sz"-t
barátainkkal, ismerőseinkkel, újoncainkkal megismertetni, hogy

e hó folga,mán í,nd,ul,ó pál,gaaatunkon minél nagyobb

eséllyel és minél több új baráttal és olvasóval vehessünk részt.

Pontos részletek és a pályázat feltételeí a következő száúlunkban.

?(D
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rrnazogj @gy ónát a szahad| rclln llewegőm!

A szomszéd jégpályára mindennap lefuthatsz egy kis üdítő és edző körözésre.

Ennek a lehetővétételére az eli§mert, kiváló minőségú Lápócsy-korcsolyákat
kulönlegesen olcsó árakon hozzuk forgalomba.

,rDerbg(6 edzett,
csolya, sajtolt
18-32 cm

nemesacélból készült koi-
oszlopokkal,, csiszolt éllel,

6.80

P ,rrd,ea,L# a takarék-korcsolya ! Edzett nemes-

acélból készült, éle tartósan nikkelezve

állítható
0 I. ll. III. sz. 9.8018-20 20-23 %-29 26-29 cm

,rStürt'6 a műkorcsolya, mely nem igényel

külön cipőt. Fogazott orrú, nikkelezett
éllel.Bármelycipörefelcsavarható,24-30qm 15,80

,rl{ad,ettfi az igényes korcsolyaművész szer-

száma. Csavarokkal külön cipőre erősít-

hető, nikkelezett éllel, 24-30 cm 1_9,80

18'-,
73,50
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CSERI{E SZBOLT SZOVETI{E ZBT

El,őkésBőtés alatt: n ddógí,ekűől, el,űérő si,-akcö,ót

..Élet" Irodalml és Nyomda Rt. Budape8t, l., Hoíthy Mlktó3-tlt 15. 
- 

l8azgató: L8l9zky Jenö.

Ktilonleges
de erre a

korcsolyacipők, cipóakciónk keretén belül 36-39 cm 1_6,90, 40-46 cm

célra kiválóan alkalmas, fekete magasszárú cipök

aa

BUDAPEST V., NAGY sÁNooR-UTCA 6.
TELIDFoN z * t'--2-3.4. Po§TATAl(AhÉKszÁivrr-eszÁrvr: 34.383.


