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Mottó :

órömet hirdetünk néktek !

szines verkli ezer dallal,
kard, cseci:se csdkó, kqlauz,
katonabrícsi - ,nagy bajusz, -s ételb,en illatost esztek.

Ti és a többi a körb,en,
Részesek a szent örömben,
Tudnotok kell, hogy van nem egy,
Van nem ezer, nem tizezer,
Ki ez este kaza nem megy.
cél nélkül miért is ínenne?
örömtelenek a |alak,
Éjszaka van ott, nem este,
Jégvirág dermedt szobdban,
Baj, banat btitorban, dgyban.
Miért oda hazamenni?!
Miért ott csiltagot lesni?!

Jézus elé pdlmdt v,etni?!
Jézus oda tdn mcir nem jön . . ,

ó, emberi nyomorúsag!
o, szegény, szegény szegények!

Ti és a többi a körben,
Jó, boldog, gazdag entbcrek,
Kik ez este hazamentek,
Küldjétek útjdra !ézust!
A földön miz kardcsony vo.n,
S még vannak szegény szegónyek,
Küldjétek uttinuk !ézust!
Hisz szózszor szent ez az esle,
C s it tag keltét'mi nd- tni nd. lesse,
Mert sztizszor szent ez uz este,

Dénes T't.bor.

Nlitxcil lylw llRR C S ilE lRR llK ilÉ s 7L
a lílíomos ifjúság lapja

EzúzszoT szent ez q.z este
Ta és a többi a körbén,
Kik este haz,amentek,

- Mert szazszor szent ,ez az este."
Sok szem csíllag keltét leste
S c csi//ag,sok égre |eljött,
Csillag űzte eI a felhőt -A ti egetek m,o,st fényes,
Szobatokban langy meleg van,
S négy mosoly v,an négy sarokban,
Közbül meg Jehéren lézus,
Ki égről csillagot hozott,
Szívbe békét sugdro.zott . . ,

Ti és ,a többi a körben,
Kik ez este hazamentek,

- U jszülött fajdhoz mentek,
S róla minden fény tiétek,

- kicsi angyal arany hajjal,

|]*,
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K a rá cs @ttlul/i a ítl| á g
,,. , . Születésnapidt üljük ma annak, kit évezredek

uartak a próféttik utigydval s kit, miutan megjött az első
kardcsonykor, ismert évczredek emlegetnek a hala és
szeretet hódolatdval. Hódolunk neki mi is; hiszünk benne,
mint az idők meghódítójaban s a társadalmi béke s bot-
dogstig ,f ejlesztőjében, s ajkainkon felhangzik az ének:
Dicsőség Istennek a magassdgban s békesség embernek
a viitig nyomorúsdgaban!

Cse"ppőt sem kéűtkedem e hitben s ugyancsak örülök
e dicsőítő himnusznak; de ha végignézek a viltigon, úgy
ldtom, hogy a testvériség evangéliuma, mely a sziveket
szentkardcsony napjdn ihleti, még nem vdlt ualóra a föl-
dön. Egy napig van csak kardcsony_, s azon Q napon
melegebbek vagyunk s a szeretetnek dldozLtnk; de az
évnek többi 364 napjdn pogdny szürkeség s szívtelen-
ség a hangulatunk; egy estén, szentkardcsony estéjén,
beeresztjük Krisztust lakdsainkba, Iegalább iardcsóny-
fdink környéké1g; de azontúI nem visszük be elveit sem

az dllamba, sem a tarsadalomba, sem a mühelyekbe, sem
a glldrakba, sem a parlamentbe, sem az üzleti vilagba.
Vagyis mds szóval: az ünnep, a kardcsony szent ünn7pe,
az Krisztusé; de az élet az még nem az övé!

Mdr pedig Krisztus nem azért iött a vilagra, hogy az
évnek egy napja legyen a békesség s testvériség ünnepe,
hanem azért, hogy az egész év s az egész éIet, a szürke
s munkris esztendőnek ualamennyi 364 napja ünnepnap
legyen, nem a kérges kezek, hanem a lellcelt ünnepe,
hogy a vildg az evangélium szerint berendczett életnek
s a gyakorlati testuéri érzésnek folytonos karricsonya le-
gyen; Krisztus az esztendőből 365 napot akar s nem eg))
napot; egész évet, egész életet követel s híveket'kívan,
kik iem egy napon hisznek csak az igazsdgban s szere-
tetben, hanem akik az egész életen dt hisznek is bennük,
s küzdenek s dolgoznak a szeretet krisztttsi inspirticiói
szerint . . ."

Prohdszka Ottokar: Ui elmélkedések, 48,1
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Ünmcptü télels aórJa aa ümmepeű !

Közeledünk a Karácsonyhoz. Egyszerre ér hozzá min-
denki, az is, aki rohan az életben és az is, aki vánsz,o,rog.
Az Istengyermek mosolygó szemei egyformán csillapítják
le az emberi szenvedélyeket s a karácsonyest békés han-
gulata egyformán kap hajlékot, ha csak kis időre is, a-fel-
zaklatott emberi telkekbe. A karácsony előtérbe' hozza -,;

legnagyobb örömöt: az adnitu,dás örömét, a boldogságot
szerzés lehetőségét, a fáradt és szomorú arcokra a mosoly
csalását, a szívekbe a békesség lopását.

Cserkészfeladat ez karácsonyra, Fiúk, tegyétek meg,
amérre jártok. Ne legyen körötökben olyan lakás, olyan
aszta|, ahol nem csillanna fel a karácsony gyeftyalángja.
Ne legyen cserkész-, inas-, vagy diák-szoba karácsonyfa,
nélkül. El fogom itt mesélni, hogyan szerezhetsz majd örö-
möt kevés pénzze| és sok ügyességgel,

Bizonyára láttál fényes üzlete-k kirakatában csillogó ki-
csi karácsonyfát hamvasfehéren, mintha a dérlepte fenyő-
erdő mélyéről lopta volna oda valami kis angyat. Hát ilyet
f,ogunk csinálni.

Elsősorban szeíezz íenyőgallyat, ha erdőben nem tudsz,
a piacon pár fillérért egész nagy köteget kaphatsz. Szép,
dús ágakat válassz. Ezekből egy hosszabb, erősebb ágat
megtisztítunk a mellékágaktól, ez lesz a fa törzse. Eset-
leg kettőt drótozunk össz,e l2p63 oldalával egymásnak fek_
teive, vékony, úgynevezett virágdrót segítségével. Ezt a
puha, vékony drótot bármelyik virágkereskedésben megka-
pod pár fillérért. A törzs magassága kb. 25-30 cm lesz,
É,trne} togluk küllőszerűen a fa oldalágait dróttal odaerő-
síteni. Az alsó ágak a legnagyobbak, legyezőszerű hárma§
ágak. Ebből ötöt helyezünk
el körül úgy, hogy kb. egy-
forma hosszúak lévén, egy
fenyő alsó ágai,t ulánozzák.
Körülbelül 6-7 cm-rel fel-
jebb kisebb ágakból és me-
gint ennyivel feljebb még
kisebb ágakból csináljuk
meg ezeket a küllőket. Ezál-
tal egy miniatür fenyőfát
kapunk. Yigyázzunk, hogy a
körvonal nagyjából gúlát
adjon. Mármost a fenyönket
valami biztos alapba helyez-
zük. Igen alkalmas erre a
célra a kis kaktusz-cserép,
amit 30--40 fillérért már le-
het kapni. Ezt, ,miután be-
o1ajoztuk belől, teletöltjük
híg gipsz-péppel, s ebbe ál-
lítjuk bele a kis fenyőt, Ha
megszliárdul, biztosan fog
tartani és állani, viszont a
lehullás után az egész ki-
emelhető a cserépből és az
másra is felhasználható. Al-
kalmas alap lesz a ker,ek
s,ajtosdoboz is. Ennek fedő-
lapját és béléslemezét fúrd
át a törzsnek s bele gipszet,
vagy homokot öntesz.

Amikor már áll a kis fa, jön a ,,dér", vagyis a viasszal
való befúvás. A két csőbőt álló, úgynevezett illatszer-per-
metezővel, vagy pedig az e cé7ra szolgáló egyszerű 'vlasz-
permetezővel fújjuk az o|vasztott stearint a íára tninden
oldalról úgy, hogy az fehéren hamvas lesz. Stearint fcs-
tékkereskedésben kaphatsz S-l0 dekát olcsón, vagy felol-
vaszthat§z fehér stearin-gyertyarlégeket is. Fcntos, hogy
állandóan meleg legyen ez a folyadék, mert el|enesetben
belefagy a vékriny csőbe és csak nehezen olvasztgathaíó
ki. Ezért ajánlatos a fúvócsövet előbb felmelegíteni. Ma-
gát a viaszt jól melegen tudod tartani, különöscn, amil<or
több fát készítesz egyszerrle és hosszabb ideig kell perrne-
tezned, ha a folyékony stearint egy orvosságos üvegbe ön-
töd, aminek a száján a fúvócső kényelmesen beíér s az
üveget egy forróvízzel telt bögrébe állítod. Ig), állandóan
íolyékony fog maradni a viasz.

Ha így ,,zúzmarásan" áll már a fád, következik a tlíszi-
tés. Itt már kis húgod, vagy édesanyád "segítségét is
igénybe veheted, mert itt már nagyobb ügyességre is lesz
szükség. Vékony, körülbelül 5 milliméteres selvenr*szalag-
ból és pedig fehér, halványzöld, rózsaszin, halványlila,
csontszín, vagy ezüst színben kis masnikat, vagy l<i§ csok-
rocskákat kell kötni a vékony drót segítségével. E,zekhez
fogjuk erősíteni azokat a pici viaszgyertyákat, amiket viasz-
mézeskalács üzletben szerezihetsz be. Ha netn kaprrál ilyen
kb. 5 milliméter átmérőjű vékony gyertyát, al<kor vegvél
1 métert olyan viasz-zsinórból, amivel az oliár gyertyáit
gyujtják a gyertyagyujtórúd végén. Ebből vagdoss éles
késsel kb.3 cm-es darabokat s ennek hegyet faragjál, hr,gy

pici kis gyertya formájuk le-
gyen. A szalagcsokor drótjá-
val ezt 'körülcsavarjuk 

s
ugyanezze!.erősítjük az ol-
dalágak végére. A hegyére
egy kis csillagot vágunk ki
ezüst-, vagy aranypapírból.
Esetleg az ű. n. ezüstboából
egy darabkát drót segitsé-
gével erősítünk oda, ami
sugarasan csillogó ezüst-
csillag benyomásái fogja
adni.

Mással díszíteni nem kell,'
mert akkor a részietékben el-
veszik a lényeg, a íenyő. Ha
cserkészvonatkozású a ía,
például az otthonba készül,
a szalag legy,en nemze,tiszí-
nú, akaszthatsz erre kis cser-
készlilibmokat; amiket kar-
tonból vágva ki, sztaniollal
vonsz be.

Hi tigyes vagy, üzletet is
tudsz ébből csinálni, há jó
cserkész vagy, jót fogs7 vele
tenni, de minden fáradságof
meg fog érni, ha édes-
anyádnak tudsz vele örömöt
szerezni' 

V. v.
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Fényképpályázal, A Magyar Cserkész újabb fényképpóIydzatot hirdet, és pedig szép télt íelvételekre! Beküldhető minden téIi
, sporttál iápciolatos, téti Íáboron, kiróndŰIdsoi teésziti 1Úvetet Tdjképiek, kbmo|y, va'gy tréfds jelenetek, me.ly,ek_a.téli.,életr.e jel-

l'emzöek, e§yardnt részt vehetnek.'A bírdlóbizottstig a kéyieket úgy Oilet'esség, mint'technikai kés7ség sz.empontjábóI elbírdlja. A rlÍ-
mos értékóő dijról legközelebbi szdmunkban nyiÍatkozílnk. Pilyazhatnakáregcserkészek és vezetők is, de p_e_rsze.k.üIön cso.portba
kerülnek. A képek le§atabb gx12 cm nagystigűak legyenek, teh(it kis negatiuokról *!rr!l:4ll| _nagyítdst!, N_agyitdsban'különben
mi;.den kép jobba,n h*aí, tehdt nagyobb e§éttyőt is indű a küzdelemben! Béküldési hatdridő 1934 janudr 3L Vórjukaképeközönét!
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Dicsőség
rnenngbem

aa Istemneh !

Earlma,topeatoll égó nragasolc !

Békesség íöld,ön
a, jóakaraüu

ernberelsmeh !

ltt íénylik, sz,ikrázik ezer kis fényével a mi karácsonyfánk, amit a Gyermek Jézus
hozot{ lekünk, aki elénk áll és a mi köszöntésünkkel hirdeti meg a nagy örömet. S a

karácsonyfa csillogásában elénk rajzolódik a csodálatos magyar állatnak, a Csoda-

szarvasnak a rajza is, mert nem lehet, hogy ne emlékezzünk hálás és elragadtatott szív-

vel ennek az esztendőnek a legnagyobb eseményére, a Jamboreera, amelynek a Csoda-
szarya§ jelvénye, jelképe volt. S ezt is, az! is találunk majd a karácsonyfa alatt a sok

ajándék között, de kétségtelenül ennek a karácsonynak a legnagyobb ajándéka a magyaí

Jamboree rengeteg tanulsága, íelejthetetlen élménye lesz.

w
zluemen

Ka rács@ rnyIi D@,rs
Most titszűröm a s
x holdsugdr daldt,
mint fdradt vdndo1 é,jszalea,
ira már tanldt taldlt.
Na még csoda vdr ualahol
s a íjtot uéremben dalal,

Ni-gí a hajdani ptisztorok,
mrgre* sieíve én.
Az ilcn át, a téren dt
tt:d a psla fény.
-{ ;;irgnr ma a Betlehem,
rns;pm, dúdolva csendesen.

Mdr mint!etl, mindet, ellnaradt,
níl ualah,a gTötört,
lógy es f o:,aló szőnye3 alatt
csendbetl clszik a töld,
S bdr magányos a vdnt!o,rút, --,
tudom, ma lt.'Ikeim ret be jut.

Fehér a rét, fehér az ég,

f ehér a köntösöm, -és mint a síma patyoiat.
oly |ehér az öröm
szív e mb en, ntely b en .:se n getty űz
az angyalhad s szelíd a tűz.

És köröttern, amerre lai.

szenteln, teí.e az éj.
Ezer csendes vdndor siet
és l,épésük zenél,
Ár,ad és leng a muzsika:
hozsanna N éked,' Mtiria.

Mdr térdelünk - jászot körüI
olyan meleg a csend -és érezzük, hogy a csoda
miérettünk üzent -
mind, mincl, mint régi pdsztorok -
s a Gyermek rednk nlosol'írou,or, 

,ou,
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Aa rge űestüé lőn.

A reggeli napfényben vakító kékséggel ragyogott a ten-
geí § a parti pálmák haragoszöldje felett párásan resz-
ketett a trópusi lég. Halálos nyugalom, dermedtség fe-

. küdt a tájra és szemfájditóan ritt ki a környezetből egy
ütött-kopoti, rozsdamarta tank-hajó. Határtalan mohó-
sággal szívta ki a gyomrába futó csővezetékből a petro-
leumot,. Ingujjra vetkezett kapitánya, ügyet sem vetve a
mellette álldogáló, fehérbe öltözött férfira, éktelen szit-
kozódással nógatta gyorsabb munkára barnabörű legé-
nyeit. A fehérruhás férfi arcára kii|t az undor. Felmar.
kolta postáját, mormogva odavetette a búcsúszót, majd
megindult a mólóra vezető hajóhíd felé. A kapitány félbe-
szakította buzdító beszédét, hogy utána üvöltsön:

- Halló, nem iszik egy pohárral?
Szatmáry István, a batáviai olajtársaság borneoi mér-

nöke, tagadóan ingatta fejét. ólmos léptekkel botorkált
végig a vérvörös hibiszkuszokkal szegélyezett ösvényen
és hágoti fel az őserdő szélén fekvő szellős taház veran-
dáiára. Beledőlt a nyugszékbe és sóhajtva temette tenye-
rébe az arcát, tJgy érezte, hogy huszonnyolc esztendő
helyett ezer nyomja a vállát, reménytelenül fáradt, öreg.
Nagynehezen erőt vett a reájazuhanó ernyedtségen és
feltépte az első kezeügyébe kerülő levelet. Átszaladt
rajta, azután félhangon olvasta másodszo,r is az első be-
kezdést.

,,Esténként, ha az Otthonban ülünk, Rólad beszélünk,
hazavárunk Parancsnok IJr!"

Kiesett kezéből a papirlap, szeme 1élektelenül siklott
el a csillogó viztükör, virágrengeteg, a karcsú pálmák
tolott.

- Haza| Otthon! Milyen furcsán, idegenül hangzó két
szó !

Két esztendővel ezelőtt még élő, ragyogó valóságot je-
lentett; a íöldet, hol született, a Dunát, tölgyborította
hegyeket, diadalmas, kacagó fiúsereget,

Háronr esztendő Borneon,. Esztendő?! É,vszázad, ez-
redév! Gyilkoló napsütés, mérges csodavirágok s az ős-
:rdő. Maga a pokol. örökös félhomály, dögletes mocsa-
rak, ahol a lázlidérc bújkál és fakasztja fel a földből
társát: a petróleumot.

Három esztendeje síma arcú, majdnen-r gyerekember
érkezett ide. Alázatos lélekkel ölelte magához a sok, soha
nem látott cscdát. Négyen voltak, lelkesedéssel dolgoz-
tak. Esztendő multán egyiküket elvitte a fekete láz. Ak-
l<or telepedett arcára az első ránc. Ránc ráncra gyűlt,
lázrohanr lázroham után. Második társa szabadságr;t
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Nenngböt a? anggaL---
ment. Maradtak ketten. Néha kacaj is fakadt ajkukon,
kemény,en állták a sarat. Hajrá élet, munka, csak tovább!
Tíz napia azután egyedül maradt.

Egyedül az erdön, ahová soha nem süt a nap. Fel(e-
ték a fák ott, feketék az emberek is. Fekete minden. Az
este, a 1áz. Á |áz., , reggel lfut ora van most, ép hogy
elmúlt, este újra jön.,. Aludni, aludni| Tiz nap óta éj-
jele-nappala nincs. A íelváltás fél év múlva jön csak.
Időtlen idő! Nem bífja tovább. Pihenni, pihenni, akár-
hogyan! Azonnal, örökre.

A kikötőben felüvöltött a hajókürt. Némán n,ézte, ho-
gyap indul neki a hajó a megváltó messzeségn,:k. Nézte,
amÉ§ szeme káprázni nem kezdett a htrllámtükörből visz-

, sz-áverődő naptól. TéboIyítónak érezte. Szellő sem reb-
bent, hőségtől izzadt az egész világ. Csend feküdte ineg
a szigetet. Megkinzottan lépett rövidhullámú készüléké-
hez, bekapcsolta. Riasztó, komor jelek koppantak a hang-
szóró lapján... S. O. S. ... S. O. S.,.. Valahol messze
tengeren veszendő lélek segélyért kiált. Elmúlás min-
denütt, remény s,ehol?! Benn a szobában fél hetet vert az
óra. önkéntelen mrozdulattal nagyot csavart a kondenzá-
toron, csakúgy sivított a yisszacsatolás.

Zenefoszlányokat kapott el az éterben, keze várako-
zóan megállt. S a h'angszóróból diadalmasan zendült elő,
égig szárnya|t az ének:

-... Mennyből az angyal ...
Lélekzetveszejtve kapaszkodott az asztal szélébe.

- Uristen! Hiszen karácsony villant eszébe, -odahaza most van éjfél. Zúgna[ a harangok, talán nagy
pelyhekben hull a hó, orgona búg. Fények libbennek az
éjszakában, mosolyba olvad a'szereiet.

szívét mondhatatlan kín facsarta össze. Ráborult az
asztalra, testét zokogás rázta meg, palakzott bele a köny-
nye. Sírt nehéz, csukló férfizokogással. A hangszóróban
elhalt a kar és érces hang zúgott fel.

- Testvéreim, nagyvilágba szakadt magyar véreim,
akiket szétvert a világvihar.,. A Kisded megszületett.
Szelleme áldón lebeg a mindenség fölött, a szenvedők-
nek írt ád, csüggedőknek erőbarzsamot, örüljetek!

Lágyan hullott-pergett alá az lge. Vígasztalón símo-
gatta az asztalra bukó fejet. Mire elszárnyalt, lelkébe
békesség, bizodalom költözött. Könnye felszikkadt, sze-
mében újra gyúlt a fény.

Felszakadt a ,köd. Eljött hozzá,a szülőföldje, a haza.
Zűgott, szállt a karácsonyi mise. Behúnyta szemét.

. . . Ott áll a templomban. Körülötte átszellemült arcok,
fényözön, aranyos miseruhák, Széi|I 4v ének, velük dalol.

Friss hó ropog léptei alalt, a'mennyboltról rápislog a
csillagmiriád, Karácsonyfa gyúl az Otthonban, mellette
it vidám, régi fiúk. Mind őt figyelik, amint ma§y'aráz,

- Fiaim, én'messzire nregyek. A szívern azonban itt
marad, a tiétek velem. El ne íeledjétek; őrök vagyunk,
a magyar élet őrei s mi mindhalálig álljük a vártát|

Derekát klhúzta, s pattogva-kgménye,n is§€í,dült meg
ajlián ismét a szó:

- Mi mindhalálig álljuk a vártát!
Hangjára eltünt a látomás. A készülékben a Himnttsz

utolsó íoszlányai haltak el. Maláj szolgája :pedig vára-
|<czóan állt a kúszöbön. Felemelte a lehullott levelet, sze.
retettel hajtogatta össze. Elnézett a ,tenger felett mes§ze
északra. Ott túl a láthatáron, a világ másik oldalán, ott
van Magyarország. Még egy kis.idő s feléje indul.

- Ali - fordult mosolyogva a szolgához, - ma nagy
ünnep van, ölts tiszta ruhát és estére az asztalon viiág,
zöld legyen, de sok! sz. Szentiydnyi lenő,



sALÁM o trt íól
Még gy,ermekkoromban szöget ütött a fejembe - s azőta

is benne ván --- az Ur Jézusnak az a mondá§a, amikor
a virágokhoz uta|la a ruházatukért mérték fölött aggó-
dókat: ,,Nézzétek a mezei liliomokat, mint növekednek.
Nem munkálkodnak és nem fonnak. Mondom pedig nek-
tek, hogy Salarnon minden dicsőségében sem volt úgy fel-
öltözve, mint egy ezek közil..." Már pedig Salamon di-
csósége se;4 yolt éppen kismiska! Hiszen azt mondja róla
az |iás,, hogy a sábai királynő, aki maga sem volt valami
szeméteh szedett cigányasszony, úgy elcsodálkozott a
Salam,on udvarában látott pompán, és slépségen, hog1,

,,n€ffi;:vala lélekzete'í. Mégis a Teremtő saját szakértő
véleménye szerint egy-egy virág szebb és tökéletesebb
rnind ennél.

Azóta sokfelé mászkáltam a szabad természetben'és
valáányszor a fűbe telepedtem, hogy egy-egy kakukíű-
vel, harangvirággal elbarátkozgassak, valami sajátságos
tisztelet támadt föl bennem a kis virágok iránt, es való-
ságos rosszúllét fog el, amikor céltalanul letépett, p,orba-
taposott, vagy gondozatlanul senyvedő virágot látok.

Később megismerkedtem a cserkésztörvénnyel és boldo-
gan üdvözöltem benne' a haüodikat, am|ely a természet sze-
retetét parancsolja. ns amikor beszélnem kellett róla,
mindíg figyelmeztettem rá a fiaimat, hogy legalább két
rrknak kell vezetnie minden valamirevaló embert, tehá.t
a cserkészt is, hogy a teremtményeket, elsősorban a nö-
vényeket szeresse, becsülje, kímélje.

Először. is: én vagyok az erősebb, okosabb. Énnelem
kell teúrát úrnak, jónak, kegyelmesnek lennem. Ezt kívánja
a férfibecsület. Nagy vicc az! a szeren,csétlen kis virágot
letépni, amely sem elsZaladni, sem másként védekezni
nem tud! Bámulatos izn.mzat és hősi bátorság kell ahhoz,
hrsgy az útszéli margitvirágoknak, katángoknak, bojtorjá,
roknak a fejét pálcával leütögesse az ember! Hihetetlen
méretű értelem és gazdag lelkület vezeti azt a lábat, amely
nem veszi észre a fű között mosolygó százszot,szépet, bog-
lárkát, ibolyát és könyörtelenül letapossa őket. ..

Cserkész!, Neked =látó szemed van. és érző szíved.
Légy lovogja minden védtelen, gyönge vir{lgnak és ne
túrd, hogy tőled látótávolságnyira két-balke2es barbárok
emberhez.-nem méltó viselkedést tanusítsanak. Még holmi
bájos szösziknek és barnáknak is meg lehet mondani,
szép szóval,,ét,okosan,,-hogy sokkal többet ér a virág a
szárán és gyökerén pompázva, mint akár hajbatűzve is,
ahol félóra múlva elhervad és szemétre kerül. Nem mon-
dom. hogy ne szedjetek virágot és ne kössetek bokrétát.
De csak módjával és,csak közvetlenül hazatérés előtt.

önkénteskoromban váratlanúl Gyulafehérvárra helyez-
tek Budapestről. A hires-nevezetes Mollináry-eztedtő|,a,z
ötvenes,,nustyu-regiment"-be. Az adjutáns szerint,,spék"-
nek, 'Ugyanis a magas Krigszminiszterium magyar fiúk*
kal ,,spékelte" a máí akkor m,egbízhatatlan o1áh ezrede-
ket. Az első, napokban gazdátlanul ődöngtünk á harcias
külsejű városban. Megnéztünk minden megnézhetőt: a

régi izékesegyházat,. a nyolcvanméteres kutat, a nyirkos-
nak látszó, de télen jó meleg földalatti kazamatláka!, a

vársáncokat s a divatját múlt ágyukat. Körutunkon elér-
keztünk a tiszti-kert kapujához, ah,ová komisz bakaönkén-
tesnek még beszagolni is csak kellő tisztelettel és v|gyázz-
ban lehetett s a kapu melletti kis táblácskán valami
Goethe-idézetet találtam:

Der Rose süsser Duft genügt,' Du brauchst si,e nicht zu brechen.
Und wer sich mit dem Duft begnügt,
Den wird der Dorn nicht stechen . . .

Ne kivánjátok, hogy lefordítsam: ilyen szépen úgy sern

tudnám! De azőta (pedig annak éppen húsz éve!) sott

százszor elmondtam magamban - nem is mindíg virág-
gal kapcsolafban - és valóságos varázsigémmé lett, Mert
Ósudálátos igazság is az! Ne akarjon az ember mindent
korlátlanul bírni, leszakítani, magáévá tenni! Akkor igen
sok tövisszúrást elkerülhet az életb,en. Az illattal, a dol-
gok plátói élvezetével is sok gyönyörűséget szerezhet ne-
künk a jó Isten.

De kímélnünk kell a virágokat azért is, mert a Teremtő
annyi. pazar szépséggel halmozta el őket s amellett vég-
telen bölcsességének annyi. tanujelét rejtette .el bennük.
Istenem, mennyiféle a virágok szapor,odási módja! Hány-
féleképpen védik a virágporukat! Harmattól, haszontalan
nyalakodóktól! S viszont mennyi lqlemény,ességgel tudják
a hasznos rovarok figyelmét fölhívni s őket messziről ma-
gukhoz csalogatni! S akkor jön va|ami kétlábú boci és

letiporja, leszaggatja ezt az' élniakaró, gyönyörűséges
remekművet!

Sokan csodálattal emlegetik a japánokat. Hogy micsoda
nép, micsoda katonák, micsoda hazafiak! Arról azonban
már kevesebben beszélnek, hogy ezek a kis sá-rga embe-

- rek talán éppen azért tudnak olyan kemények lenni ön-
magukkal és a kötelességekkel szemben, mert minden nép-
nél jobban becsülik, - nem! tisztelik a virágot! A negye-
dik hónapjukban van e§y nemzeti ünnepük: a csere§znye-
íavirágzás, Ilyenkor ezr,ek és ezrek vonulnak ki a sza,
badba; katonák és mérnökök, pólitikusok és pilóták, tu-
dósok és színésznők, hogy a rózsaszinű virágtengerben
gyönyörködhessenek. De nem csak a cseresznyevirág, ha-
nem minden illatos és selyemszirmú virág, örökzöld fa és
cserije nagy szeretetben és megbecsülésben részesül Japán-
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Jó gyermekmelc l,emml a Ggermelcleel,.

ban. Az ötödik hónapban az azaleák és peóniák, a hato-
dikban az iriszek, a hetedikben a liliomok, a nyolcadik-
ban a lófuszok virágzását ünneplik. A tizenegyedik hó-
napjuk elején aztán tetőpontjára hág a nemzeti virág-
kultusz: akkor kibontják selyemfényű, göndör fejüket
a krizantémumok, mégp,edig olyan változatos pompában,
amilyenről nekünk itt Magyarországon halvány fogal-
munk sincsen. Pedig szép krizantémjaink vannak nekünk
is! - Tisztelik a virágban a tökéletes szépséget.

Mármost mi a tanulság? Mit tehet a cserkész a növé-
nyek érdekében? Az nem elegendő, ttogy nem szakítjuk
le ok nélkül a virágo,t s nem vagdossuk meg céltalan
pajkosságból a bokrokat, fákat. Meg kell tanulnunk a
növények termesztését, vagy legalábbis a szakszerű gon-
dozásukat. És ne l,egyen cserkészotthon és ne legyen
cserkészfiúnak ablaka, amelyben ne állna egy-két cse-
rép virág. De ápoltan, jó erőben, megelégedetten, tisz-
tán. Aki szerét teheti, foglalkozzék kaktuszokkal, vagy
képezze ki magát a virágápolásnak egy-egy szakában.

Aztán a csapai tegye össze, amii tud - s akkor meglát_
játok, micsoda szépség kerül ki belőle!

A gyümöcsfákra is gondotok legyen, ahol hozzájuttok.
Regősutakon, mozgótáborban és túrákon figyeljétek meg
az egyes falvakban a gyümölcsfákat. Kérdezősködjetek,
hogyan gondozzák? Van-e, ami nagyon pusztítja? Vé-
dekeznek-e a kártevők ellen? Ismerik-e a legújabb véde-
kezési módokat? A földmívelésügyi minisztérium növény-
védelmi irodájának a füzeteit? Szemeljetek ki egy értel-
mesebb gazdát s annak a címére küldessetek ilyesmit.
Egész vidékekkel jót tehettek ezen az úton. Emberrel,
fával egyaránt.

A növényzet szerkezeti szépségeiben pedig akkor gyö-
nyörködtök majd igazán, ha őrsönkint, vagy rajonkint
rendes növénygyüjteményt, herbáriumot rendeztek be s
azt egyes kirándulásokon, nagytáborozáskor tervszerűen
kiegészítitek. Akkor majd megsejtitek ti is, miért múlja
f,eliil a kis virág Isten-szabta köntöse Salamon királynak
minden emberkézcsinálta hiú pompáját. Velősy Elek.

fénu Pöuetei
Zsong, zsong a lét mély üteme
Kacag, kacag a nap,
Léptünktőt a föld új ritmust szalad,
Mi vagyunk a fény újjongó követe.

Szemünkbe róndk, rilmok lengenek,
Dalunk ,acélos, vdgyunk kemény.
Hitüntk a lesz! Fegyverünk az erény;
Szívünkben tiszta csengők csengenek.

Minek az ég, a hajnatpirkadat!
A tett, mi a szónál több,et ér,

Erünkbe dalolva zuhog a vér,
Izmos akardsunk a virradltt.

Kirdlyunk Krisztus, a Fővezér.
Testvér, udd kezed, fűződiék a ldnc,
Kezdődik a szent ispildngi-tdnc;
Az élet a mienk s. §yőzelmet igér.

Zsong, zsong a lét, pirkad az ég peremén,

Most mi v,agyunk az élet, a hajnal!
Izmunk acélos, szívünk tele dallal,
Testv,érek, ma mi vagyunk a tény . . .

puszta sdndor.

Á bóBdo mbovítás
Kedves cserkésztestvér hoz. A bőrt magad elé lekteted az üveglapra, amelyet előbb jól

azert nivom ter tigyerméaet erre a szép és cserkészek közt eléggé á.Ánóo".iii.ii;i G. ;. úár; hógy .a;rÓ'áióhi) ei á UOrt e§}
ismeretlen kézimunkára, mert annak ellenére, hogy mind a hoz- kis-szivacs segitségével felül is bevizezed. A ,,pausz" papírraismeíetlen kezimunkára, mert annak ellenére, hogy mind a hoz- kis szivacs segitségével felül is bevizezed. A ,,pausz" p-apírra
záva|ó szerszámok, mind a munka kivitele a legégyszerűbb, a (olyan, mint a'pergámen, de vékonyabb) rajzolt mintát ráfekte-
kész ntunka hatása talán az összes, _-*&r_ ted a nedves bőrre és a rajzolóval,
más anyagból készült munkák ha- 

-J-.%a 

vagvis a tompáhesvű tűvel vésis-más anyagbót készült munkák ha- _/---e#{ -.a_ uagyis a tompahegyű tűvel végig_
tását íelülmúlja. A kemény, mere\, (. lleg#É§,;rl{- _.t futsz a minta min-d'en vonalán. Ha
|^ör engedelmesen hajlik a cserkész- --,#*.--*; t ,-.-*=4-=F. a pauszpapírt felemeled, a minta
művesz keze alatt, hrgy'";;i;;1 hdatzbarítágarm,Y'!--i"T,_;l'é{á7Tőr; könonatai a bőrbe nyomódva tűn_
mű készen van, újra megmerevedr,€ 6* # nek eléd. Ha ezeket 

-a 
domboritó

bámula1baejtsea'noz'a.ném.erúi-..'=hegyévetmégjobbanbemélyítedésbámulalba ejtse a hozzá.nem ér'ltit 
M -=.-. i§ti§.ü:"j:[!1!,l',T,iiil'd*'.íf,:és eggyel szaporítsa a

ll,gyességet dícsérők táborát. Tehát ,------) mr{rkát, a.bőrvésést.végezted el.
figyelj ide: -. Egy lépéssel előbbre jutsz a'§i":rri, magadnak egy bőrdom- tl,.a. dáa{rjÍ domBbrításban akkor, ha már nem
borítót, Készen is megkapod, de , a körvonalakat mélyíted be, hanemborítót, Készen is megkapod, de , a körvonalakat mélyíted be, hanem
aránylag drága (P 1,80). ügyes lakatos egy vasszegből olcsób- a minta körül az alapot nyomod le, amennyire tudod és
ban megcsinátja (vagy talán te magad is?). A domboritónak íi- ekkor a minta már többé-kevésbbé kiemelkedik az alapból.
nom kidolgozásúnak kell lennic, hogy a bőrt ne húzza össze. Ha D_
ez már megvan, még csak egi iofipálr.gvti ttiii,:?. Ö'il;c: ^ |: u két technika a legegYszerűbb, de ezek tudása nétkül

lapra van s7iir<ségeo,'s már be is állíthatsz u utirr..Ör..?tr6l'a a^harmadik ágba, a magas relieÍben kidolgozott bőrmunkába
egyelőre azzal a szereny tiian;gg^i; ilógy ádjanat 2G_30 fil- nem lehe't belekaPni,
lérért kecskebőr-hulladékot (a domborításra alkalmasat a bőr_ Szerezd meg, testvér, a szerszámokat és gyakorold be e két
kereskedők ,bazán" néven ismerik). Két-három tenyérnyi nagy- munkát. Mire jól tudod, addigra megírom, hogyan készüI a leg-
ságú bazán elég az első próbálgatáshoz. Yigyázz a kiválasztás- szebb börmunka, a magas domborítás és a bőríestés.
nál, hogy ne legyen gyűföttl --'l;l'g*flW

Most, hogy minden 
-együtt 

van, logjunk hozzá a domborítás- Kozsnydk Kdroly, 74. Nagykanizsa.

ő26



SONYE]

A.K Rtr,NG.trTtr, B N
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.Bár érzékeny szívű,.csupa-lélek fiatalember volt Lakatos Jen_o, Lakatos Jenő is, az első napok kábult, mindenen ciodálkozó,
még,9em indult meg minden szíre-szóra, miníegyszer kisgyermek- bámészkodó izgalmától eltekinive, hamai beleszokott a moderri
korában, _amikor a macskájuk mérgesen ráfújt. Fájdalmát társai Bábel zűrzavarába. Már nem káfráztatták el a lényreklámok
elől mindig rejtegette, eltitkolta. Húszon inneni két esztendejével különféle színekben izzó betűi, irem szédítették el a- hatalmas
megszokta már, hogy befelé sírja el könnyeit. ,,önzó" - mon1 paloták és nein vorizotta a számára eddig annyi minden isme-
dották ki rá nagyhamar a véleményt a felületes és nagyképű ietlen. Megszokta. S nagyon hamar a kenOőztilt pompa, szép-
kritikusok, pedig hát a fiú senkinek sem ártott, csupán az őki- ségek, szavak és tetlek takárója mögé látott... Vidéki fiú ma-
csiny .krétakörét, álmainak birodalmát, lelkének határait kívánta radt Pesten is Lakatos Jenő. Két ruhála ktizül mindig a ,,job-
megvédelmezni passzív módon, mindennemű támadással szenr- bikat" vette fel vasárnap s abban menf a templomba. Mint ott-ben. , hon.,. Zengő, havasi s2él-dajkálta hangját sém rontotta el a

Ilven fából volt laragva Lakatos Jenő. Most azonban úgy nagvváros.-Á'tett<enOt sem bírt Oáraboci't<át sem letörni a kö-
érezte, mintha valami bórzasztó fájdalom markolná meg a s2Í- rültj,tte kavargó zavaros áradat. Töretlenül, féltve őrízte meg,
vét. Tagjai megreszkel'tek, pillanatra hangtalanul maga elé ré- amije volt. TÚdott gyermekesen hódolni minden szépnek, érték-
vedt é_s könnycseppek sajtolódtak elő szempillái alól. nek, de meg sem piótatta elfanulni a cinikus, hozzáértés nélkül

- Hát nem mehetek haza.,. Nem... Ez lesz az első kará- akármit i§ Ieszóló'beszédmódot. S ha nem is hivalkodott kigú-
csonyestém árván... Egyedül... nyolt naívságáial, de nem is szégyelte.

Felhr;rdiilő sóhajtásá buggyantak ki egyenkint, töredezet- 'A fensége§ havasi hegycsúcsofi"és rengeteg örökzöld fenyő-
ten, száj{ból a nagy lájdalomban felcsukló szavak. erdők fia megmaradt szúien a loholó emberek és emeletek ma-

- Nem,., nem.,. gasságába egyberótt kövek rengetegében,..
_ 
Magáhoztért. Elszégyelte magát. Körülnézett. üres volt a " 

llye"nformáTr' meg 
-lehet 

érteni hÖgy Lakatos Jenőnek tált az
társas internátusi szoba. Még szerencse, mondotta magában. ittmaradás. A munkás hét,köznapok egyszínű életét csak elvi-
Senki se látta, hogy ilyen pity"ergős legény vagyok én. S"ahogy sette vala.hogy, d,e az ünnep, ünnép,.. MÓst ezerszeresen szívébe
megtörölgette zsebkendőjével a szeme alját, árúlkodó vörös folt sajgott egyedülvalósága, otthonából való kiszakítottsága... A
támadt a hetyén. vakációt k-ikapták. Társái vígan csomagoltak már a közöi inter-
,._Csendesen felvette, újra nézegetni kezdte a megíezzeni,kezé- nátusi szobá6an, El_elnézte-őket eddig még nem érzett gyöt-
ből elébb földrehulIaltoit levelet] Édesanyia messz"iről jött írása rődéssel. Boldog pakkolódásukat, a sü"rgés-Torgást. Ki erö ti
volt. De a finom és irrindig várva-tárt gy'bngybetűk mÖst olyan arra... Ha mosT Ő is... Elborult'tekinte"ttel for"dult félre. Azok
.kggye,tleniit elszomorltó do|got hoztali nek-i. Beléjük révedve csodálkozva kérdezgették, egyik is, másik is, búsan tétlenkedö
bámull'a a sorokat, de azok Ósak nem váttoztak me} és ugyan- kollégájukat:
azt,a leverÖ valóságot_mutatták neki, mint amikoielőszöf ol- _ Hát te, Jenő?... Hogy nem tudsz hazamenni? Nahát, iga-
vasta: ,,Fiam, úgy,s4jnálofi, hogy ott kell maradnod, mert nem zán sajnállak...
tudok neked utiköltséget küldeni... Ne haragudj érte.,. Most Ezek a könnyen odavetett vigasztalás-morzsák nem lakatták
ez az első karácsony, hogy távol leszel, egyédüi, magadban.., jól Lakatos.;eíőt. Vette felsők;bátját, köszönt és kioldalgott.
,re.csüggelj el, ne légy szomorú.., Az én szívem is majd meg- Hogy ne fájjon jobban, ami úgy is égeti, kínozza belülről. Hogy
szakad.., ö, ha tudnád..." ne hallia az udvarias szánakozás szavait.

, Lakatos ,Jenő tudta... Mindent tudott. Szülei ott a régi ha- Mentl bandukolt utcák során át, amerre lába vitte. Céltalanrrl.
tármenti kisvárosban... Se íizetés, se nyugdíj... A nevÖletlen ődOngótt idegenül, mint a kivert kutya, a ragyogó, felcicomá-
testvérké.k.., É,desanyia varr. himéz, abból-él-kínlódva a csa- zott,-gazdag és fényes karácsonyi kirákatok eÍ6tt. Elbolyongott

üT"j;",:1',""1l;,illt"t"u",". irlil, 1arr 4,1\, l|lil ffi, \liii ülö,l,.1íf,iláí'i9ií5i;t EfJ
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neki, hogy a karáósont
szent ünnepét övéitől tái
Í!eKltn0gy"-,.,..""u[:Jii*\WW}b#+|illliilffilT:!#iy;*;ril:iil.#;r
szent ünnepét övéitől tái
\lost először.,. Istenennem |l' tsle- il§ffi]ffiftl . a{u,ffil llfl {_ áÉ:iü]tj *'iáiffit^, ügyelte

pár hónapja 99ak, hqgy adtl, milfr ilfr \,NWffi hi*5i;lÉt,úiHifu,ülgilnaparti metropolis kő- ét

.e13et9<é.1|ián""""lió."t'áii-M.aj%fiill.UL''d§Wffi{ffil||nak]<öltői^:|*l*d.j:.]r'^?:..:il...asarcúvidékifiú",o'"?T'ffi::.'W,űWilil|4.fr$ltll;?:#r';.*i!|j.n"T.tl:'""'öi
:élszeq alakját. É,rettsé
n1-in.ánvánáéelo}oiÍn?n-meg:#lWtrH(ffilutrlMlIH'!,l/vll//jlllillltilllT:l91tTe'l-'hozzájuk,aÍenyők
..*.'a.látá.ii"tál'áái"á"áii3%.xlllw;:.l}ffilllilfrilfilH#rffiÍru/#lll,Il|ltittet.elértem
iilt és k;iött ide. Magasabb is- ;r.a,:WltrÍ,MLGwíIffinffififfiffiffiliflffiÍllffiil||lilfilifllllllT /////ra/luf olyan jól esett neki ez az ál-

ktitenqer.,edrliq csak olvasásból '.,?lllWWffil".YtM5Ia,ilttlliilJiilttlllllllílllll| i//////rZW,l| Közben veszedelmesen gyor-
es hallomásból ismert,,csoda".., .Z.lliA,,,l|lllWl.ffzffiT,Álíí1llllflllllilllliililllft-' r///izíkil sa_n futott el az egy-két iövidÉ: tlallUitla.U()l lsmerl "'".?áí";; ;'lffirM|W%<Wmán['lt,#lllüllílllll\'Wl\illl\xlruaffii ?ai ilil"o'',o1i,§u*',§íl iii',l3{, ..vágvainak . sólyo_n
::=adt " S amikor már itt volt, llf _ffiilHWWőli. ) íii]r[íllllllllllltlflíllllilllllllIlllllfiKlffilíj| hazamentek. Lakatos Jenő egyik:kkq1i511reá,no*uo?.,uL1iW,,,,|Wilru!W&§.W|ff§§.i;íá"'fIJ'?i"1i:i:!i'.1t'?!
=ker 

amikre_ sóvá.rgl':r!,:,zz.amagában.A'értékek^!ll:^WWlffiNtsg'lszintemegrettenvekiáltottfel
=r:.ikívü!.hanembennükvan-!hW-'ql!_lutril§NElazür'esszbbában:
=k_ Ha lannak.,. S ha nincse- ft.:--. --,n o _o.a-J*P{ - December 24... Karácsony

=lgtumokat. öreg koldus táma§zkodott neki a kirakatüvegnek. de így- még jobban látta aá
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,,ú.Iost, nlost feltd,ru,lnah a,a ajtólc., ,"

eléje hirtelen villámgyorsasággal íesfődő képet. Otthon ilyen-
kor... É,desanyja, nővérei ott sürögnek a konyhán, ahol a tek-
nőben már ott illatozik, gőzölög a ropogós-barnára sült ünnepi
kalács... A mennyezetig érő karácsonyía és az ajándékok benn
a bezárt, hátsó szobában... Kis testvérei pedig tán a levelet ír-
iák az angyalhoz.., É,s én, és én...

Nem, ebbe nem lehet belenyugodni! Azt hitte, megszakad a
szíve a fájdalomtól árvaságra il'élt karácsonyának rázuhant szo-
morúságában. Még igen fiatal volt, tapasztalatlan, nagyon
megszokta a pelyhes, meleg otthoni fészket és hirtelen kiso-
dorva belőle, gyámoltalanabbnak érezte magát a földre poty-
tyant, párnapos, riadtan csipogó madáríiókánál...

Délig elmaradt a népl'elen nagy szobában. Olvasgatott, de a
könyv sorai idegesen összekúszálódtak a szeme előtt. A postást
várta. FIátha megérkezik. az a kis pénz, amit otthon jeleztek
neki előre levélben ünnepi ajándékul. De a bajuszos, idősebb
postás táskáiából nem várakozott karácsonyi meglepetés La-
katos Jenqigek, Szánakozó nevetéssel mérte végig az izgatottan,
remegve kérdező fiatalembert ott a kapuban:

- Sajrros, semmi, fiatal úr... Talán másodnapj,án... Az an-
gyalokrrak tán leiagy a szárnyuk, míg átrepülnek a határon...

Délután a pesti ul,cák végtelen sorát rótta céltalan ődöngé-
sében. Kóválygó fejjel meg-megállott minden kirakat előtt. El-
nézte a csillogó díszítést. Sietősen csomagokat cipelő, fenyőíát
i,ivő emberek ütköztek belé, sodorták félre. Olyan úi volt neki
a világvárosnak ez a karácsonyra való készülődése. Zsibbadtan,
kóvály§ó fejjel szaladt össze a szeme a sok benyomástól.

A palo1asorok között már leszállott a ködös, hideg téli este.
A villanylámpák fénye sápadtan bírkózott a sűrű, gomolygó
szürkeséggel. Lakatos Jenőnek vacogott a foga rossz télikabát
jában. Ujjait is pirosra marta a hideg az ócska kesztyűn ke-
resztül...

E,gy elegáns, íinom csemegekereskedés előtt úira megtorpant
a lába. A kirakatban kívánatos harapnivalók, inyencségek, déli-

nyűg a ieggelre mindig felkelö nap. Lába zsákrongyokba volt
bugyolálva, nyűtt tagjairól cafatokban lógott le a magára do-
bált ruha. Fehér, gubancos szakálla benőtte egész állát és tá-
fagyott ezüstös zúzmara-szálak csipkézték.

Az aggastyán nézte a kirakatot, a gazdagok, a kiváltságosak
dús teritett asztalát... De micsoda nézés volt ez| Azt hitte, a
veséjét is átjárja az a két fénytelen, szürke szem. Aztán egy-
szerre össz€találkozott a tekintetük,.. A vén koldus szája meg-
mozdult. Motyogott valamit hangtalanul, szinte emberi beszéd-
től eltérő tagolatlansiiggal. De Lakatos Jenő igy is megértette,
Mintha villamosütés járta volna át a testét, lépést tett és a
bütykös, kérges tenyérbe dugta a markában tartott pénzt, Az
egészet! Aztán szaladt, szaladt, hogy ne hallja a hálálkodást.
De a koldusban bcnnrekedt minden köszönő szó. csak bámult
jótevője után. Szokatlan volt neki, szinte íelbőszítette ez a nagy
jóság...

Nincs karácsonyesti vacsora, forró, rumos tea, gondolta el
nekiiramodásában Lakatos Jenő, de nem bánom. Csodálatos,
eddig még nenr tapasztalt érzés melengette belülről...

többiekkel, amikor megszólalt
az angyal csengettyűje... Aztán
látta az öreg kotdust is. Mintha
az a csúf, szakállas ábrázat a
ma született kis Jézus fürtös fe-
jecskéjéríé f inomodott volna. S
hallotta: ,,Amit egynek a legki-
sebbek közül cselekesztek..,",

A közeli templom éjféli misére
hívó harangszava ébresztette
fel csak boldog álmából, Fel-
vette kabátját és indult ő is,
mint otthon máskor,..

Az égen csodálatos fényben
ragyogtak, sziporkáztak a csil-
lagok. Felnézett és hálás, örven-
dező, halk karácsonyi éneket
háríázott a szíve.

Mihdly László,

Az utcasarkon három, kávéházból kijövő betlehemesfiúba bot-
lott, Ragasztott papirsüveg a fejükön, kifordított, ócska ing li-
begett-lobogott rajtuk... Mi|yen íurcsa, milyen vásárian szegé-
gényes, ötliltt az eszébe. Valamikor, jó régen, boldogabb idők-
ben, pap nagybátyjánál volt, mint kisgyerek, karácsonykor.,.
És ott igazi pásztorok jöttek, igazi barik csengője csilingelt
utánuk. es igazi hó... egből hullott tisztaságában megmaradt,
szűzi, ropogós hó... Nem ez a nyirkos, csunya csatak... Iste-

,Lakásában nem kattintotta fel a villanyt, hanem gyertyávé-
get kotort elő, meggyujtotta. Leült kicsi asztalához és magá-
nyosan bámutt bele az ide-oda imbolygó kékes gyertyalángba.
Karácsonyeste... Az övé...

Feje leb ukott az aszt,alr a u' 
:?'itfi,#*íuffi .:ír#'"jl"i,, ""gyümölcsök, csemegék. A hosz-

szas sétában kitáradt fiú torká-
ban felkövetelőzött az éhség.
kotorászni kezdett a zsebében.
Aorópénz. l(iszedte és a kirakat
járdát végigívelő vi!ágosságá-
ban megszámolta. Kellemes
meglepődéssel állapította meg a
végón, hogy futja belőle valami
szerúny vacsorára, meg egy csé-
sze lorró teára. Tea... Igen,
csé§ze íoj,ró teát megiszik, meg
vásáro1 stanicliban pár darab
sültgesztenyót.

Már a boltajtó kilincsén volt
a keze, amikor valami újra meg-
állította. öreg koldus támaszko-
dott neki a párás kirakatüveg-
nek. vén, haláltól ittíeledett élet-
dar'ab, akinek már csak teher,

r,llü-Er, 0(:§IIi EIIEZ !
A napokban haragos levelet kapott a szerkesztöség. Egyik kedves vidéki munkatársunk irta, hogy igwt-igen el uan keseredve el-

lenünk, mert a lapban'túl sok az ,,öcsikézés", lépten-nyomon a kisfiitkra bukkan és az utolsó szómok neki, öreg tejjel cserkészke-
dőnek, kevcset adtak. Irigyti az öcsikéket és dirmeg-dörmög haragjában, hogy hei, miért is múltak eI az évek! . ..

ocsike, szeretném, ha elmennéI ehhez atharagvó drága cserkészíestvérhez és megmondandd neki, hogy a. Mikulas a tied és a ka-
racsotly is a tied és a dolgok igazi rendje az, hogy ilyenkor neked szóljon vers, ének, mese, minden. Hiszen mi, öregek, karacsonyfa
n,tellett azért tudunk oly igazan örüIni és sziuböl hozsannát énekelni, mert valamikor mi is kics! emberek uoltunk, kard,csonyi kis

]ézus oajtdsai, és ma is karticsony éjjelén eljön hozzánk latogatóba uz a régi kisfiú és elhozza összes szép emlékelt, hogy megsi-
rnogassa veliik a szívünket. No meg azért is, ntert te, öcsike, meg százan és ezren öcslkék és húgocskák ott álltok a karacsonyfak
köriil és csgng az imadkozó, éneketö, kaca1gó kis hangotok és a szentetekben karacsonyi öröm iil, és rajtatok keresztiil mi is, peg-
törödött, lekopott öregek,. megérezzük a kardcsonyi meleget és körutyes szemmel örülünk, örvendezÜnk,

Menj eI, öcsike, ehhez a haragvó cserkésztestvérhez és rnond meg neki, hogy te tudod, mit jelent a te karácsonyi örömöd édes-

anyanak, édesapának: hogy anúg ők hosszú hónapokon dt gyiijtögettek egy-egy kis ajándékra, azért tették, mert előttük lebegett

a te felcsillanó szemed; és antikor ott állnak távolabb a karácsony.,latóI és néznek téged, meg a húgocskdt, amínt tapsoltok és uj,
jongtok és körütugrtiljd.tok a íat és az ajtindékokat, akkor ők sok-sok hónap keserűségét íeleitik és Úgy érzik, hogy a jó Isten meg

fizetett nekik ezernyi ezer verejtékért és ktinnyért. öcsike, a karacsonyi örömnek te vagy a hordozója! Ne légy fukar vele, adj be,
Iöle anyuslttinak, apunak, de adj masoknak is, mindenki felnöttnek, akivel csak találkozot, merí lótod, mi nem taldlkozunk olyan sok-
szor az örömmel, mint te, kis ember. Mi hónapokig késziilünk rea, hogy ajandékot adhassunk teneked; te készület nélkÜl is a teg,
szebb és Iegértékesebb ajdndékot adhatod uissza: hitet, örömet, melegszivü jósdgot.

Gondalj rd, öcsike, hogy a karacsonynak te vagy az igazi mestere és szerezz minduzoknak, akik szeretnek
karácsonyt !

ölel igaz szeretetlel
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A kellemesen fűtött cserkészotthon derűs villanyfényé-

nél vidám ,trangulatban ült együtt a kis csapat.; Kará-
csonyelőtti utolsó csapatösszejövetel volt, amolyan fő-
próbaféle. Az ot,thon fenyőgallyakkal ügyes kézzel íel van
már díszítve. A hosszú asztal közepén ott áll a szép szál
íenyő, egyelőre még csupa§zon; majd az őrsvezetők hol-
nap külön bejönnek s ők fogják feldíszíteni sok kedves
cserkészcsecsebecsével, gyűrűs girlandokkal, magukkészí-
tette gyertyatartókkal, csupa fehér gyertyácskákkal, piros
almával, aranydióval, finom
kis habcsókocskákkal, amiket
a jó mamák készítettek a
szent estére. csak az őrsve-
zetőknek szabad jelen lenni e
fontos műveletnél, mert az iún-
nepélyes karácsonyfagyujtás
után a fenyő alatt ott talál-
ják a jó cserkészek azokat az,
egyszerű, de kedves aján-
déktárgyakat, ámelyeket a jó
munkáért a parancsnok úr
áldozatkész jósága juttat ne-
kik.

A sarokban kis harmónium.
l1ellette ül a parancsnok úr.

- No,' mégegyszer, fiúk,
szépen, 1elkesen,' átérzéssel,
rnint majd akkor, ha kedves vendégeink itt lesznek!

Zengő hangon szól a harmónium és felcsendül a kará-
csonyi ének:

,,Mennyből az angyal,
Lejött hozzátok
Pásztorok!"

.\ széles utcán robogva száguld el a villamos a cser-
készotthon előtt. Az emberek sietnek o,tthonukba. Oda-
iint lassan hull a,hó. Hideg van. A csapat feláll. Ima:

- Hiszek egy Istenben!
A napos lezária az otthont. A parancsnok úr két őrs-

vezetővel hátramarad, a fiúk lassan indulnak.
Az utcasarkon rongyos, zilálthajú, beesettarcú, sápadt

iiú áll, p,lénken figyel egy sötét pontra,
.{ szakádtruhájú, lyukascipős fiú feltűnik a parancs-

:.:,knak,
llegáll előtte:

- Vársz valakit, fiacskám?

- Igen! Az édesanyámat várom. Már jön. Tetszik
'-ár.ni azt a sovány asszo,nyt? Az az én édesanyám. H,eten
,.,:s),unk odahaza. Én vagyok a legidősebb gyerek. en

Karácsonyi ltiállítás az otthonban. (126. Szt. Imre cscs,. VeSZprém,)

Anggc1,\ok aenéje sBól, rta !

mindennap eljövök az anyámmal és megállok itt a sar-
kon. Innen jól látom a rendőrt. Ha közeledik, nregbeszélt
füttyszóval figyelmeztetem az édesanyámat; mert tetszik
tudni, erre járnak a szeneskocsik, Viszik a fekeie gyó-
mántokat a gazdag; űri házakba. El-elhullatván néhány
darabot. Ezeket szedegeti töl az én édesanyám., Sovány
hátán zsákot cipel. Abba gyüjti a drága kincset. Mikor
aztán megtelik a zsák, elindulunk hazaíelé. Odahaza vár-
nak a kis testvérkéim. Szakadt, rongy,os kabátkákba bul-

kolva üldögélnek az ágy szé-
lén s a hideg kályha körúl.
Mikor hazaérink, kitórő
örömmel fogadnak. A szom-
széd asztalosműhelytlől ka-
punk mindig egy kis forgá-
csot. Pár perc mulva íopog a
tűz a kis vaskályhában. Ugy
kipirul a parányi kátyha.
mintha szégyelné magát, mer1
mi tagadás, mégis csak ltl-
pott holmi ég benne. De csai<
addig, míg én munkát neiil
l<apok. Akkor lesz minden.
Meleg szoba, tiszta ágyngm[i,
jobb ruha, peJeg étel.

Az asszóny lassan közele-
dett.

A parancsnok úr gyorsan megl<érdezte a rongyos fiút:

- Merre laktok?

- Itt mindjárt, abban a hosszú, földszintes házban.
Az udvarban leghátul.

- Apád?

- Meghalt, két éve.
'.- Hogy hívják az édesanyádat?

- özvegy Varga Jánosné.

- rs téged?

- Varga Péter.
A parancsnok úr nem szólt többet. A fiúk sem. Pedig

mindnyájan egyet gondoltak.

A kis Jézust nem rhiába 
"JrrrU a jó fiúk. Eljött. A lne-

leg otthon félhomályában dísz,es karácsonyfa ágain la-
bogtak a fehér gyertyák. Eljöttek a jó szülők is. A csengő
megszólalt és lágyan, boldogan énekeltek a fiúk:

- Mennyből az angyal
Lejött hozzátok
Pásztorok.

A karácsonyi gyüjtés eredménye
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Legna,gyobb fel,adat : önmagarna,ű megtald,l,ni!

A parancsnok úr szép beszéddel üdvözölte a szülőket,
azután imádkoztak, könnyeztek, örvendeztek a fiúk.

Kiosztották a jutalmakat és ajándékokat.
Odakünn sűrű pelyhekben hullott a hó.
De gyönyörű, de meghatóan szép is ez a szent Kará-

csony. Am az üdvözítő szegényes bölcsőjénél hiányzott
a fény és pompa. Az üdvö2ító-istállóban s ,nem palotá-
ban született ezen a napon Betlehenűén.

,f

özvegy Varga Jánosné és Péter íia hazatértek a ,,mun-
kából". Ma, Karácsony szent ünnepén neffi siok zsákmá-
nyuk akadt. Hiszen a szeneskocsisoknak is van ünnepük,
legalább ezen a szent napon. A ki§ kályhában csende§,eb-
ben pattogott a tűz, a kis szobában kevesebb volt a me-
leg. A piacon egy jószívű kofa adott egy parányi fenyő-
ágat. Ez szom,orkodott a szegény asztalon, a kopott terí-
tőn, de az ágy fölött mosolygott a Megváltó képe.

Térdreroskadtak előtte.
özvegy Yatga Jánosné hangosan imádkozott:

- Mi Atyánk, ki vagy a mennyekb,en!
Az apróságok utánamondták az úr imáját.

Kopogtattak a szegény lakás ajtaján.

- Ki az? - riadt íel az özvegy.
A_téglás udvaron, a hosszú földszintes ház végében,

özvegfiy'arga Ján_osné ablaka alatt kedves, gyerekhan-
gok szálltak a hóhullásos, csendes decemberi éjszakában
az ég felé:

- Mennyből az angyal,
A szomorú özvegy arca felgyúlt, az üdvözítő mosoly-

gott a falon.
Az aitó kinyílott.
Két kis cserkész lépett a szobába. Gyönyörű, díszes

karácsonyfát hoztak. Feltették az asztalra. Aláia rakták
a f riss fehér kenyeret, a nevető, rózsasizinű so,nkát, a sok
finom süteményt, amit a jó anyák készítettek s a juta-
lomdíjakat, a parancsnok úr kedves ajándékait mind-
mind.. A kályhába pattogó lahasábok kerültek a cserkész-
otthonból és két mosolygó cserkészarc nevetett az ámu|ő
kis Vargákra.

- Kinek köszönhetjük ezt a sok szépet és jót? - kér-
dezte könnyes szemlekkel, hálálkodva özvegy Varga Já-
nosné.

A két kis cserkész lassan visszavonult. ,-:

Az ablak alatt zengett az ének:

- Istennek fia,
Aki született
Jászolba . . .

És égtek, lobogtak a fehér gyertyácskák vidáman a
meleg szobában, a Varga-gyerekek karácsonyfáján,

Noszlopy Aba Tihamér.

*
É,s

várta

Jőjjön el a Te országod!
anya szívéből fájdalmas sóhajtás tört elő:
Legyen meg a Te akaratod!
itt sírásbacsuklott a ürangja. A száraz kenyér ott
az éhezőket az asztalon:
A mi mindennapi kenyerünket add meg minékünk

elvinni. Behavazott tájak l'egszebb látványt nyujtanak képein-
kén. Nem is kívánnak feltétlenül drága ielszeLelést. A hó ren-
geteg fényt ver vissza, a világítás erős, így a legolcsóbb, egé-
§zen kis fényerejű lencsével is sikerült pillanatielvételeket csi-
nálhatunk.

A téli íényképezésnek is megvan a ,,lorsza", ezért nehéz
eleinte jó képet összehozni. Mielött hozzálognánk, pár egyszeríi
szabá|yt kell megjegyeznünk. Ilyenekról írtunk is már egyszer,
a Magyar Cserkész mult évi karácsonyi számában. Elővesszük,
gondosan áttanulmányozzuk és lehetőleg csinálunk néhány pró-
bafelvételt, hogy a táborban - hol előhívni nem lehet - az ex-
pozíció-időben biztosak legyünk. Hogy legyen valamelyes tám-
pontunk, megadjuk itt a mai Magyar Cserkész címlapjának belső
oldalán közölt öt felvétel adatait:

Mind az öt feluételhez egészen világos szűrőt használtunk,
amelyik kb. kétszeres expozíciót kíván. l. és 2. Agfa Isochrom
filmen készült (23 Sch.),6.3 nyílással 1/60 mp.3. Agfa Iso-
chrom fiim, 6.3 nyílás, 1/500 mp, de hegyvidéken 2000 m ma-
gasságban! 4. Agfa Superpan film, 2000 m magasságban, 9-es
nyilással, 1/100 mp, 5. Agía Superpan film, 6,3 nyílással,
l/100 mp.

A, szép téli kép alap,feltétele a napsütés. A napsütés maga-
sabb hegyeken, de már 1000 m körül is lényegesen erősebb lehtt,
mint lenn a'síkságon. Ewel feltétlenül számÓlnunk kell! Ha azt
akarjuk, _hogy a hó a felvételen szép legyen, csak napos idóben
fotografáljunk és pedig szemben a nappal, vagy oldalról jövó
fénynél. Legíeljebb csoportképeket állítsúnk úgy be, hogy a-nap
a gep mögött álljon. Néhány tanácsot még a következőkben
adhatunk:

_l. Tájképeknél az 9,!őteret jól válasszuk meg és inkább keve-
sebbet exponáljunk. Nem baj, ha az a|akok sótétebbek lesznek.
Fontosabbak a részletek a havon, nyomok, stb.

5,,?o

TELI FELVÉTELEI{
Az idei tél korán megörven-

deztette a sí-sport híveit. Már
december első napján hegyein-
ken mindenJelé 10-15 cm vas-
tag hó íeküdt. Pár nap még és
itt a karácsony, mely talán ,,íe-
hérebb lesz, mint a tavalyi, és a
téli táborokban sem hiányzik
a csillogó porhó. Téli tábo-
t,ainkra és kirándulásainkra ne
felejtsük el a fényképezőgépet

2. Ködképek is leginkább akkor sikerülnek, ha van egy kis
napsütés. Szép az ilyen képekben'a perspektíva, amit a háttéL
íelé mindinkább elvesző lák, alakok adhatnak meg.

3. Zuzmardt elég nehéz fényképezni. Napsütés nélkül vatta-
szerű pamacsnak látszik. J\leg kell várni, amig a nap kisüt és
abban a pillanatban, mikor a köd íelszáll, íényképeznünk kell,
mert a gyönyörű szép képződmények pár perc alatt felengedve
leesnek a fákról, Ilyenkor szinte együtt kell szaladnunk a kisütő
nappal és bőven élvezhetjük a fákrol nyakunkba potyogó jég. és
hótömeget. Az eredmény rendesen kárpótol érte, ha az exponá-
lásnál nem követünk el valami nagy baklövést. A Mátrában a
gyakori szél és éjjeli köd csodaszép zvzrnaía- és hóképződmé_
nyek megligyelésére és fénykéoezésé're ad lehetőséget.

4. Téli sportképekhez (sí-, korcsolya) feltétlenül jó pillanat-
zár szükséges, ha ugrásokat és gyors mozdulatokat akarunk ío_
tografálni. Egyszerűbb géppel is tehetünk kísérletet úgy, hogy
a íutót, vagy ugrót exponálás közben is a géppet követjük,
llyenkor az.alak éles lesz, de a háttér elmosódott. llyen képet
§}akran láthatunk sport-felvételek között (autóversenyek!). Az
ilyen életlenség egeszen a gyors mozgás benyomásái kelti.
,.5. Humoros jelenetek, bukások, kezdők sí-iskblái rengeteg há-
lás témát nyujtanak. Csoport-képekről itt nem is beszélünk.

A.sífutó számára egyik legkomolyabb probléma a gép elhe-
lyezése..Apró, lapos gépek a szélkabát ielső zsebében kaphat-
nak legbiztosa_Pb.h9lye!, elsütésre kész állapotban. Esetle§ elől
ővre erősíthető táska is jó. Mindig célszerű és olcsó egy Bil-
roth_batiszt külön zacskó is, melybe aránylag vízmentesÖn cso-
magolhatjuk. Ráülés ellen orvos§ágot nem tátáltunk. Az áldo-
zat vagy,kibirja,.vagy nem. Szíjjon nyakba akasztott lengő tás-
kák a sífutót minden mozdulatban 

^kadálvozzák 
és hükásnál

kivétel nélkül mindig alulra kerülnek.
lgen világos sárga szűrő mindenfajta téli felvételhez kívá-

natos, Az állvány viszont mindig otthón maradhat. Kunfalvi.



lFűmő, rmútllő /kor rácso,rilyo/k o . .

aJ erct ae tjsaülorr"?!

pírra írtak min-
denütt.Azért, ami-
kor éjfélimisén a
kápolna koptatott
padián térdeltem
és hulltak,hulltak,
a könnyeim, tud-
tam, hogy a kicsi
Jézus most is any-
nyi mindennel
aj ándékozott, csak
talán valami ma-
radt el a fa alól,
talán az, amit úgy
hívnak - otthon.

S a nagy diák
is később mindig,
mindig kapoit a
tűnő, míl'ó katá-
csonyokon annyi-
annyi ajándékot
Jézuskától, de
azért mégis vala-
mi mindig hiány-

Együtt maradtunk még az összejövetel után s arról be-
szélgettünk, ki mit csiná| az idén karácsonykor, kinek mi-
lyen lesz a karácsonya. S amikor Kelecsényi Gabi, a maga
gyorsan patlogó, kissé szavalós beszédmodorában el-
mon,dta, hogy a szent estét ez idén fenn a Mátrában tölti s
az egész család, a ma,musk4 is, meg a nagynénik, miná
ott várják majd a Jézuska jöttét, Kovács Misi az ő kedves,
komolykodó, meleg tekintetével felémfordult és megkér-
dezte tőlem:

- Hát bátyám, trogyan tölti el a szent estét és kará-
csony ünnepét?

Ránéztem, engem váratlanul ért a kérdés, mert soha nem
gondolkodtam azon, hogyan töltöm a karácsonyt, mert ed-
dig minden karácsonyt, vidámat és szomorút a kicsi Jézus
ajándékának vettem,

- Nem tudom még, Misikém, de biztos, ho,gy ez is olyan
ajándékos és szép lesz, ha szomorú is lesz, mint a többi
volt, a tűnő, múló karácsonyok.

- Milyenek voltak azok? 1- csodálkozoti tám Zsolt, a
szemüvege mögül.

Tűnő, múló karácsonyokl,.
Kicsifiú koromban, az öí,eg nagyszülők között, az ódon

ialak között nagy, kegyetl,en szeleket_ beeresztő ablakokon
én is úgy vártam a Gyermeket, a drága játszópajtást, nint
a többi. E nap a nevelőmmel jóval hosszabb sétát kelleti
tennünk az erdőben, mint máskor, mert Jézuskának idő kell
ahhoz, hogy lerámolla az ajándékait és elrendezze szép
sorjában, amit nagyanyusnak, meg nagyapának, meg An-
nusnak és a nevelőmnek és nekem, a kics.i fiúnak hozott.
És meggyuj,tsa a
gl,ertyácskákat a
mennyezetig á§as-
kodó tán, amit
nekünk mindig ho-
zotl, De hogy,an
is tudta idáig ci-
pelni azt a hatal-
mas fát? Volt-e,
aki segített neki?
Biztosan a meny-
n_vei gyermekek,

_Iártuk a havas
utakat az erdőn s
egészen határo-
zottan ,emlékszem,
hog_v eleresztet-
tem.nevelőm ke-
zét és megkérdez-
tem:

- Mit hoz ne-
kem a Jézuska?

- Mindent, amit
szépen kért tőle.

-t Anyácskát és apácskát is?

- Bizonyára, ha szépen kérte, és ha megigérte a Jézus-
kának, hogy jó íiúcska lesz.

S amikor csillagjöttekor Jani, a vén inas, megráncigálta
az öreg ház táradt harangját és mi bemehettünk a legna-
gyobb szobába és gyermekszemerhet elkápráztatta a kará-
csonyfa tündökletes fénye, mindent, mindent megtaláltant
ott a nagy ía alatt, csak anyácskát, meg apácskát nenr,
pedig nagyon kértem és nagyon igértem, hogy jó fiúcska
leszek.

Tünő, múló karácsonyok...
...Aztán a kicsi fiú csak nőni kezdett, és bennem lassan-

lassan derengeni kezdett a karácsony nagy titka és késfíbb
már nem kellett erdőre járni, én is díszítettem már a ka-
rácsonyfát, én is okozhaitam örömet, a nálam fiatalabbak-
nak, csodátváróknak.

Aztán,.. aztán akár hiszitek, akár nem, az idő kereke
egyre gyor§abban, eszeveszettebben kezdett járni és a ma-
gyar ember lába alatt megindult a sok évszázados föld s
amikor, mint kis gimnazista, a kegyetlen téli szelek vá-
rosába mentem internátusba, mintha megsejtettem volna,
hogy az én karácsonyaim is ezentúl mások lesznek s az
első karácsony ott, a kopár internátusi falak között, már
szomorú volt es könnyes, alig voltunk néhányan az idegen
nagy házban, csak am,olyan kis bús magyarkák, mindany-
nyian a gyerm,ek ösztönös vágyával haza, pedig a Jézuska
most is hozott ajándékot és kedves, szerető sorokat kap-
tam mindenünnen, ahol rám gondoltak s amit illatos pa-

Élő kaíácsonyfa,
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A karáosowía a, sBeieűet" gaúJtóponüa.

zott a fa alól. Mert furcsa ám az ember, az ünnepen mindig
arra vágyik, amit éppen nem ,hozott a Jézuska.

...S arnikor bennem esztendők multán megszólalt az el-
küldetés §zava s karácsonykor fehér öltönyben és fehér"lé-
lekkel vártam a csillag keltét a fehér falak között íehér-
ruhás, fehérl,elkű növendéktársaimmal, az ajíndékozó Gyer-
mek újra dús és végteleúül .adakozó volt és én olyan tü-
íelííletlenül vártam a gyertyagyuj-tást, rrrert. szentül hitiem
abban, hogy a kedvemérf új csodák jönnek. S a gyertya-
gyujtás el is jött, ajándékot sokat, szépet kaptam, de va-
lami hiányzott a ía alól _ nem történt csoda.

Különös az élét útiai úro§y hányja-veti testén az embert.
...S akkor jötte.k.az egyetemi évek, kemények, kenyér-

telenrek és'könyörtelenek s akik nem kaptunk vizumot már
esztendők óta, kaptunk meghívást a menzára a Jézuska nc-
vében a szent estére, gyertyagyujtásra. A keskeny, nag},
hodályban még ott terjengett az. utolsó ebéd savanyú
szaga., de a kicsi Jézus csak eljött és kaptunk szorgos kéz
kötötte harisnyát és durva szövésü zsebkendőt és kaptunk
einbefsé§es meleg ételt, puha keny,eret. Milyen szép kará-
cso,nyi ajándék ez téli időben, a fillérekért kapott szalonna-
ebédek után! Ajándékozó dús Jézuska, mennyi-mennyi
ajándék, de a fa alól most is hiányzott valami, a holnap
meleg ,levese és lágykeny€íre,. tlgg a holnaputáné, meg a
magyár fiú jövője.

Minden jövő egyszer jelenné válik. Van már diploma,
van már szűk marokra fogott élet,.álláska, valami kevésl<e
kényéf; é§: ,$aí}nak megviselt idegek é§ jönnek és, múlnak
és ,tűnnek ,a karácsonyo\ egyszer a kis pesti szobábaq
másszor.:,á berlini ko,llégiumban, ahol,a,németek,,magya+:
rok és,tud.ja Isten még.rnilyen fajták között a férryességes

karácsonyf a alatt, a gramof ónÍemÖ z v ágány alból' liíkiváh:
kozik a magyar Himnusz. Ajándék, ajándék mindig van
számomra a Jézuskától a tűnő, múló karácsonyokon, de
_azért nrQst is hiányzott valami a ía alól, talán az a kicsl
fészek, amire azt'-mondlatjuk, ez az én házam, ez az én
váram, ezt én teremtettem és minden, ami benne van, ké.t
kezem munkája, és én hoztam ide azt a mosolyt is, mi a
íalak között van és én láttam meg először a csillagot itt,

De hát furcsa holmi az ember, mindig arra vágyik, ami
nem az övé.

Csak beszéltem, beszéltem és most vettem észre, htlgy
hűséges .emberkéim, esztendők, óta legigazibb barátaim,
úgy megszomorodnak. Pedig nem akartam. lsten látja lel-
kemet.

Higyjétek el, fiúk, szép ez így, várni és vágyni valamit.
S ezt nem mindenki _tud. Engem is az első cserkészvezetöm,
falán másfél évtizeddel ezelőtt tanított meg erre. S taián
nem így tűnnek, rnúlnak ei a karácsonyok, ha akkor nent
tűzi keblemre a liliomot és azon a szent estén nem égeti

lelém ,a vágyat. Minek is készülni, gondolni azzal, hogy
iri minden lesz az idén karácsonykor. A kis Jézus még
soha nem fleledkezett meg rólam. Mindig adott.valamit a
tünő, múló karácsonyo,kon és mindig hálás
voltam érte.

- S most mi hiányzik majd a fa alól? ;
kérdezte Misi. - Mi után vágyakozik majd,
bátyám?

- Azt his2em, az után, hogy egészen azt
akarjam egész életemben, amít a Jézuska
akar velem. Dénes Tibor.

,r/'- 1í" \ Jamboree-léggömbverseny.
.,'' 

'- j. 
/': )... 1:....- A Jamboree utotsó napjaiban csoportosítottuk.a visszajelentett hetységeknek Gödöllőtől valói i " ': szertevitték a hangszórók a távolsága szerint.'1 "' , szertévitték a hangszó}lik a távolsága szerint.": ;,.. . ) Jamboree-tábor takóinak és a A veiseny teltevése azvolt,hogy az a magyar cserkész.nyeri

A .1 , sporttéren 10,000 léggömböt Godöllőtöl legtávolabbi helyisegéből jön vissza, _A. vejseny első
,/T\ . ' 

. ,.;.-1 bbcsájtanak el- a cserköúek. A három helyezétte név szerint á következő: Dávid Gyulá l2l.
- / iri\\ . .: ,)' sportt"eret a jelzett időben ellep- sz. cs:, Wágner Józset 42l, s_z,,cs. és, lván László 28i. sz. cs.

te a cserkesz-ek tömege. Volt ott' cserkészei egy-egy értékes órát kapnak. Ezenkívül minden cser-
svéd, dán, ott a volt á brit biro- kész, akinek a lapja visszajött, kap qgy bronz emléklapot. A
dalom legdélibb és keletibb sár- dijakat, emlékplaketteket a Hutter és Lever rt. ajánlotta fel. A
ga és fehér cserkésze. Természe- szappangyár Magyarország legnagvobb és legrégibb gyára.
tesen legtöbb a magyar cser- l930-ban ünnepelte fennállásának centennáriumát. Ciyártmányai
kész volt. viláshirűek.

-"f.í,",'.T,'f.{Éi Sll§[íl.i':'?,J§*o.iflSf"*;,i#i\!§"3,1'ffi 
"'i*unun, 

érdekes statisztikai adat a versenyről:

felírás volt: ,,Hutfer ABC-szappan". A léggömböket a magyar Csonka-lVlagyarország 122 helységében meg-
Hutter és Lever szappangyár rt. bocsájtotta rendelkezésünkre. találtak 390 tevelezőlapot.
A légömb zsinórján egy megcímzett levelezőlap volt, amelynek Megszátlott területen megtaláltak ,.. 4l ,,kétrovataközülegyetpfelbocsájtócserkésztöltöttki,amási-x.....-'-.^-L-l!1L^l'..''.._

kész volt. világhirűek.
A készülődés órákkal előbb megkezdödött. Hatalmas palac- T\rÁL.._,, ,

T.193i,9,!9Jal,.A vonulási irány _3_ _C_songrád vm. 16 ,, 35 ,,
Qödöllőtől délre..volt, Pqe.l a l HajdÜ vm. 1 ,:, ' ,;

^v'ul l6J9t!a lvrvvgo4l(u lvrru'r ^I' összesen megtaláltak és visszaküldtek ... 431 levelezőÜpot.*"i',[!*Jflf,|"u.* 
kiosztottuk a versenyző cserkészek között, A visszaérkezett lei,elezőlapok ,megoszlása megyénkint:

majdsipszóramindenkikitöltöttealapotésazu&ínútjáraen-Abaúitorna.vm.lhelységéből1lap
gedte a ballonját. Amig a cserkészék-'szorgosan munkálkodtak BékéÖ vm. 18 |, ,, 46 ,,,a Jóggömbjeikkel, azalatt a Magyar .Filmiroda hangosfilm- Bihar vm. l ,, 4 ,,
íelr,,étetekel készített. Mikor mindenki éléngedte a léggömbjét, Bórsod vm. 2 ,, 2 ,, '
sűrű tömegben húzódtak a láthatáron min-dég.. magas-a-bbra- és Csanád vm. .:,, .,. '':.. 1 ,, .. 15 ,, :

versenyzőcserkészekT}.'ffi.''.$#id{#--i*ll"-wÉE...',.,.|:.,s§ii
véget ért, a 'ballon 

me
maga hosszabb (184 krn
videbb, útiát s az orizá|

íü.i_piri.ls-órt-Ki;i,t;"';,nj] }:* +ö , i: 208 ,,
Szabolcs vm. : ... ;;,'].,., . | .. ] ,, 2 ,,
S_zatmá1.,vm. .. .:.',;.ii. l i ,, 1,,

i91?::!J'il3í',_*,fii 
jif** , §il|É§ i# 

, 
,:"::, ,:; ' i, ; :

Lápát< megosilasb_ t ito.étei.ir.iit,
az.időésérkeztekkisebb-na-.WTorondlvm..:.'-],'.i,3,,6.,,,
gyobb csoportokban vissza Iég-
gömbre rákötött levelezőlápok.i;-;íb"űj.t"tt,'écc6i11i,i:;?iW'iiui;*u''.iö.n.'.';'-...r...íi.*''.':.*n,n,,,z,n,,
ország távolabbi-közele

Nemere (Nichter) lánosA'vsiszaérkezett tevelezőlapokat Az emléklap. :., . "
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A mézes\atáes=bázííó
.,Jancsi és Juliska akkor egy csodálatos házikót pillantott meg

az erdőben, Falai és teteje pompás mézeskalácsból voltak, ab-
takai világító cukorból, az út kavicsai valódi csokoládédarab-
ként hevertek előttük _ csak a kezüket kellett kinyujtani..."

Hányszor elábrándoztunk boldog gyermekségünk meseéveiben
ezen a csodálatos házikón. Csendes szoröngással kivántuk,
vajha nekünk is lehetne olyan - persze szigorúan banya nélkül.
Hát, tudjátok, fiúk, nem is olyan boszorkányság az egész. Az
elmult évben tulajdon két szememmel láttam egy ilyen házikőt,
jól megnéztem egész készítését s most elmondom, hogy ti is
megcsináljátok,

A lézuska az irodában ütötte fel a műhelyét. A kutcsot belütre
tettük s meg is forgattuk, nehogv Oszti
ránktöriön. Az egyik asztaínál a ,,Kis bet-
Iehemet" (lásd tavalyi karácsonyi szám)
barkácsoltam, a másikhoz Zoli' bátyám
telepedett. Feltette csontkeretes pápa-sze-
mét (egósz német benne), kék munkablúzt
húzott( aki mindezt nem tudja utána csi-
nálni, hozzá se fogjon), aztán hófehér
kartr-rnpapíron megszerkesztette egy egy-
szerű házforma hálóját. Egy darabban a
falakat - egy csomó ablakkal és egy ai-
tóvat, külön a tetőt, § az egészet egy erő-
sebb deklire ragasztotta az összeállítás

fogadta, (Egészen vissza-gyerekesedtünk a karácsonyi izgalom-
ban.) Fehér- és piros cukorral beszórt csokoládépasztillák ke-
rültek az asztalra s egyszeriben mindenki meg akart győződni
róta hogy nem mérgesek-e? Zoli kétségbeesetten tiltakozott,
de bizony alig kerüIt volna belöle a házikóra, ha ebben a perc-
ben erélyes dörömbölés nem hangzik az aitón. Lármánkra maga
Oszti - a jövendő háztulajdonos - követelte a bebocsátását,
hogy hát ilyen hangosan ő is tud segíteni a lézuskának Persze
nem engedtük be s a pasztillákból virág- és mohapárnácskák
l,ettek a ház körül s tetőn.

Minden a helyén volt s még maradt is a ragasztóból. Ezt az-
tán fehér papírtöIcsérbe töltötte a leleményes építész, a tölcsért

fent iól behaitotta s a hesvét ollóval le-
re töltötte a leleményes építész, a tölcsért
fent jól behajtotta s a hegyét ollóval le-
vágta. Csendes nyomásra úgy kacskarin-
gózott elő a fehér massza ezen a kis lyu-
kon, mint a fogkrém a tubusból. Fürgén
végigrajz.olta vele a tető peremét, az ab-
lakkeretet s az utolsó cseppjével felragasz-
totta a tető ormára azt a csuda hollót,
amit én ezalatt mézeskalácsból faragtam
a mester kiengesztelésére. Ugy ám, mert
a ház köré élet is kell. Lakókra van szük-

Kész a nagy mű. Sehol sem látszik egy csipetnyi sem a ház
papíralapjából s ott söntörög körülötte a két gyerek, míg a
banya kaján mosollyal invitátja őket befelé.

A szent estén ott álll az egész a ía alatt. Ks deszkalapocskán
óvatosan beleállítottunk egy karácsonyfa-gyertyát, ragyogtak a
zselatináblakok s a kéményből kis füstinac§kák'szökdö§tek hébe-

. hóba elő. Mikor a bűvös csengetyűszóra Osztival az élükön be-
vonultunk az ünnepi szobába, a kis kópé egyenest a házhoz
sétált s nyomban birtokába vette. Sokat eljátszadozot! aztán
még vele i dehogy tört volna le belőle egy darabkát is, míg
a fán volt miből nyalakodni.

Az én .képzeletemben pedig feltűntek szorgos cserkészfiúk,
akik szert-e az országban me§csinálhatják idén ugyanazt, amit
Zoli. Munkanélküli öregcserkészeket láttam, akik-pár fiIléres
lrefektetéssel egyre-másia csinálják a mézeskalács házikókaí,
ökölnyitől (papírváz se kell hozzá) íantasztikus lovagvárakig,
ízléses szolíd kivitelben, hogy akár egy pesti cukrász ls szívé-
sen kitesye kirakatába, s dísze legyen karácsonyi vásároknak.

S az Oszti mézeskalács házábó| kiinduló parányi sugár be-
világit szerte sok kis ablakon, örömet szerer, könnyet töól min-
deniitt, ahol a jószándékokból jó munkák is sztileinek.

után (nem hiába építész az öreg). Eddig
nincs benne semmi ördög§ég, _gondoltam,

Jancsi, Juliska és

A lcard,aaomuíü fénue a aatW,ag fémaet

Töth Sanyi bti.

U. i. Ezt a házat Zoli bátyánk német
nrintára csinálta.'lapogatódzik azonban,
hogy nem tudnának-e a magyaí cserké-
szek magyar mintájú mézeskalács házat
építeni? Hdt mutassdtok meg, hogy tud-
tok! A Felvidék és ErdéIy kiváló példá-
kat adnak.

A szerkesztőség pedig ezennel pályáza-
lo1 hirdet magyar mézeskalács házra. Pá-
lyázni lehet kész munkák fotójával és le-
írásával.

Hatdridö: 1934. január 15,'

Dijak: hasznos cselkészkönyvek.

nincs benne semmi
ahogy a jászol me!lől oilaplslántottam (félreértések elkerülése
végett a jászol a betlehemen volt kivágva).

Ezután jött a mézeskalács. Amolyan egyszerű, téglaforma
kalácsok, amiket egy éles késsel kb. iélcentis szeletekre metélt
(ha vastagabb, a későbbi háztulajdonosnak még jobban esik).
Akkor vettem észre, hogy a háznak már színes ablakai vannak.
Még mielőtt az alapra került volna az egész, belülről színes
zselatinlapocskákat ragasztott a kivágott nyílásokra Zoli mes-
-ter (ő is tót(h), ért az ilyesmihez). Porcelláncsészében tojás-
fehérje várakozott az aszlalon, már régen lestem, hogy mire
ketl. Most kiderült. Porcukorral (s esetleg egy kevés rizsliszt-
tel) olyan ragasztómalter készül belőle, hógy ósuda. Kente, ke-
negette az épitész a ,,máltert" a kalácslapokra, amelyeket szép
sorjában - alulról, m|nt a nagyházaknál _ hozzáragasztott a
kartonvázh.oz. Ment a 'munka, hogy öröm volt nézni. Ahol kel-
lett, ,szabdatta a kalácsot, hogy megfele!ő darabot kapjon (a
hulladékot a bámész,,tömeg":'Laci,-Belli, meg én - szegel-
tük el nesztelenül). A ház körül a ,,kövezetef' másforma méies-
kalács adta - megszólalásig hűen. A kéményt különös meg-
tiszteltetés éíte. Marcipánból készült. Ez a'gyúrható anyag
egyebütt is szerepelt, mint p, q. az aitónál, víz6ó oldott kak-aó-
r4l_ szépen be is lett festve. A ház mellett igéző farakás emel-
kedett, csokoládérudacskákból. Végül apró színes cukorgolyócs-
kákkat s zöld kristálycukorral díizítvei olyan vidám képé lett
az egésznek, hogv máid bekaptuk _ a szemünkkel.

A zöid cukornál Bellinek a}godalmai támadtak, hogy íiacs-
kája valami mérges dolgot ne ka-pion. Zoli
negnyugtatta, hogy ő is gondolt erre s
eqvenesen egy cukoreyár leiakatábót vette
Ber'!inben s- egv féiűarékkal megetetett
vele a segéddel is, negyedóráig 1árván
gl,ászos végét. (Az óváiosság -ilyenben
soh'sem árt. A segéd állítólag még ma is
l ) Belli ebben mcgnyugodott, de azért

rekapott egyet biztonság okáért azokból
az égetett mandulákból, ámik a tetőn kö-
,,,ek szerellét vállalták, - elt a túlzott óva-
:i,sságot elítélenr.) Azt hittük, ezze| mát
<eszen is van, hisz oIy jól festett már
n.linden, hogy csudal Pedig még hátra
tolt egy kis csomag az asztalon, amihez
.dd:g nem nyúlt a mester. Most az is
:egnvilatkozott s tartalmát indián-üvöltés

t|U I l I I ség. Cserkésziajta ilyent se boltban vesz,\\ l\ l\ Mire való a lombfűrész. ha már a híres

Banya a cirmossal, agyonlyuggatott lombfűrész dísztárgyak
kora lejárt? Jancsit, juliskát és Banyát
vásunk ki deszkából. oár színnel élénkít-vágunk ki deszkából, pár színnel élénkít-

jük (temperaíesték a legjobb) s ha végül még be is lakkozzuk,
olyan primák lesznek, mintha most bujtak volna ki valamelyik
nagy áruház skatulyájából. Persze kis talpakra erősítjük őket,
hogy könnyen megálljanak.

Kész a nagy mű

i

A Csibészklub elve, hogy megpróbáI mindeit, ami érdekes és
::jlonlgges. Legújabban óridsí arányú pénzügyi műyeletekbe bo-
:satkoztak. ]enő, az üzletember, kilejtette a klub gyűlésén, hogy
ie_:iobb beíektetése a pénznek az, ha az ember olyan sorsjegyet,,,asdrol. amely nller, Elhatrirozták, hogy vesznek egy'nybrő
:d,-_sjeg;,el. N á g y' Iev ele z é s, é rde klő dé s, -f 

e it a ré s ut dn ilb gv at e k
l 6I-ik tillami sorsjdték 4I.703. sz. sorsjegyét 3 pengő beíek-
ít,íésseí, Húzás decémber 29-én d, u, 3 őrötcor. A'ktuó elhátd-

i,ozta,, .hog;y ,a 40 ezer pengös tönyereményt fogja bezsebelni,
$Q. ki |s '7ézték azt a soproni lővert, ambtyét thegvdstirolnak
beIöle, hogy felépítsék ott a Csibésztanytitl áItandó taborral,
u_ad-nyugati gerendavárral, autógardzzsdt és villamosfütésseÍ.
Stubi arra kér benneteket, hogy -kivétet nélkül mlnd ségitsetek
drukkolni a klubnak. Végre is- fontos kultúrérdekröl yán szó.
No nem?
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Irta Nyáry László.

Sok ezer évvel ezelőtt a régi egyiptomiak a fáraóknak szüle-
tósnaoiát nasv dárid lkkal ünnepellék országszerte. Természe-
tesen'áz élő"Úralkodókét. Ritkán'fordult e|ő az, hogy valamely
elhatt .áraó. vasv királv születésnapi emlékét ünrrepelték volna
meg, akkor';s ii gutOttiak köuül való volt, átmenetileg addig,
amíc a, ú, ur:rlkód szület snapját a nép meg nem szokta,
lnn,]n teriedi .,l az ü,ln:rl ls:k szrkása, az Egyip]|omot körül-
vcvij or.,iáco]<l an is, mi:td szélesebb körben. Etjutott Per-
z iába is, aInnr.ar Nagy SinC)r hozta át Európába, azaz le,g-
elősz r Óörö3országbá.' nz ö születésnapjának a megünneplé_-
sét már törv'nyszeiű rendellttel parancsolta meg. A görögök
és a r'ómaiak "ólénk érintkezésben állottak egymással s az
efajta megünneplések Rómába is átteriedtek. A rómaiak ezidő-
beri esvei-öre ciak a csaláCfö születó§napját ünnepelték me'g.

Karáósony nap;át szgnteli a keresztényvilág a Megváltó szü-
letésének eálékének, holott /ézus Kriszius nem kar,dcsony napjdn
s:ületeat. Karácsony napia íulajdonképpen a pogányok évezte-
des Napíordald ünnepének dátuma, Tudnivaló ugyanis, hogy
decembéi a legsöt-rtebb hőnao az esztendőben. 24-én éri el a
nap a legrövidebb kulminációját, 25-én virradó reggel már
ésirevehetően v,lágosabb van, a nap is hosszabb. A Napiorduló
tehát deceml_.lr 24 és 25. k'^ző:ti éjjel van. A pogányság, mely
a Napot, mint l:ienséget imáCta, a íény megnagyobbodását,
istenének, a },]:o nak újrasziiletését, a világosságot ünnepeite
december 25-én. ,l,,1ég az újkorban élő germánok is a Napfor-
drrló ünnepét tartották december 25-én. Mécseseket gyujtott,ak
ennek örömére, mintegy üdvözlésül, a világosság győzelmét a
sötétség felett.

A pogányok által kultivált és az istenségek ünneplését célzó
ünnepek tartása az újkorú keresztény népekre is átterjedt.
Az újkor népe, ha el is fogadta a keresztényi új vallást, de
sokáig megtartotta tovább is régi ünnepségeit.

Igy vettók át a Napiorduló i.innepét, a tayaszi, nap-éiegyenlő-
ségét (husvét), söt a pünkösdi ünnepeket is. A nép körében el
volt terjedve a pogány vallással összefüggő ünnepek dátuma,
amit semmiíéle módon kiírtani nem lehetett. Célirányosnak lát-
szott tehát, ezeket a begyökeresedett ünnepeket a keresztényl
eszmék értelmében fentartani. Röviden: a napforduló ünnepét
meetették a mi Napunk: Jézus születésnapja ünnepéül.

Szent Augustinus Aurelius, hippói püspök, kb, Kr. u. 400-ban
kezdte hirdetni, hogy: ,,Ne a hitetlenek módjára ünepeljétek a
Napforduló napját, hanem a Megváltó születése napjának em-
lékére szenteljéte{<; aki az. emberek közöl,t terjesztette a világos-
ságot." Ez a íanitás lassan-tassan terjedni kezdett az úi kot
néoei között, úgy hogy a XY. század közepén lI. Gyula pápa
már decrtumban jelöIte meg a |ézus születésének napiának em-
lékünnepéül a december 25.ét. Tudniillik ezideig Jézus születése
naoiát különböző népek és nemzetek más és más napon ünne-
pelték.

Az ünnep napia az őskeresztények idejében seín volt egyön-
tetűen meqátlaoítva, Egyintomban a |l|. század elején a kará-
csqny április l9-én, vagy 20-án, máius 20-án,
november 18-án volt. 243-bán, Itáliában, vagy
Afrikában a teremtés napjától (március 21*i
napéjegyenlőség) kiinduló számítás frái'cius
28-ra tette a karácsonyt, de már a 260-ban
írt Klementinák - a középkori pápák tör-

. vényhozó okiratai - magán a napéjegyen-
löség napján. március 25-én ünnepelték.. l.u.-
Iius-AfriVánus a 22l-ben írt kronografiájá-
hoz tűzött magyarázat alapján karácsony de-
cember 25-re került. Ugyanerre az időpontra
iutott el Hippolytus is (t 235) Dániel köny-
véhez írt szentírás-magyarázatában. E véle-
mények ama közmeggyőződésen alapulnak,
hosv a világteremté§ napja (tavaszi napéi-
egiénlösés) -a Megváltó megtestesülésének
is napja volt. Föképp azonban a,már említett,
,,legyőzhetetlen Napisten" (Sol invictus)_ szü-
Íet&nap j ának (natális Solis) ellensri|.y. ozásár a
tették C napra a ,,világ Világosságának",
Krisztusnak 

-születése 
ünntpét. Keleten sokáig

nem volt külön karácsony ünnep, hanem
Krisztus születését ianuár 6-án ülték meg.
A lY. század végén azonban, Róma mintá-
iára, már ott is rieghonosodott.a karácsony,
melyet Honorius s Arcadius államilag is kö-
telezővé tett.' IV., vagy Nagy Leó pápa, Kr. u. 460. év-
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Ünnepeű iúét*a*nap kö,uet,

ben masa ielentette ki a december 25-én tartott Jézus születési
napiána-k emlékér,e vonatkozóan: ,,Tévedés lenne azt hinnünk,
ii6's"' 

' 
mai szent ünnep Jézus születésnapja, vagy a Nap meg:,

Uifr'óOása miatt tartatik-..,'i-''i''Oiión.irni -t<u 

tátásom szerint le gelőször Kr, u. 22O,b an l ul i u s
Seitis Á\rtc'anas jelöite ki Jézus-születése napjául. december
iS-ei.- tióertus, RÓma püspöi<e 354-ben ezt megerősítette, ..Az
ugyancsak ezidőkből szátmaző Filocatianus-naptár is igy jelÓlte
meg.

Karácsonv ünnepe csakhamar iséi kedvelt,lett,,mert tárgya
u rrivr; ieteÉ számára az üdvösséglörténetének és az Isten irán-
tunk vaió szeretetének egy legfö-Íségesebb s mégis az egyszerű
értelem előtt is könnyen-inegérthető megnyilatkozása. Ennek a
közkedveltségnek jele-az a sok népies. szokás, mely karácsonnyal
kapcsolatbarikeletkezett, A betlehemi pásztorok emlékére a kö-
zépkorban pásztorjátékok keletkeztek, amelyeknek maradványa
nálunk a ..betlehemesek" körüliárása. Ássisl Szent Ferenc á|lí-
totta tel 1223-ban az első betleliemi jászolt, melyet azóta szintén
lestöbb helyen utánoznak. A betlehemes játékokkal való ünnep-
té§t ktilono§en a Szent Benedek-rendi apátságban (Loire met-
lett) na§y pompával és fénnyel tartották meg._ A művészet kifej-
lődéséve], á reriaissance korában, már a tökéletesség íokát érte
el, amit a közreműködő nagymestereknek köszönhetünk. Ma már
inkább csak faluhelyen dívik a betlehemes játék, de n3gyon el-
satnyult formában. primitív játékkal kántálók járják á falu há-
zait'sorra, magukkészitette betlehemmel.

Maga a szentkarácsony, valószínűleg a latin ,,Dies gratiarum"-
ból kórcsosodott el. Eredetileg az ajándékok napját jelentette.

A karácsonyfaállítás azonban alig pár száz éves. Elődje a ka-
rácsonyi piramis, Legegyszerűbb alakjában: nagy virágcserépbe
szúrt, vagy fatönkhöz erősített deszkaszál volt ez, amelyre ke-
resztben két-három vékony deszkadarabot szegeztek, alul a leg-
hosszabbat, felíelé a rövidülőket. A karácsonyi piramis formája
hasonlított ahhoz a domborművű hétágú gyertyatartóhoz, amely
Rómában Titus diadalívén volt |átható. A.keresztbehelyezett lé-
cek végein valóban gyertyákat is gyujtöttak, amikor a karácso-
nyi piramis köré gyülekeztek. De készítették a kar.ácsonyi pira-
mis vázát gúlaalakúra szabott fatörzsből is és a gúla négy olda-
lán vájt lyukakba lécdarabokat ékeltek be, hármat-négyet min-
den oldalon. Művészivé fejlett alakot adtak a karácsonyi pira-
misnak, amikor gúlamódjára keskenyedő, többemeletes építményt
faragtak ki fából és annak nyitott emeleteire játékbábokat he-
lyezlpk, míg köröskörül gyertyák égtek a pirarnisformájú épit
mény minden emeletén,

Németországból került hozzánk a karácsonyi piramis felállítá-
sának szokása, de nem is tudott általánossá lenni. A szent estén,
karácsony első napjának hainalán, az éiíéli misét követő lakoma
után gyujtották meg a mézeskalácsbábukkal, csillogó díszekkel
és alkalomadtán értékes ajándékokkal fel-szerelt karátsonyi pira-
mis gyertyáit, és a gyerekek, még a ház szo|gái kőzt széioiztot-
ták a kifüggesztett ajándékokat. A tizenhetedik században még

a németek is csak a karácsonyi piramist is-
merték, csupán a század közepén kezdték
náluk divatba hozni az első karácsonvfákat,
Ugyanis az egyszerűbb karácsonyi §iramis
dísztelen vázát a télen is zöldelő íenvősalv-
lyakkal ékesítették fel, Eleinte csat< á tEmÓ-
lomokban gyujtottak egy-egy karácsonyi pi-
ramist, míg később bevonult a házakba. A
szokás terjedésével hozzánk is eljutott, de

. nem a karácsonyünnepség jelentős része-
ként, mint ma a karácsonyía, hanem inkább
csak kedves díszül.

Coethe 1773-ból származó,,Kard.csonyi
esl" leírásában még nem találjuk nyomát a
karácsonyi fenyőfának. lgaz ugyan, hogy
egy strassburgi, ugyanebből az időbőí szár-
mazó magánlevélben már megtaláljuk...
,,Otthonunkban mi is fenyőfát állítottunk fel,

- irja a levélíró - és a szent estén mécse-
seket erősítettünk fel rá, azt meggyujtottuk.
Különféle csillogó díszeket is raktunk a
lára'... stb. Ez volna a karácsonyfára vo-
natkozó legrégibb feljegvzés.

Ténv azonban az is, hogy a harmincéves
háború idején, 1818-48-ig, egy német fog-
ságba esett svéd tiszt gyertyákkal és külön-
félé díszekkel dúsan megrakott fenyőfát
ajándékozott a, lindenaui templomnak. Az
oit található misekönyv feljegyzése sze-Karácsonyi pifami§



rint a fenyőfát a temptomban elhetyezték, a gyertyákat meg-
gyujtották. Ez a környékbeli hiveknek annyira megtetszett, hogy
azutá\ a karácsonyfaállítás lassan-lassan kezdett elterjedni,
Kissling Gottfried, wittenbergi docens egy, ugyanezen az idöből
származő beszámolójában már a mai karácsonyiáról ír, ami a
nép széles rétegeiben terjedt et.

Angliában azorlban még ma sincs oly nagy mértékben elter-
jedve. Ott inkább fagyöngyöket, íagyöngykoszorúkat akaszta-
nak fel, még pedig az ablakra és azt díszítik gyertyákkal, színes
apróságokkal és aranyfüsttel.

Magyarországon csak 1800 táján kezdtek karácsonyíát állítani.
Természetesen mi is Németországból vettük át ezt a szokást.
Br. Podmaniczkv,,Emlékiratai"-ban találunk egy feljegyzést,
mely szerint 1825. évben látott először Magyarországon kará-
csonyfát egy osztrák generális családja körében. GadI Ferenc,
az egykor kedvelt magyar elbeszélésíró 1B35-ben ír karácsonyi
fenyőfáról, amit akkor látott elöször. Hogy eredetileg ki hono-
sította meg a magyaf nép körében, arról több verzió kering. Ál-

Eéngesség, élet, raguogdl !

lítólag főpapi körlevél alapján a templomokban a papok buzdí-
tották erre a hiveket. (Ez nem valószínü.)

A feldíszitett karácsonyfát kétféle szokás szerinti időben sze-
dik Ie és szüntetik meg. Szilveszter estéjén családi körben újra
meggyujiják a gyertyáit, alája rakják az eredetileg ott talált
ajándékokat. Hálaimát mondanak az elmúl't esztendőért az Ur-
nak, leszedik a kis gyertyákat, a díszeket és ezzel a karácsonyfa
élete befejeződik. Mások január 6-ig várnak és Háromkirályok
(Vízkereszt) napján csinálják ugyanezt.

A pogány Napforduló ünnepre vezethető tehát vissza mind a
születések megünneplése, mind pedig Jézus Krisztus,születésnap-
jának ünnepe. Mint ahogy a sötét lelett uralkodik a Nap, azon-
képen uralkodik a lelkek sötétsége íelett Krisztus világossága,
az ő üdvözítő íényével.

A karácsonyi ünnep,
25-én, az éjíéli misével

az egyház szerint hivatalosan december
ér véget, amikor sokezer ember ajkáról

f elhangzik:
,,Gloria in Excelsis Deo !..."

lVagy/ía/karlüás /kanócsan @llőtttt

Nagytakarit a Muki.
óh, csodrilc-csoddja!
Hogy örülne, ha ldtnd
Az- édes m,amdja.

Söprö, lapát, poroló
perdül a kezében.
Felhők mögül kikacag
A nap jókedvében

parancsnok úr betekint:
Haja mered égnek.

Porszívónak csaptak íel
A buzgó cserkészek.

' Csak úo,vtibb buzgón, Muki.
(A munka meg ne drtson,)
Igy lesz tiszta az otthon,
S jöhet a karticsony.

Léual Alajos.
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Évn,onoul,ó -
Ázsia ptrsztáit járó őseink téli napfordulatkor új időszámító

karót iitöttek le, Uj rovást kezdtek, Nagy ünnepszámba ment ez
a lapos nemzetsátorok tágas táborában.'A világosság diadatát
ünnepelték a sötétség íölött. Az alantjáró Nap száműzetésének
i,égét. A magyar reménység hajnalát.

lgen jól tudták, hogy a kemény időnek még ezután jön a
iar-a. Hogy a clermesztő pusztai szél még csak ezután szaggatja,
cibálja úgy Isten igazába a sátorköteleket. Hogy csuda-csillag-
:énl,es, csikorgó éjszakákon még sokáig hallik a íarkasüvöltés
a tábor kerületén.

.\Iindegy! Azért a nappalok mégis csak hosszabbodnak. Ha-
isak egy kakastépéssel is. A Nap mégis egyre magasabban j,ár
s idővel mégis csak rnosolygós melegen cirógatja a tél-verte
:;ragvarokat. 

*

Heteken keresztül készült a tábor fiatalsága az ünnepre. Tá-
,;,:li erdőkből ölsz,ám hordták haza a pusztán ritka tüzelőiát.
őnzte is íéltő gonddal minden nemzetség a maga készletét.

\apiordulat napján aztán egy máglyába rakták az egészelt.
Lörülötte a sátor-alja öregje-íiatalja, embere-asszonya. Elől a
:áitos két ciflán megfaragott kopjafával, Az egyik rovásos, a
:násik rovatlan. Cyujtják nr.ár a gulák a máglyát mind a négy
szélröl, Huj! Elérobog az illak elsője. Elveszi a rovott karót *

NAPFORDULÓ.
az ó-esztendő képét - s kettétörve a tűzbe teszi, Elveszi a ro-
vatlan ko,pját is. Sarkantyúba kapja,a vasderesét s neki rugtat a
lobogó tűznek. Ahol léptet máris. Visszaadja a tűzberr avatott
karót a táltosnak. Az pedig rárója az első rovást.

Most megdobban a puszta szíve. Sokszáz torok rikoltja a ma-
gyarok csatakiáltását s az eget nyaldosó tűz fölött szemet káp-
ráztató sebességgel röpülnek által a lobogó inges-gatyás, forró-
vérűlovasok., 

*

Bvforduló - napfotduló.
Csonkára nyomorított Magyarország csüggedő íiai, íöl a fej-

jel! És hittel higyjétek, hogy nekúnk sem mérik örökké fukar
kézzel a fényt, a meleget. Virradunk még mi is téli naplordu-
latra és szűz kopjaíán új rovást kezdhetúnk.

De csak akkor, ha az ország fiatalsága nem átalja hordani
a máglyát. Töretlen hittel, . munkás kitartással, makacs élni-
akarással.

Uj esztendőbe íordulván, rázzuk |e magunkról a gúnyos mult
ólmos porát. Ki-ki kezdjen új életet a maga kis körében. Vala-
mivel jobbat az eddiginél. Valamivel krisztusibbat, emberibbet,
magyarabbat

Cserkészek, rajtunk fordul, hogy előbbre visszük-e a magyar
napkeltét, Hacsak egy kakaslépéssel is. V-),.

oóo



Késaóterm éuö tnérlegem !

- Miau - szólalt meg esengl)e
Egy hang a íéIszer aitaidban,
Ahol Balkörmös Bandi pajtds
Mesterkedett éppen magdban.
Szelíden, sztijdt nyalogatva.
Némdn könyörgött a cicdcska:
,,üldöznek - ez látszott az arcdn, -ó, helyezz engem biztonsdgba."
S yalóban távoti morailás,
Mint közeledő tenger ária,
Bősz szitkokat harsog dühödten
V alami,,rusfiya b estiá" -ra,
A cica balsza összer,ándul,
A sz-öre íelborzad meredve,
Ártatlan fehérsége ldtldn
Tdn o, könnyed is eleredne.
Bandi sem' habozott sokáig,
És a cserkésztörvén! nevében
Ltiddba rejti a cicuskát,
És rála lelelepszik szépen.
Ideje volt: Az ajtórésen
Benéz a borzas cipészmester,
És szdndékát nem is titkolva,
Még kérdezősködni sem restel.
,,Hei, ifitir, hol az az dllat?
A Mike banya nyergelné meg!
Agyontlerem, ha megtaldlom,
Ez olyan igaz, minthogy élek!"
Bandi e kedves bízíatdsra,
Csak lapul csendben nagyot nyelve,
Végül ily ótlalos beszéd.re
Oldódik meg vigyázva nyellle:
,,Hát csrlk keresse, lóska bácsi,
De az,í a két szcmével ldtja,
Hogy a mi !éIszerünkben itten
Nem sétdl a maga macskdja."
,,Htisz lótom, ldtom - szól morogvq --A ló-bbelik dilhös tudósa,,
De nekem azért ol1lan mégis,
I|Iintha,,dilekt" idegyött vóna!"
Erre Bandi nem lelel semmit,
Átkapcsol gyorsan mds témdra:

,4,z Ullda7/ött ártailanság
,,Izé, igaz-e, ]óska bdcsi,,
Hogy [etelé megy a bör dra?"
,,Megy a csudát! - íortyan a vdlasz, -Hogy rtignák az egészet orrba!
Tudhatja, úrti" hogy az dr csak
Fölfelé megy, mint gyöngy a borba!
Hej, valanlikor mdskép vót ez.
Abba a |inom, jó világba,
Mikor ]óska íiamnak hivott
Az úrfi kedves nagypapdja, . ."
És ezenközben Józseí mester,
Ugy íélig az ajtóban dllua,
B elef o gott k ény eI mete sen
Egy szép hosszú históridba,
S Bandi oly türelemmel vdr ott,
Mint kinek dgya.!ű s borotva:
Csak hagyján, hogyha tü lett volna,
De a kidában olt a foglya.
S az ismert hangnak hallatára,
MeIy most sem éppen bardtstigos,
Az üldözött ártaílan iósztig
Ágaskodni kezd, min! a tdltos.
Mór karmolász, halkan nyduogva,
Megkoppan belüIről a ldda.
No, Bandi koma, mos!"kell aztdn
A zajt- elnyomó cserkész-svdda.
Endre barátunk nem habozva
Belé is kezd egy nagy vitába,
De ezzel úlabb nyugtalansdg
KöItözik a fogoly cicdba.
A ldda tompa betsejében
Most md.r nyivdkolds is tdmad,
TúImeIeg lesz a hiiuös télszer
Szegény Balkörmös Bandikának.
,,Izé - kiti!! íeI nagy zallarba, -Én meg azt mondom, !óska bdtydm. . .''
És találomra, de harsdnyan
Csak rtől a szó a Bandi szdlán.
,,No, de megyek is - szusszan uégre
A majszler, s Bandi keble tdgul, -Azt efuiszem, ha ideadja!"
,,Adom, adom, ezer örömmel!"

(Csakhogy belülről a bösz macska
Kifelé tör elszdnt kdrö.römmel.)
,,Itt van... izé... ott a sarokban...
Vagy a,rra lesz,.. Htit neín taldlia?"
És a félszerben óvatosan
szdnkózni indul el a láda.
Bandika ide-oda rukkol,
Mintha lddtihoz .volna nőve,'
Keres, kutat izzadva váltig,
A társalgdst ls továbbszőve.
De ez a fajta autójdrat
Nem folyhat homokos talalban,
S Bandi'egy ferde mozdulatndl
Egyszerre érzi:dm, hogy baj van.
Ahogy könnyedé|n, elegdnsan
A ládaélrőI messze hailik,
A készillö tragédiácska
Egy prrc alatt menten lezajlik.
A ldda billen, Bandi puffan,
FedéI íelpattan. macska szökken,
Egy pillanalra lóska bdcsi
Az iiedtségtöI hátrahökken
Hei. hanem aztdn: ,,Szedte, vette,
Mégis te vagy az, cenk tladdllat,
Aki befaltad egy nyelésre
Sze gény kandrimadd.rkdmat !
Gvilkos, galdd, no d-e mególlj isak!:'
(Usgye, sipirc, no van eszébe!)
Macska, cipő, mester röpülnek
Egy boszorkdnyos forgószélbe.
Bandi a !ö!dre hemperedve,
Lesujtva o!í matad meredten:
,,!dm, igJ) fest mindig - szól sóhajtva -Az én nemes cserkészjótettem.
Én balkezes! a maddrgyilkost
Mondhatom, finomul megvédtem,
Legaldbb lesz mald min nevetni
Egy hétig a Magyar Cserkészben!"
Hanem igaz, egy talpalds lesz,
l f iuram, tud ja, ma gatul.

Mikroszkóp.

A
Leesett az első hó. Az anyaföId elfödte a hótakaróval rnezte-

lenségét. A fiúk örülnek s logják a sítalpakat s usgyi! clébe a
tól örömének!

Csak rragyon kevesen ismerik a hó igazi jelcntőségét. Egy-
szerűen beéri|< azzal, hogy az oltalma alatt tenyésző zsenge nö-
vényzellő[ távoltartja az időjárás zordonságát s legfeljetrb még
azt tudiák róIa, hogy a talajnedvesség megtnaradása és növe-
lése tel<intetében is íontos szerepe van. De van ám a hónak még
más has,zna is. Lássuk csak!

Bizonyára minderrki látott már szobába beeső fénysugarat. S
azt is látta mindenki, hogy rengeteg porszem úrszkál a levegő-
ben. A _légkörben lebegve vándorló porszemcséket maga a föld
termi- Csupa olyan anyagokból vannak azok, rnetl,efi vagy a
természet anyagainak szakadatlan

HÓ.
kal alaposabban tisztítja meg a levegöt a portót, mint az esö,
A hótakaró olvadásakor a porszemecskék összébb tömörülnek
s végre, mint iszapréteg fedik a talajt. Ezeket megvizsgátva, azt
tapasztalhatjuk, hogy az Így keletkezetf iszapréteg 74Eo-a szer-
'vetlen, 26Vo-a szeives anyag. Ezeket a hó lassanként feloldja,
megbontia s végre azzá a íinom iszaptömeggé változtatja, mely
a termőföldet,. a humuszt szaporítja és a talaj termőképességét
jelentékenyen íokozza.

A hótakaró humtrsz-képző tevékenysége azonban nem szo-
rítkozik csupán a légkörből magával hozott és a talaira lerakott
por mennyiségére.

A hópelyhek hullásuk közben több-kevesebb, kisebb-nagyobb
légbuborékokat is ragadnak magukkal. Frissen esett hóban ,a

levegőtartalom az egész hó térfoga,
körlorgásában morzsolódtak szét,
vagy pedig az ember műhelyeiben
aprózódtak fel. Sok köztik a termő-
föld részére értékes anyag s hogy
az anyaíöldnek, mely megtermette
őket, hasznára is válnak, arról
nagyon célszerűen gondoskodik
a hó,

Igen, a hó. Kitűnő porgyüjtő. A
levegőben levő port felszedi. Annál
több port szed fel, mennél sűrűbben
hull s mennét tovább íekszik a föl-
dön. Minden egyes hópehely való-
ságos szita, melyen a levegő átszi-
tálódik, a por pedig megakad, A

_ könnyű hópehely hullása közben,
amint forog, Iebeg,' sokkal nagyobb
területen Áozog,több levegővel érint-
kezik, mint testvére, az esőcsepp.
A legfőbb hópehely felülete , na-
gyobb az esőcseppnél s így sok-
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tának kb. '"/,oTo-a. A légbuborékok
oly szorosan tapadnak a pelyhekhez,
hogy csakis olvadáskor szabadul.nak
fel. A hó levegőtartalma különösen
gazdag szénsavban. Számos vizsgá-
lat eredménye bizonyítja,.-hogy 1 kg
friss hóban 22 cm'-nél tóbb szénsav
van. Hogy mi ennek a jelentősége,
az mindenki előtt világos, aki tudja,
hogy a talajt alkotó ásvárryok Szet-
mállásánál a szénsav !átsza a íősze-
repet. Azokat a kőzeteket, melyek a
talajképzéshez legtöbb anyagöt §zol-
páltatnak és amelvek a növénvt ás-
iányi táplálékkal Íátják el, főlég oly
ásvánvok alkotiák, metveket a §zén- '

sav, "vagy a " szénsaviartalmú, víz
könnven-mállaszt. A hótakaró szén-
savtaitalma tehátelönyösen mozdítja
elő a termőtalaj képződését.



Vallon tő hanaoü h,araotrüatm?

nek. Azóta sem dőlt el a kérdés. Szegény Kismihók
Jancsi se tudta, hogy hányadán van.

Törte, a fejét nagyon, hogy mit lehetne csinálni. Elő-
szöt az egyszerű szöktetés járt a fejében. Elmenni a
lánnyal Amerikába prémvadásznak. Félre is tett két és
fél szelet csokoládét útravalónak, meg szerzett egy
,,Medvevadász" című könyvet (írta May Károly) a szük-
séges szakismeretek elsajátítására. A csokoládé eredeti-
leg három szelet vo,lt. De igazán nem kívánrhatja senki,
hogy egy szerelmes prémvadász három szelet csokoládé-
jából legalább egy felet meg ne €gyen. Igy is feltünően
nagy az önmegtagadás. Ezenkívül volt egy öreg riasztó-
pisztolya, amiből kieseit a íavasz (de azért el lehetett
sütni!) s majdnem jó olajlámpa is került elő a padlás-
rő1. Ez utóbbiról Kismihók néni nem tudott. Ellenkező
ese,tben baj lett volna.

Azonban a szöktetési tervből nem leit semmi. Nagyon
megzavarta az őszi konferencia, amelyik elég tapintat-
lanúl megállapította, hogy az élethez nem elég a Medve-
vadászból szerzett szaktudás s bizonyos nagyobb gon-
dosságra intette a kapitány édesapját, aki is nem átal-
lotta sajátkezű intésben résZesíteni a Jancsit s egyben
elkobozta a pisztolyt és a Medvevadászt, Az ordítás sze-
rencsére csak a negyedik szomszédig hallatsz,ott el ért-
hető,:n, az ötödik már csak olyanforma visítást hallott,
mint mikor a malacok enni kérnek s így nem volt fel-
tűnő; a Kata nem szerzett róla tudomást.

A baráti kört lehangolták ezek az események. Már
csak azért is, mert mindnyájan reménybeli tulajdonosai
voltunk egy grizzly-bőrnek s egy-két indián skalpnak,

Törtük a fejünket, hogy mit
lehetne csinálni. különösen,
hogy a Katának, úgy látszik,
mégis a fülébe került a szo-
morú esemény s ha,tározottan
lenézően bánt a Jancsival.
Még csak a nyelvét sem ö1-
tötte rá, Ebben a szomorkodó
légkörben kibökte a Benke
Jóska a varázsszót:

Menjiink el hozzáluk
betlehemezni. Hadd lássa az
a pupák Kata, hogy mit tu-
dunk,..

Hát abból a pupákból ak-
kor nagy verekedés támadt,
aminek a Kismihók néni meg-
jelenése vetett véget. A kö-
zös veszedelem aztán visz-
szaállíto,tta a megzav,art bé-
két és elhatároztuk a Betlehe-
met.

Rövidesen nel<i is láttunk
a nagy munkának s meg-

E,G ]/ tsE,TLE,íIEN4,JÁRÁs rÖlR TÉ,NETE,
Nálunk Somogyban ilyenkor karácsonyielé igen ked-

velt sz_okás volt a Betlehem-járás. Négy-öt gyerek össze-
beszéfi, hogy együtt fognak ,,bötlehem-özni'|-azfán mun-
kához íogíak. Vagdostak, ragasztottak, fűrészeltiek, míg
együtt állt az akkurátus istállócska, benn a jászol bar-
mokkal körülvéve s középen a kis Jézuska glóriával a
feje körül. Hátul valami gyertya-féle égett s bevilágí-
totta a Betleheme,t. (Mostanában már biztosan elem-lám-
pával csinálják az ilyen fényhatásokat. Hiába! Finomo-
dik a világ.)

A betlehem-járők aztán nagy szőrös subát kerítettek
ntaguknak, hogy igazán pásztoroknak lássanak s neki-
vágtak a városnak. Amerre jártak, felhangzott az ékes
rigmus, hogy

Bötlehembe jer pajtás,
Ott van ám a jó tartás,
Bor, ser folyik, mint a tenger,
|hatik az ember. . .

hát ,lrullott az alma, dió, kalács, meg imitt-amott egy kis
aprópénz is. (A nagyja akkor is elrejtőzött az egysze-
rűbb emberek elől.)

Emlékszem, mikor néha-néha megzörgették az abla-
kLrnkat s bekiáltottak, hogy:

- Szép kis Bötlehemünk van, bevigyük-é?
hát nem lehetett velem bírni, míg be nem hívták őket.
Még arra is hajlandó voltam, hogy egy hétre jó viselke-
dést fogadjak. Igaz, hogy az ilyen ígéretek megtartása
már nem mindíg bírta volna ki a szigorít kritikát. De hát
az édesanyám feladata volt a bírálás s kell-e jobb bíró
az édesanyánál? Isy aztán
nem múlt el karácsony, hogy
ne jöttek volna hozzánk bet-
lehemesek. l

De hopp! É,n nem arról
akarok beszélni, mikor hoz-
zánk jöttek el a betlehemesek,
hanem, mikor mi négyen men-
tünk betlelhemet-iárni : Kismi-
hók Jancsi, a kapitány, Benke
Jóska, a lányosképű alvezér,
a bátyám, meg én.

Mindjárt megemlítem, hogv
minket irem az esetleges dió,
alma s egyéb testi gyönyö-
rűséq vonzott, mikor ezt
elhatároztuk, hanem eqészen
más. De mennyire más! Ha
költő volnék, versben irnám
meg a dolgot. Igy csak egy-
szerűen, nyersen megmon-
dom, h,o,gy szívügvek: a kapi-
tány szívügyei. Vagyis, hogy
áperte kimondiarn: Kis-
mlhók Jancsi szerelmes volt. S hogy a dolog komolyságát
illetően ne maradjon senki lelkében mardosó kétség,
megmondom, hogy Kismihók Jancsi ,éppen a tizenkette-
dik életévébe lépett, vagyis abba a korba, amik,or a leg-
veszedelmesebb rez a kérdés. A dolog már abba a stá-
diumba jutott, amikor a lovag az imádoíl leány után fut,
annak ,hajtincseit 

- közönséges nyelven varkocsait -megráncigálja s aztán elszalad, a leányzó pedig vagy
röviden annyit mond: ,,Te taknyos", vagy pedig nyelvét
kiöltve ,,meel' hangot hallat.

Már az ókori bölcsek nagy dilemmában voltak, hogy a
két megnyilaíkozás közül melyik tekinthető kedvezőbb-

Szánkázás F- telies kényelenrmel

építettük a Betlehemet. Nem mesélem el, hogy milyen
gyönyörű szalmatetős házikót csináltunk, 'hogy milyen
szép állatkákat szereztünk bele. A kis Jézuskát a Benke
Jóska hugának kis babája helyettesítette. Egy szóval
gyönyörű volt. Ilyen szépet sohasem láttam azóta se.

A ruhákkal volt egy kis baj. Hárman ttrdtunk ugyan
olyan kifordítható szőrös subát szerezni, amilyet tisztessé-
ges pásztor emberek hordanak, de a Benke Jóskának nenr
sikerült. Erre írgy határoztunk, h,ogy a Jóska hosszú háló-
inget vesz a télikabát fölé. A Kismihókék'Bibliájában úgyis
volt egy kép, amelyik a betlehemi pásztorokat ábtázoltll,
s azok ilyenféle ruhát hqrdtak.
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Jó utat futotüam?

Dudika.rnozí.
Raizolta: Tomi.

Dudika gyártja
a hóembert.

Slpszi i§ segit
n eki.

kész a stramm
hóember !

Valaki közeleg
a táthatáron.

A hóembeí is
szánkázásra

Vágyott.

Hlába volt hát
a munka.
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Végre elérkezett a telt napja.
Amint leszállt az esti sötétség, összegyülekezett a tár-

saság a mi hátsó udvarunkban lévő faraktárban.
sietve felöltöztünk s azíán sietve kiosontunk a kertbe.

Nem mertünk az utcának kerülni.
Hátul a kertek mögött nagy gyümölcsös terült el, a [la-

poli bácsi birodalma. Ugy gondoltuk, hogy átugrunk ide .

s végigmenve a kerítés mellett, bemászunk a Katáék kert.. .

jébe. Igy elkerülhető, hogy akár a Kismihók néni, akát az
én édesapám megszimatoljon valamit és családi esemény
legyen az ügyből.

Ment is minden símán egész addig, hogy benn voltttttk
a vágyva-vágyott kertben.

Rendbeszedti.itk magunkat s megindultunk. Elől a kapi-
tány, mögötte Benke Jóska földig érő hálóingben, kezé-
b,:n a Betlehem, mögötte mi ketten a báíyámmal.

Hát ahogy a kertajtóhoz érünk és próbálunk az udvarba
befurakodni, a Katáék már régóta közharagnak örvendö
kutyája szörnyű ugatással nekünk rohan. Nem volt meg-
kötve a bestia.

A kapitányt megrettentette a váratlan roham, ijedten hő-
költ vissza s a közvetlen mögötte menő Benke Jóskávat
összeiitközött, Benke Jóska, hogy tnentse a Betlehemet, hir-
telen hátralépett. ns óh, jaj! Mit tesz a hosszú hálóing, tel-
jes ,hosszában végigterült a földön. A következő 'pillanat-

ban nyakuk közt a Dráva.
É.n már a kerítés tetejéről élveztem a jelenetet. A bátyánr

tnég nem menekült. Valamikor ,említettem már, hogy ő
bátrabb, mondhatnám rómaibb jellem volt, mint én.

Gondolkodni való idő nem sok volt, Kismihók Jancsi,
hogy a bőrét mentse, egy ugrással átszökött a Benke Jós-
kán s szintén neki a keritésnek. A Dráva meg a íeltápász-
kodó Jóskáv al szórakozott.

Közben belürlről ajtónyitás hallatsZott. Jobb lesz eltűnni.
Benke Jóska is felugrott s nyomában a bestiával, kezdett
kapaszkodni a l<erítésre.

Bátyám, látva, hogy a Drávát csak a hálóing érdekli,
visszaosont, felkapta a törött, csúffáment Betl,ehemet s az-
után ő is átnyergelt a kerítésen.

De a sors még nem teljesedett be. A Dráva íelzavarta
az utca összes kutyáit s a nagy kutyaugatás kicsalta az
öreg Rapolit. Nagyon féltette az öreg a gyümölcsösót s
őszi időben, ha álmában vakkantott csak egyet a környék
valamelyik kutyája, kibúit az öreg az ágyból megnézni,
hogy nem viszi-e valaki a gyümölcsöt. Ez a szokás idővel
annyira beidegződött nála, hogy télen is kimászott, ha
ugattak a kutyák.

Alig seitenkedtünk el a kertünkig, felcsattant az öreg
hangja:

- Majd adok,én nektek gyümölcsöt topni, csirkef,ogók...
...Bizonyára elkerülte a figyelméi, ílogy zúzmara van a

fákon...
Szétugrottunk. Ki merre látott. Én két kerítésen mentem

l<eresztül, míg sikerült visszabújnom a csendes fáskam-
rába. Bátyám már oti volt és szomorúan nézegette a szét-
ment Betleh,:met, Szótlanul ültem melléje. Kínos várakozás
után berobogott először a Jancsi, majd rövidesen a Jóska
is. A Jancsi csak sápadt volt, mint a viasz, de a Jósl<a
szomorúan nézett ki. A hálóing csupa sár és szörnyűség,
ienyérnyi darab hiányzott belőle.

Még a gyönyörű Betteliemtint<ről megemlítem, hogy
minden összetört benn, csak a Szűz Anya maradt épen a
kis Jézuskával.

Mint ahogy mind,en gyermekkori emlékünkben az Édes-
anya képe az, ami sértetlenül és ragyogóan marad meg
mindörökre.

Lévai Alajos,



Menngtuel aaggolc előbbre ?

7ón g kép ezés l,atb atattan őugaeakkat
A technika haladása sokszor a legmerészebb regényírók

íantáziáján is túltesz. A detektivregények jámbor óhaj-
tása volt már régen ,oly szerkezet, mely a teljesen sötét
helyiségben dolgozó betörőt nemcsak észreveszi, de le is

.4 királyi palota a Gellérthegy 
íi,'í'.§:oa. 

időben. Felvétel közönséges

fényképezi úgy, hogy a kész felvétel, mint ,,koronatanu"
mutatható íel a tárgyaláson. Nos a íényképe2és legújabb
vívmányai lehetővé ,teszik nemcsak ezt, de más érdekes
dolgokat is. - Már ugyanis a háború aiatt is kísérletez-
tek azzal a problémávai, hogyan
lehetne az ellenséges hadállásc-
kat ködös időben megfigyelni. A
háború vége felé már nemcsak a
természet rendje szerlnt beáltó
ködös időkben voltak a felderítő
repülőgépek tétlenségre kárhoz-
tatva, hanem bevált eszköz lett a

mesterséges ködfejlesztés támadó
és visszavonuló seregek, hadiha-
jók, vagy hadállások leleplezi:-
sére. Még nehezebb volt a felde-
rítés fényképezőgéppel. A kötl,
pára, füst a fényképezésné1 oly
fontos .ibolya- és kéksugarakat
szétszórja és még szabad szent-

Az infravörös leh,ételeken a íriss zóld fíi hóíehér.

bontható g[gmleire, az úgynevezett színképre. A fehér fény
összetett és a prizma felbontja ibolya, kék, zöld, sárga,
vörös alkotóira. A színkép azonban e látható részeivel
még nem teljes. Mind jobbra, mind balra, szemünk számára
láthatatlan folytatása van. A ,vörösön innen vannak az
úgynevezett infravörös, vagy meleg sugarak, melyeknek
csak hőhatásuk van. A színkép (spektrum) trrlsó végéhez
csatlakoznak az ibolyántúli (ultraibolya sugarak, melyek
viszont különböző vegyi anyagokra, így a fényképezőle-
mezek érzékeny rétegére gyakorolt hatásukról ismerhetők
fel. Akik már fizikát tanultak, vagy olvastak, tudják, hogy
a fényjelenségeket úgy magyarázhatjuk meg legjobbarr,
ha feltesszük, hogy a fénysugarak mentén rezgés terjed
tova. E rezgésnek, akárcsak a rádió hullámainak, van le-
mérh,ető, bár igen kicsi, - hullámhossza. Az egyes színek
éppen abban különböznek egynrástól, hogy hullámhosszuk
nrás és más. A fehér fény kevert, a látható színek közül
a vörös hullámhossza legnagyobb, - az ibolyáké a leg-
kisebb, Az infravörös hősugaraké mindezeknél nagyobb,

- az ultraibolyáé viszont a legkisebb.
No már most a levegőben lévő páraszemcsékbe ütközve

a tárgyakról szemünk íelé jövő fénysugarak szétszóród-
nak s ezért nem látunk a ködön át. De nem minden fény
szóródik szét egyformán. Legerősebben a rövidhullámok,
legkevésbbé a hosszúak. A tárgyakról visszavert infravö-
rös sugarak majdnem változatlanul jutnak szemünkhöz kö-

dön és füstön át is. Csak persze
szemünk ilyen ,,fény" iránt érzék-
telen és nem vesszük észre. Olyan
készüléket kellett kigondolni,
amely a ,,melegsugarakat" íel-
fogja. Meg is találták az egyszerű
fényképezőgép alakjában, ltt meg
szemben találták magukat egy
újabb nehéz megoldásra váró pro-
blémával. A használatos iénykép-
lemezek anyagára a vörös fény
nem hat! Sőt a régebbi lemezek
egyáltalán csak a legrövidebb ltLt1-

lámok, - az ibolya és kék fény
iránt voltak érzékenyek. Ilyen régi
lemezzel készült felvételen már a

mel jól látszó távoli tárgyak sem jelennek rrreg a lemezen
tisztán. ,E jelenséget majdnem minden amaiőr-fénykó-
pező tapasztalhatta már, mikor szép kilátást akart meg-
örökíteni. A kora reggeli és közvetlen zivatar utáni órák-
tó1 eltekintve, a mi éghajlati viszonyaink között majdnéilr
rnindig van pára a levegőben és szabad szemmel kitűnőerr
iátható, l0-15 km-ie fekvő hegyek a lemezen bosszúsá-
gunkra csak homályosan jelentkeznek. Különösen áll cz
,,:váron a déli órákra. Ennél sokkal súlyosabb a baj a re-
lülőfelvételeknél és távolabbi hegyek íényképezésénél.
_\z úgynevezett tele-fotografia csak kivételesen tiszta iclő-
ben, az év egynéhány napján volt lehetséges, pedig expe-
dícióknát, * ahol legfontosabb a szeíepe, - nem lehet
nindig kivárni ily kedvező alkalmakat. A térképezésnél
es felderítésnél a folyók párája, városok köde és füstje
iesz tiszta lelvételeket lehetetlenné,

A legutóbbi 10-15 évben azonban jelentős felfedezé-
sekre jutottak e téren is.- Hogy a felfedezést megértsük,
ki kell térnünk kissé a fénytan néhány jót ismert jelen-
segére.

.\iindenki tudja, hogy a napfény ptizma segítségével fei-

sárga villamoskocsi is fekete. (L. régi budapesti képesla-
pok.) E sírlyos hibán már a muli században kezdtek se-
gíteni, mikor különféle festőanyagokat kevertek a lemez
zselatin-rétegéhez és ezálta| sárga és zöld szín iránt

A királyi palota 
- 

inlravörös érzékeny íilmmel
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érzékennyé tették. (A fényképészek ezeket a leriezeket ne-
vezik orthochromatikusnak.) Ujabban nehéz lépés volt a
lemezeket, illetőleg filmeket a vörös szín iránt is érzékeny-
nyé tenni, hogy ezzel a fényképek még természetesebbek
legyenek. E feladat megoldása is igen jól sikerült. Ma már
mindenki használhatja az úgynevezett panchromatikus le-
mezeket. Az elmondottakból világos, hogy ilyen |emezzel
párás légkörben valamivel tisztább felvételeket készíthe-
tünk, mint közöns,éges anyaggal.

Továbbmenve, az infravörös sugarak fényképezésének
problémáját azonban.már csak az utóbbi 8-10 évben si-
került kielégítően megoldani. Ma már ilyen lem,ezek is
lorgalombart vannak és nemcsak tudományos intézetek,
hanem amatőrök rendelkezésére is áltanak. persze feldo!-
gozásuk kényes rnunka, gyakorlatot, elővigyázatot köve-
tel meg és a lemez,ek készítésük után csak pár hétig hasz-
nálhatók, azután gyor§an tönkremennek, Az ílj anyag rend-
kívül alkalmas arra, hogy távoli heg}ékről, vagy ködös
.időben közeli tájakról éles képeket nyerjünk. Persze meg
kell akadályozni, hogy más fény
is jussoI,; a lemezre, mint a nagy-
hutrlámhosszú vörös sugarak, ezért
a lencse elé sötétvörös lemezt, -.-
sz.űiőt teszünk.

Itt is bemutatunk két képet, me-
lyek Budán, a Gellért-hegyen ké-
szültek a Yár irányában. A kö-
zönséges filmmel felvett képen a
köd alig engedi kivennürrk a Vár
körvona,lait, míg a másikon, mely-
hez infravörös-érzékeny filmet
használtunk, a köd ellenére is
tisztán láthatók a vár összes rész-
letei (már tudniillik amennyire -l

reprodukció rossz papíron meíi-
engedi!). Itt még távolabbi épületek, Mátyás-templom, stb.
is valamelyest látszanak, Tiszta időben alkalmas lencsék-
k:l (úgynevezett teleobjektívvel) többszáz km-re fekvő
hegyeket,fotografáltak. Igy a legutóbbi Himalaja-expedí-
ció alkalmával a Mount-Everest átrepülésekor használtak
iníra-lemezeket.
.,,Az iníra-l,emezek és filmek hétköznapi és művészi felvé-

telekhez azonban alkalmatlanok, mert kényes sajátságaik
mellett, egészen furcsa módon adják vissza a természetet.
A víz na§yon sötét, a friss növényzet, fák, bokrok, füves
pázsit viszont hófehér lesz. Az itt mutatott képen is a
gyep fehér, mint a frissen esett hó, pedig szép üde zöld
volt.

Másik érdekessége, hogy az ég sötét, az árny,ékok,
feketék, erős kontrasztot mutat|ak és emiatt a felvételek,
holdfényes esti tájakhoz hasonlítanak. Azt itt bemutatott
szép holdfényes téli felvétel is fényes nappal, ragyogó
rrapsütésnél és kék ég rnrellett készült, természetesen vörös
szűrőn át. E jelenségnek a mozifilmeknél veszik hasznát:
az összes holdfényes jeleneteket fényes nappal készítik.
egyszerűen infravörös-érzékeny filmre vörös szűrő segít-
ségével. A film teljesen a holdfény illúzióját'kelti.'llyen
kép,csak vetítésben igazáy szép, reprodükció csak gye,.4gén

a.djávissza,, '] ],, : , ,,.,]. . :,-'.

A tudományos kutatás íizikábdl és csillagászatbpLn ve-
sii leginkább hasznát az új reszköznek, a kriminológia a

,*

' legváltozatosabb módon. Vörös
fénnyel zárt leveleket átvilágítva,

,,lefotogralálhatjuk felbontás nél-
',, l<ül a bennük lévő írást és elolvas-

hatjuk. Vérfoltok könnyen kimu-
tathatók. Külsőleg meg nerü kü-
lönböztethető szövetfajták, után-
zatok lefényképezve óriási különb-
séget mutatnak. Szemünk számára
1áthatatlan sötétvörös fénnyel ész-
revétlenül át lehet világítani egy
helyiséget és az éjszaka sötétjé-
ben lefotogr atálni a,,d,olgozó" tol-

Holdíényes táj. (Iníra-felvétel lényes nappal.)
vajt úgy, hogy sejtelme sincs róla.

A térképezésnél rengeteg, hóna-
pokig tartó fáradságos munkát

lehet megtakaritani pár jó1 sikerült repülőfelvétellel. A köd
és pára eddig nagy nehézséget okozott, az infra-felvéüeíek
kissé szokatlan tónusú, de rendkívül éles és kitűnően fel-
használható képek. Persze azért teljesen átláthatatlan, vas-
tag ködön az iníravörös sugarak sem tudnak átvergődni és
itt semmiféle eszköz sem segít, 

kunfalv:i.

Mllllyen wjdlamságalkalt línoz a AV/agyar Cse nlkószt X\Y. ówfallyanma?
]ubiláris évfolyantot kezdünk január elsején: a tizcnötödiket.

Nagy idő! Aki póIydban sirt akkor, amikor a lap megindult, nm
tttar I. osztalyú- próbas cserkész, sőt ha komolyan vette a cser-
készmunkdt, akkor scgédőrsvezető is lehet. És akik az első év-
folyamok olvasó! voltak, m,a mó.r bölcs családapdk, a térdükön
kis apródokat és larkaskölyköket lovagoltatnak.

A XV. évfolyam sok kedves meglepetést hoz a liliomos fiúk
tdborának.

A ianuár l-i szdmban mellindul Koszter atya ú j re-
génye: a ,,Fulgu/'. Régi, kedves ismerőseink mozognak
benne és megélnek, mozgatnak olyan fantasztikus nagy esemé-
nyeket, hogv a szívetek a torkotokban dobog majd, amíg uégig-
olvassdtok és elseién, meg 15-én az utcasarkon |ogjdtok várni
a Magyar Cserkészt .h:ozó póstds bticsit, hogy annyival is hama-
rdbb olvashassdtok el a lolrytatdst. Ak! emlékszik a Psychofoot-

, baltistdkra és'a Lurkóra, vagy olvasta ldén a Csibészklubot, az
, gondolhatja, hogy az új regény igen érdekes élmény lesz .szd-
i mára.

Á];,C,s erkészf itik írásai" nagyobb helllet kap.
Külön rovata lesz a küllöldtől érkezö levelek alapjtitt q u i l á g-

, cserkészetnek. Mínden magvar cserkészfiút olyan közel
i; p! a rqn k k a p c s o ! ni, a v i I d g s z e rt e Őlő c s e r k é s ze kiei, a mi[y Ó n kb' zbl
t"r*,Étq 4,b*rr dn lg G öd ö l l ö n, a harmin c e z e r ! i ú ; sgt o rv dr o s á b an.
í; Y §..WgY1óÉl§:fí.is9|készet irói a. ti segitsfutékkel, fiúk, f eldol-
:-. go,tzdk' seffg:,g l1,ü.l ö p p r áb"dk, egész.:q|1lgdt. összeadiuk a

t.u d ds u n k a t 
. 
€s 

" 
b i z oh y o §,-.h o § y ffi^ ö § § z éfó gl ilIT ffi u ?i l{ii böI v a l a m i

igen szép tog szdrmaznt. .

Állandó sportrovatot nyitunk, amelyben benne éljen
maid a cserkészsportok egész viltiga épp úgy, mint a nagy vi-
ldg minden íontosabb sporteseménye benne tükröződjék.

,Könyvestdska" rovatunk mínden számban hoz majd
nemcsak'legújabb megjelent könyvekről ismertetést és kritikdt,
hanem biztos vezetést is a cserkészíiítk olvasdsi programjdnak
dzsungeljében.

Egészen megvaltozik, ú! arco! és lelket kap a,,Kerületi
h í r e k" rovata. llagy magyar cserkészt,dbortííznél ülünk együtt
és mindenki elmeséli, hogy mit csindl, mit tervez, mi szépet
rendezett, minek örül, mik az elmult ké! hetének értékei. Ezeket
a hireket a csapatok míndig beküldik a kerületí sajtótudósitők-
nak, ők pedig a szerkesztőségbe. Itt aztd.n, ha a kerületi sajtó-
munkatdrs nem'-csinálta meg magc, mi dtgyúrjuk a,z egészet,
összekapcsoljuk, szerves egésszé teremtjük úgy, hogy a Magyar
Cserkész minile7 egyes szóma. e_Im|eséli ezuttin, hogy milyen vólt
a l.egutolsó két hét ,alatt a magyt cserkészéIet. Most rnég nem
tudidtok, milyen lesz,' de majd megldtjtitok: megsz,eretiíek ezt
az új formdldt a tudósitónak.

Bekopogtatunk minden régi és úi jóbardtunk a:jtajd.n és meg-
kopogt.atjuk .a szivét. ,,Cserkészpaltds, nézd, azért élünk, dol-
gozunki mer! széretllttk téged és ad,ni akarunk neked sokat,
soka,t.'Szeress íe ts minket, engedj be a szobtidba és szíved.be,
legyiink az új esztendő foly,amdn is igazdn jóbarftok! , Ezzel
búcsúzik az ó-esztendötől és ezzel kezdi a tijat legigazibb'bard-
totok, a

Maguan, Cs.erkécp,
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őnsvgzprőI{NEK
Rovatvezetö: Balla Dezsö

Itt az alkatom egy őrs számára a napi iótett elvégzésére!
lgen szép programja lehet egy örsnek kitűzni azt, hogy kará-

csoiykor meg tÖg ajándékozni-egypár városi, vagy falusi sze-
gény gyermeket.- BlzÖvára sok íiúnak van otthon íossz, nem használt játék4,
könvvei, melveket már nem olvas, nélkülözhető ruhadarabjai. Ha
mosl te'hát dzt a csapatban az őrsi tagok összegyüjtik s,az örs
a hibás ,játékokat kijavítja, könnyűszerrel összeszedhetitek az
aiándéktársvakat.'Vannak Éizonyára az őrsnek áld,ozatrakész tagjai is, akik síi-
vesen le tudnak mondani egy-egy tizórairó|, egy-egy Inoziról s
szivesen oda íogja adni ezt az összeget, hogy abból-egy kis ka-
rácsonvfát is állítsatok, lsv a gvüitésből befolyt összeget arra
forditsátok, hogy felállítjá"tór< oe"Űté a karácsonyíát s készítetek
szeretetcsomasot belőle.

A kiosztást"azután vagy úgy csináljátok, hogy'az otthonban
rendeztek egy kis ünnepéilyt, niely alkalonrmal felállitjátok a ka-
rácsonyíát, áiája helyeziték az aiándékokat, s meghivjátok azo-
kat, aIiiknek az ajándékokat szántátok (az őrs adhat egy kis
műsort is, pl. én,ek,-1áIék, szavalat stb.), vagy pedig ti magatok
viszitek el az aiándékokat. Természetesen cserkészruhába öl-
tözve s akkor beszélgessetek is el a családtagokkal.

lme, milyen könnyűszerrel szerezhettek örömet másoknak, csak
egy kis arirbíció k€ll hozzá. Reméljük, hogy ezt minél több örs
mé fogja valósitani s meg íogjátÖk'látni;-így még bensősége-
sebb, emlékezetesebb lesz a ,,Szeretet ünnepe' 'számotokra.

Jó munkát! A 134. ,,Hegyaljai Erö"-cs,cs. Mókus,őrse.

Az őrsvezető továbbképzése.
Gyakran tapasztalható, ha egy íiú kikerül a régi őrséből és

mint úi örsvezető műkt,dik tovább, nem halad előre a cserkész-
tudásá" gyarapításában, sőt esetleg megáll. A régi őrsében pró-
bákra éi-külónpróbákra készült, az új helyén ezek,elmaradnak
és így nem lejódik tovább. Ez nagyon veszedelmes .tünet, j.ó

örslé2ető nem-eshet ebbe a hibába;lörekszik, hogy továbbra is
előrehaladjon, - most kétszeres a szükség erre. Először az ő
egyéni szempontjából, másodszor az őrse vegett, ha egy jól kép-
zett és folytonosan gyarapodó tudású fiú átl az őrs elén, b.izo-
nyos, hogy jobb lesz az őrs is és szebb eredményeket tud elérni,
Áint' az- oljan őrs, amelynek h vezetője csak á régi tudásából
táplálkozik, 

- 
azotban ez bárrpily nagy mértékű is volt, végül

mégis'csak kimeiül. - Esy jó őrsvezető tudásszintjének állan-
dóan emelkedni kell, nem hanyagolhatja el a továbbképzését,
amelynek kétirányúnak kell lenni, - tovább fejleszteni magái,
min1 jó cserkészt és képezni magát, mint jó őrs_T,ezetöt.

iogyan tehet jobb iserkész Ögy'őrsveietö2 Élsősorban úgy,
hogy elvégzi az esetleg még hátraiévő próbáit és legalább három
különpróbát csatol hozzájuk.

Másodszbr eljár.egy olyan őrs összejöveteleire, ahol a fiúk
kora és tudása is hasonló az övéhez. Ez lehet az ő régi őrse is,
esetleg az sem baj, ha hozzá hasonló módon már van őrsvezető
tagja esetleg 4z őrsnek, ltt é|i az őrsben lévő fiúk életét, hasznos
tapasztalatokia és megfigyelésekre tehet szert az őrsvezetésre
vonatkozólag.

Harmadsorban tanulmányozza ál|andóan a cserkészirodalom
új termékeit. Figyelemmel kísér minden cserkészkönyvkiadványt
és rendszeresen olvassa a Magyar Cserkészt.

végüI kéri a parancsnokát, jelentse be'résztvevőül valamelyik
országos őrsvezetői táborba.

Hogy jobb őrsvezető legyen, a köuetkező módokkal tudja ezt
elérni.

l. Készül komolyan az őrsvezetői próbá!ára.
2. Az őrsvezetői próbáj,ával egyidejűleg 3 újabb különpróbát

végez el.
3. Tanulmányozza az őrsvezetői irodalmat. Az őrsvezetői

könyvsorozat ismerete nélkül ma nem lehet jó őrsvezető senki.
4. Az őrsvezetői problémáit a vezetőtársaival megbeszéli és

az így kapott vélemény alapján oldj,a, meg azokat.
5. Rendszeresen eljár a raj- és csapat-tanácsülésekre, ott ko-

molyan résztvesz a megbeszélésekben és a kapott utasításoknak
megfelelően pontosan és szabályszerűen végrehajt minden fel-
adatot.

6: Mint őrsvezet" igyekszik még egy alkalommal eljutni az
őrsvezetői táborba és esetleg bejutni a HöK kötelékébe.

7. Ugy tekinti az őrsvezetői működését, mint cserkészpályájá-
nak egy közbeesö állomását. Nem áll meg itt, hanem igyekszik
előbbre jutni és .a rajvezetői kinevezését kiérdemelni.

8, Állandóan vezeti az egyéni naplóját, amely elsősorban jó
példa az őrsének, másodszor jó barátja és az őisvezetői műkö-
dése alatt n,agyon sok esetben támogatással és jó tanáccsal szol-gál. Antal lózsef,95.

" . .lli

Kint esik a tro. HioegKlrr1:1111ii";*z utcákon. A szélroharn
a fólkapott havat nag! erővel vágja az utcán járók szemébe,
hogvauÚgtato hlcl€§ van odakünn.- §."iá7 bttt onnin a kal}ha kellemes meleget áraszt a szobák-
ban. Mindenki gyorsan igyekszik haza, hogy minél előbb együtt
legyen a jó meieg otthonoan a család.

],íz:otthön me:e! hangulatát nem is a kályha.tüze adja, inkább
az együtt levők élymai rráriti szeretete. A szívek metege tüzel
ma az emberek kozótt,

Karácsony vani a szeretet ünnepe.
A lelkekbén ma erösebb lánggai lobog íel a szeretet tize. Bár-

mennv|re hrdeg legven is odat<-unn, ha nem is ég a kis sötét szo-
bábai lt-,bogo iur"á Uatynaban, a szeretet mele§e akkor is mele-
get gyujt ma minden lakásban. Senki sem íázik a hidegtöl, hisz
rnelegrt a szeretet melege,

Minden őrs: egy-egy cserkészcsalád. A karácsony szent ün-
' nepe alkalmáOól "gvtiré-xezzünk egy alkalommat a csérkészcsalád

szívet-lelket melegitő tűzhelye köré. Ott maga§an lobog a szere-
tetláng és átmelegiti a körülötte levő lelkeket.

A téstvéri szerétet lángja, ami egyetlen család tagjaivá tesz
bennü'rrket, most még a siókottnál is hatalmasabb lánggal lobog
fel. Menjünk az őr§i szeretetláng köré és gyüjtsünk lelkünkbe
sok-sok szeretetet. Aztán vigyük szét az emberek közé.

A szeretet ünnepérr szeretetünk melegét árasszuk magunk köré,
hogy mindenki, aki csak közelünkbe kerül, fe|melegedjék ezek-
től a széretet-lángoktól.

Mindenkinek, áki csak körü!öttünk van, igyekezzünk valami
igazi örömöt szerezni ezen a napon. Igy a szeretet ünnepe,jgazi
cserkész-karácsony lesz. Mert akkor lesz számunkra a karác§bny
igazi örömünnep, ha örömet tudunk szerezni másoknak, ha .mo-
solyt tudunk fakasztani legalább egy szomorú arcon. .

Ezen a napon az őrs minden tagja tűzze célul maga elé:. mo-
solyt deritek ,mqgam körül! Ez legyen minden őrsi tagnak a ka-
rácsonyi jótette!

Fiúk! órsvezetőkl Tűzzétek ki célul valamennyien. Nem csak
én, vagy nem csak Te, hane.m kíséreljük me§ mindannyian: leg-
alább egy szomorú arcon fakasszunk mosolyt!

Ez legyen a karácsonyi jótettünk! ,,Höl{'.tag.

4B+A'/
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ÁIlatkert, avagy ahogyan Dudika elképzeli,
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Qtoz
És ott, keletnek, ott látjátok a csill,ogó havas gerincet

és a hóból kinyúló csúcsokat? Az aTátra!

- A Tátra! - rebegték utána a íiúk.

- A mi Tátránk| - imádkozta Laci. Csak nézték, bá-
multák, önfeledten, Hiába tapodja most idegen bocskor,
ez a, remek ország a miénk marad, amíg magyar él.

_ Fi,ik! Legközel,ebbi útunk a Tátrába vezessen! ._
lelkesült Náci;

Elábrándoztak, hogy lesz az, mikor kivonul inneir e
megszálló ellenség és magyar szó ömlik el újra a hegye-
ken.

- Képzetem és lelkem magával ragadja a Tátra,
Aki magyar elmegy s végigjárja, az abátrak-bátrat

- szavalta Pista.
A szó komolyra fordult. Imrus szólt:

- Én nem készültem a Fátrába, örülök, írogy ideialál-
tam. De érdekelne, hogy ez a Fátra tulajdonképpen miféle
fajta hegység?

- Kérlek, könnyű áttekinteni az egész magyar Felvidé-
ket - vette át a szőt Laci. _- Ott az Osszus a legkülsö
vonulathoz tartozik, a kdrpáti homa,kkő vonulatához.
Ezen belül van a mészkővonulat, amiből ezen a vidéken
csak egyes szirtek vannak. Ilyen mészkőszirten épült
Arva yára, Aztán jön egy hatalmas kettős kristáIyas öv:
ide tadozik a Kis- és a Nagy Fátra is. Csupa gránit. De
ilyen kristályos, hatalmasan kifejlődött hegység az Ala-
csony és a Magas Tátra is. Ez keleten a Branyiszkóval
végződik. A Vepor és a Gömör-Szepesi Érchegység már
variszkoszi rögök.

Egy óra hosszai élvezték a Kriván szépségeit. Hogy
mennyire magukon kívül voltak a boldogságtól, mutatja,
hogy nem jutott eszükbe az evés...

Aztán megindultak ker,esni a Kriván északi gerincén,
valamelyik kiugráson épült Majláth-menedékházat. Ez
nem könnyű feladat. Eltartott jó félóráig, míg ki tudták
jelölni a határgkat, melyeken belül a menedékház lehet.
Akkor hozzálogtak a rendszeres kereséshez: ennek első
pontja, hogy hallótávolságon túl nem szabad egymástól
elszakadni. Jöhet hirtelen köd vagy besötétedik és aki el-
szakadt, az pórul járhat. Ijárom borda jöhetett szóba.
Felmentek egy jó kilátópontra és végigkutatták a borda-
gerinceket: fa, sőt erdő volt ;mindegyiken és a távolból
meg kelleft állapitan\, hol térnek el a horizont vonalai a
természetes erdővonaltól. Ahol gyanú volt tá, hogy az
ember hagyott nyomot, ott távcsővel jól megvizsgálták a
helyei, Kétszer is változtatták a kilátópontot, amíg közel
egy órai ku,tatás után Náci sasszeme a félig hóba temet-
kezett háztetőt meg nem látta - persze a szemben levő
bordán! Szépen fekszik, de erdőbe rejtve. Az úton oda-
,felé csak egy esemény történt. A. csúcs alatt egy ván-
dorló nagyobb munkásturista-csapattal talá|koztak. Prá-

. gaiak voltak és visszafelé igyekeztek Nagyturánra, Né-
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hány szót beszélgettek; azok a menedékházat idejövet
nem vették észre.

A menedékház nyitva volt. Azonnal lerakodtak és az,on-
nal eszükbe jutott - az evés. A beszélgetés csak ekörül
forgott.* Mit íőzöl?_ Menü: szepesi virsli és hideg tejberizs, kákaó§an._ Én legfontosabbnak tartom, hogy keksz, citrom, be-
főtt l,eve nélkül, méz és kandírozott gyümölcs, meg cso-
koládé legyen. Ezek eligazitják a zavart, amit esetleg a
szokatlan hideg étkezé§ idéz elő.

Amint a tűz köri1l foglalatoskodtak, füttyszó hallat-
szott. Náci úgy szegte fel a fejét, mint a kopó.

- Fütyültek! - mond,ta, úgy, hogy az ember nem
tudta, most el akar szaladni, vagy inkább azonnal meg-
öli magát. !

- Nem rád! - vetette,oda Pista és kiszaladt. A fiúk
utána.

Alkonyodott. A tenyészet június köz,epén még nem fej-
lődött ki egészen és az idáig felhúzódotf erdőn tavaszi
íuvalmak szaladoztak végig. Köröskörül mondhatlan
csend, a terepen semmi mozgás. Tiszta levegő, tiszta ég,
hosszú árny,ékok, igézetes tájak, emelkedett érzések. Mö-
göttük a biztos szállás 1ángoló tüze duruzsolt.

- Meg fogják |átni a füstöt úgyis! - mondta Náci.
Valószínűleg arra gondoit, hogy jobb lenne bevonulni a
házba és barrikádokkal védekezni.

A sipolás. megismétlődött. Tisztán leheteit hallani.._ Vándorok keresik a menedékházat! állapította
meg Laci.

Megállapította az irányt és habozás nélkül leadta a
ir ívó jelet.

- Titi-titi-titi! - hallatszott a sípja szavai id,:, ide!

- Ott vannak! - mutatott Náci a szemben levő ge-
rinc torkolatára és a keze reszketett. Most bukkant ki egy
7-8 tagú társaság, Náci még egyszef ,megpróbálkozott:

- Nem lehetne?., .

- Neml - intette le Laci és Imrussal elébük indult.
A morva turistaegylet ,,szögeseinek" egy csoportja volt.
ők is régóta keresték már a menedékházat. összeistner-
kedtek ném,et nyelven: a hegyek törvénye más, mint a
síkságé. Itt meg kell egymást segíteni és a bajba jutott
társsal §zemben elnémul minden egyéb szempont. Ezek
egyébként nagytapasztalatú vándorok voltak, a fiúk sokat
fanultak tőlük. Csak eleinte csodálkoztak, hogy ideenged-
ték a magyar fiúkat, még az útleveleiket is nézték. Kelle-
mes vacsora után elhely,ezkedtek éiszakára. Még meg kel-
lett azonban beszélni egy ügyet.

- Mikor kelünk?

- Háromkor! * felelt Laci zordonan és beigazította
az ébresztőt

- Juhh-huhh! * borzadt el Náci. - Nem lehetne?...

,?
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_ Nem! _ de azért negyednégyre tól,ta az ébresztő a felszerelésünket, ott abban az Üregben ni, és egY szál

mutatóját. bottal a kezünkben sétálunk fel a csúcsrá,

- rru ezt jó anyám tudná! - sóhajtotta Náci, de mál - Erre a nreredekre?

félrefordult ei aluót is. - Erre a meredekre! Amint mondod. Ez csak olyannak

A menedékháztől va,gy 300 lépésnyire van ggy patak. látszik, de én ismerel< egy Ösvényt, egy daruszőrŰ, áb=

Ebben mosakodtak taiiári félné§ykoi a fiúk. Éii t<-onnyii rándos szemű, bájosan kanyargó ösvénYi, hát azt aián-

így megírni, d,e nem btyun együerű _ kibírni. Mintha lom frissiben.

iEgtiii.T döigölnének a"melliikhoz. De mind övig mosa- Imrus csak rázla a íejét, de a Roszudec csodálatos

kodtak és hozzá táncottak és ordítottak hegynek bizonyult. Az ember hajlandó áthajló falat látni
_ Szuperhidegl - kiabált Pista. benne, olyan meredek, 

. 
de mikor nekiindul, alig néhány

_ Szuperegésiségesl - üvöltött Imrus. Még a dider- méterrel a beszállás után ösvény,akad és 9z.ÜgYesen 
fel-

gés is jóí esett. - kanyarog a csúcsra. Egy óra és tíz perc alatt jégcsákánY
- 

Meg'negy óra előtt megreggelizve megindultak. A mor- és kötél nélkül feljutottak, rnég szöges ciPŐ se kellett
Ezhát a nagy Roszudec!vák még aludtak: csak ötkor l _ ! tl.

indulnaf, hazate|é. Amint La- ;ii$1!.:l#li!;,i g.!1,1!;i ;il$i;ir1,1l;iii.lli;i;..o l _ .:. _ - fuj-Ezhát a nagy Roszudec!

- fujt odafenn Laci, - Itt
il,ir]i ii.. H;i,. az útunk vége!ciék felértek a nyeregre, ellep- lí..\1*lil+.1i=$*i"b_Ö lijiíF'ffi

te őket a vándorok- réme:'u i.ti.:lilÍi*tibi',t

latanoo hegyi vándor! óir, l+lraírt1:$1tli
mondd,voltál--Ómárbebur-$ilrigL*tffi:ffi,,':'' 

- 
=...._'..citfennaRo,szudecen,

te őket a vándorok fi;;i ;,":1i-i.j.l;i,ir,:,1,",,,.,',,1:-, |.-,] ''j,." :,,,," pistamegnemálltarigmus

köd! .]i'i 'i.j;_:j '.;,' i,;J;,."'r]J, " ,'' .".",, ,, , " nélkül:

ünnepeljük vezetőnket, La-

neveznek? Mert ha "'lu];í|; ;:!ii iiu+lo!ir|irri li,;-,i,i"ifi.'9il'r1;iiff;i11 Ezűtta| nagyon is el1

J^1_^í, ,i'é,], , ]:.,

;ii",-;ök;li ;;;&#; ,'i"_'' , Tq{,1^,.11§y,^l,]":p|,",,,:^,"1majd lelökték Lacit a csúcs-.hogynincsennélrohadtabbi$;ffiÉ.óiil.;;i.i.n]1i''u.aataao'
ellensége az útonlévőn'u:,9l ";; #"il ,_ 

**1 
ezúttal és pista őszinte elké-nincs előre-hátra, ott nincs

észak és dél, csak rrlq:, it; ffi' . ::[TH:,á f;:i""',li1' 
V'erse-

gadós, borzongató, 
fi#l1 ffi 

"';;r;;;;;'^ 
or."o" pista

csa,tak van. Bemegy acsa,tak van. Bemegy a
ba,akönyöködbe,av
Lehetsz hős, vívhatsz
Kinizsi, de ezt az'ell
nem tudod megfogni.
a zsebedben, a bőrö,
csakmesszemagadtóltátod;ségért;aztánbelátta,1-'o8J
nem használ se t-érk,ép, se tá- B'- nem hagyhatja Lacira azuío|-
jékoztatóképesség,seirány-E.W.il@sószót.Felelniakart,dea
tű.Lekellülnöd,megkel1vár-Lacibeugrásamegzavarta,
nod,amígezavarangyosta-ffi.megafiúkismulattakafor-
kinjukbanleültekéselkezdtek-Majdhahátizsákomérte
karóelnemhúzódik'Afiúkdulaton.Mégiskivágta:

- enni. kiktttatom,
Egyóránáltovábbveszte-Előbbamunka,aztána!u-

geltek és beszélgettek Imrus trl";l
leendőútjáró1.Akkorfe1sza.AI{isFátra1egmagasabbcsúcsa,aKriván(lllm)aHlebrúlfelvéve.
kadt a t<"oo es megint szép 

A l\l§ Fal|a rEBrrrdBd§duujL""'ií;U;:i"""' lr ltll q rllu9rvl Erre aztán Laci megadta

napsütés símogatta őket. rnagát.
következettigy fényes gerincvándorlás. Egész idő ala'it 

-Tudjátok,milyenvölgyazottnyugatfelé?-kérdeztealig szóltak, mindenki magának gyönyörködött. Még hét később Laci,
óri előtt fenn voltak a Hieb csúcsán (164a m.). Onnan' - A Vrátna-völgy .- felelte készségesen Pista. -- Ar-
pár perc a Hromovec (62a m). Félóra múlva a Biela ról nevezet,es, hogy gyönyörű szurdokvölgye van a Sokolje
'st 

atán át (fehér szikla) a steny-re értek és újabb f,élóia és a Boboty t<ozott, Mindenféle emberi formájú mészkövek
volt a Kis Stoh. Innen a Nagy Stoh északi lejtőjén, a szin, láthatók benne.
tet tartva kilencszeres bordáiraverzálással elérték a Medzi - Ezek csak olyan mellékes ügyek, sokkal nagyobb
Hotét. Ez egy 1185 m-es nyereg és hágó, igen szép pi- eseményről híres. Arró1 híres, hogy az édesapám egYszef
henőhely, purha füvű, virágokkal borított mlező. Ez volt a végigjáita a háború előtt, de északról, a Yárna, tótosan
pihenő: heverészni a magas fűben! Háromnegyed óráig Varinka patak völgyéből jövet.
süttették magukat derékig a nappal és a végén képesek - Erről sohase szóltá1.
voltak még h}ncúrozni is. - Kérlek, elmondom: Volt egyszer egy, nagyszerú tu-

- Mosimi lesz? - kérdezte Imrus, mikor felszereltek. tajút a Vágon Kralovántól Komáromig.

- Felmegyünk,a Roszudecret - A Zászlónk cserkészútja, ezt mindenki ismeri.

- Erre a rémes sziklára itt fel kell mászni? És ezt most - De azt nem ismerted, hogy az én aPám is ott volt a

mondod? Hoztatok t<titetetl - szörnyüködött Imrus. vezértutajon. A tutajok Sztrecsnó után kikÖtÖttek Várnánál

- Minek ide kötél? _ felelt Pista. _ Sőt! Itt hagyjuk és onnan kirándulásra mentek a Vrátna-vÖlgybe. (FolYt,)

ő!íí
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Szín: a betlehemi istálló előtti térség. Háttér az istálló fala egy
ablakkal, amelyböl mécses íénye világit. (Megoldható némi barrra
csomagolópapirral és szénnel, krétával. Az ablak helyét kivág_
hatjuk s mögéje gyertyát gyultunk. Az egészet néhány ralz-

szög, cserxészbcrt és mao'tag segítségével kifeszíthetjük.)

Szent ]ózsef, SzerePlÖk:

Giiii,'őiiii'tizetö,
Pts/c, segedór§vezető,
Bela,
Laci,
lmrus,
Peti,

Szent lózsef (az istálló falának támaszkodva, pokrócba burko-
lózva, ütve alszlt.).

Pacsttt1-ors (messztrol közeledve éneklik: ,,Fel nagy örömre,
_ ,ma szuletett" stb. Közelebb jöven, erhatxul az cnek. Lab-

rrl;hegyen, libasorban lepkedve Junnek a szlníe, A kezeocn,
htrna atatt mln(lenlk kil", csomagot ctpel. flIegallnak, Korul-
neznek).

Gyuri 1rcrltott hangon): Bácsil (Hangosabban.) Bácsi kéreml
Szent tozse| (almaDan sóhalt, jobban oeburKotozik, tovább al-

sZlk).
Pacsttak (Gyuri vezénylésérg félhangosan): Bá-csi ké-rem!
Szent 1ozse1 (IöIriad, a szemet dorzsull): Css-s-s! Föl ne éb-' res-zétek óketl (l.,lyuJtozkodrk, megrazkódik.) Kik vagytox?

(1,oltapaszkodik.; ivrit keresték, tiacskarm?
ayurt: Bacsi kérem, ez a bet,ehemi istátlo'/ es itt lakik a kis

Jézus?
Szent 1ozsef (suttogva): Ez az|, Itt lakikt De most épen alszik!
. .. Mlert keresitek/
Gyurt: J4j, akkor talán a kedves bácsi a Szent József?
Szent 1ozsef: Ugy van: én vagyok az! Hát ti nonnan jösatök,

gyermekelm /
Gyuri (vigyázz-állásban bemutatkozik és bemutatja az örsöt):

Mi kerem a ... csapat Pacstrta-ótse vagyü!l(. A lV. ra1ool.
1 Én az őrsvezető.vagyok, Ez a helyettc§em, a Pisti. pzek

meg a Béta, Laci, urtrus, meg Petr. Egyet-mást ethoztunk
a karácsonyránk alol a kis Jezusnak, nrert hallottuk, hogy.
olyan... otyan... izé...

Szent 1ózsef: lvrondd ki csak egész nyugodtan, hogy ,,szegény"t
Neki nem íáj a szegénység! De nexem annál 1obban. Mtat-
tuk !

Gyurr; Gondolom, ebben a hideg télben istrillóban lakni nem
_ csekély dologl Nekünk meg annyi mindentétenk van! Pe-

dig rgazán nem voltunk valami túlságosan jók! É,n pél-
daul nem egyszer... hogy is mondiam... verexedtem a ki-

,] sebbekkel s ezze| rossz peldát adtam az őrsnek!
Pisíi: En meg,.. izé... a multkor azt hazudtam anyusnak, hogy

igazgatil,szünet van, pedtg csak ellógtam az időt és mas-
nap nem akartam szekundát fogni algebrából. Hej, erső
törvény, de nehéz vagy néhal

Béla: En a spájzból elcsortam egy fél szál kolbászt és a lép-
csöházban nirtelen mind bepo... behabzsoltam,.. Beteg is
lettem tőle nagyon! No, egy kis önmegtagadással elkerül-
hettem volna azt a rettenetes hascsikarást!

§zent ]ózsef (fejét oóválja, szaká|lát simogatja): Ejnyet Ejnyel
Laci: A kishugom babáját megskalpoltam, csak aiért, hógy

nyávogtassam. Ilyen gyönged testvér vagyok én, tetszlk
látni! (Lecsüggeszti a tejét és könnyet probál kinyomkodni, a szeméből.)

Imrus:_ llyet én sohase tettem. Nincs hozzávaló kishugom! Csak
néném, de attól félek. Hanem legyet már többröi, tettem
a Zsuzsi kávéjába! Nem gondoltam rá, hogy a cserkész .-
!ó az állatokhoz.

Peti: É,n nagyon jó kis fiú szoktam lenni| Csak a multkor ne-
vettem nagyot, mikor egy öreg bácsi hasraesett a sikos
úton.,. Később a templom elött eszembe jutott, hogy ez
kárölöm volt. É,s nogy intaUt segítenem i<ellett voúal

Szent ]ózsef: Kár volt! Igen nagy kár volt! Ugyanezzel az erő-,, vel egészen jó gyerekek i,s lehettetek volna!
Gyuri: Mi is így gondoljuk! es el is határoztuk, hogy ezentúl

jobban iparkodunk és vigyázunk magunkra. Engesztelés-
képen elhoztam a Jézuskának a legkedvesebb könyvemet.
May Károly írta! Olyan jó félős. (Előveszi, odakinálja Sz.
József nem vesz,i ,e1.)

Pr'síj: É,n meg a motoros sín-zeppelinemet! Tiz percig jár egy
felhúzással! (Odamutatja.)

Többiek (mindenik felmutatja a hozott holmit és keresztül-kasul
kiabálják): A mackómat! A csokoládé-mikulásomatl A diós-
máko§ porciómat! A két legszebb almánkat!

ö!r4

§.natmd,emelc feletű otű aa öröh, rend,eeö lséa!

cserkészek a pacsirta-örsben.

Szent ]ózsef (ijedten): Cs-s-s-sl Csöndesebben,. embeíekJ _
Lá'm, rliosi-IoleDresztettetek! (benez az aolaxon.) _Pedig
csax haod aluuJon szegenyxe, hlsz olyan htoeg van!. 

._

Pacstrtuk Srregszeppcnt€n |ralr$atllal{, egytK labuxrol a maslkra
áttnak,;.

(Az tsta,róoól csendes altatódal hallatszik. Erre ,már valami
ányus*at, va§} nenrket kelt megkéínl, nogy igazán szep legyen.)

Aludjál szép égi gyermek!
Atutrjal c§ellqc§en...
Angyalka ropxod íölötted,
ht,gy atmoo csendes legyen.
Pt,Át1, prnenj, cbaK alurrJal,

. Szent Jozsel ts vigyáz reacl!
ltrrett1, prrrenJ,

_ o, c§aK szepcn piheni!...

ayuri (ha|kan): Ne tessék haragudnr! Nem rosszasságból csi-
nalTaK l

Szeru luznel: Elhiszem, fiaim, elhiszem! A drága kicsi már me-
g,irr atozlkt ue azert blzto§an |ue$átoJá a Joía toreKvÓ §zi-
vctekct! flaneln ítlonűanek valalult!

Pacstrtut (egyulT, cle neln orultva): na,ilgatjukl
]zent 1ozseJ: tloub kukucskal]atol( be szcp e§ondesen!
Pucsullttt (oda-uvalKoutlar aL aútaKlloz s cgylllas negyin-hátán

be,tezner{ az aDlaKon. ltt vlgyaznl kell, tieltogy D.cuont§etek
az egesz szinlalatl Ahrtattar, elnyuJtva/ | Jd-a-a:a-dt! Ue
szé-e-e-ep !

Szent 1uzse1l- r,,to, hát most láttátok! A Jézuska még nagyon ki-
criny ám! Nem tudna meg örülni a kottyve{exrlcK, Jdteko-
turtiax, €o€ssc$e,tcrtlrek. Lgyerore eleg nexl az anyatej.
Szuz tytánat péurg a kornycKoell deréx pasztorok ettattax
mtnden szuksegessel. tlozíar lö teJecsket, kakastejjel sult
kertyeret, saltot, meleg lil§ subacskat... §ot tenenuttx, csa-
cslnx ls van! ]vrlt; aZ elobb szegenységrol pana§Zkootam?
Uazdagok vagyunK, liacskáim, gazuagbx!

Gyun, \szoiíyolot úttan2: }rat akkor lllltevo( tegyünk? Tán csak
nern vtszunk vlssza mtndent szégyenszernrc/l

Szent 1ózse1: Azt nem is kellt hlsi:cn szerteszét a városban,
hlúeg prncelakásokban, tanyai,cselédszáttasokon annyi a
didcrgtl, iohgyos, beteg, oromtelen, szegeny kisgyerekl
Azok mind a xrs Jézus"testvérkél! Vigyetet el az alandé-
kartokat azoknak. § a Jézuska blzonyosan úgy veszi, mtntha
neK acttátok volna. Ugy, úgy, tiarml Usak nrenjetek és vi-
gyetek sok örömet, lgtlehcuti boldog§ágot, napsugarat a
nylrkos, sivár hajrekokba! lgazi, jó cserkeszmunxa lesz! Is-
ten áldlon benneteket!

Gyuri: Ugy lesz, §z€nt József atyánk! Hálásan köszönjük a jó-
tanácsot! .lvlegte§szuk) ami totünk telik. Aztán kószöntse a
kis Jézust a nevünkben!

(Néma tisztelgés, lábujjhegyefi 
,ri1?1i" 

Távolabbról felhang-

Bennünk a jó Isten takik,, Erónk, Uruik, Vezérünkí
Kemény, acéIos tisztaság
TüZében él a vérünk.

A kis pacsirta fönt repes
Az örsünk zászlaián,
A cserkész lsten harcosa,
Hős, harcos és vidám. Velősy Elek.

A l26-os Szent Imre-csapat otthona.



Bélce, bélce, béke!

ooao

HEGYEN-VOLGYON,
ARKON-BOKRON

oa

KERESZTUL-

.... visz a cserkész utja. Ugganugg

kell fogaitokat is fel és le dörzsölni

a Kalodont-os fogkeíével - akkor

a fogak raggogó fehérek és erősek

maradnak. A KaIodont a cserkész-

hátizsák állandó felszereléséhez tarto-

zik... épolg nélkülözhetetlen, mint akár

a harapnivaló. M e rt egészségteket

óvja az eggik épugu, mint a másik.

íogkö ellen

- ll:jiÉi4iüiia:,



Van-a ggerűyád, a, Mlnd,emkl learócsonafd|óm ?

Mókás zj á,§,él§. öt íel\/onáslran

(VIl-ik folytatds.) (Harmadík feluonds,)
Arabellat: Ah! Wie galánt!
Miska (az asztai elótt álló széken helyet foglal) : Miután a be-

mutatkozás üres formaságain túlestünk, engedd nreg, hogy
rátéijek látogatásunk igazi cé|jára. Arabella unokahugom
szenvedélyes tilatelis,l'a. Imádja a bélyegeket. Szép bélyeg-, gyüjteménye van és minden alkalmat megragad, hogy ked-
ves bélyegeiről beszélhessen. Amikor tőled értesü11; hogy
te milyen elsőrangú bélyegszakértő vagy és gyönyörű.bé-
lyeggyüjtemónyed van, azonnal íelébredt benne a vágy,
hogy téged megismerjen és gyüjteményedben gyönyörköd-
jék.

Tóni (enl az asztal mellé): Kérrlek alássan! Megtisztelésnek
tekintem, hogy a kisasszony - vagy ha szabad csupán
Arabellának szólítancm -, Belluska érdeklődést tanusít a
gyüjteményem iránt.

Arabi-Ll,a : Roppant érdekel !
Tdnl (meglepetve) : Kegyed nemcsak érti, hanem ilyen kitűnően

beszéli is a zengzetes magyaí nyelvet...
Miska: Természetesen... His2en minden vakációját nálunk tölti.

Különben is az anyanyelve a magyar... De térjünk a bé-
lyegekre. Hugom arra kér, hogy mutasd meg neki a cyüj-
teményedet.

Tóni (udvariasan íelpattan): Akkor boccsánat egy pillanatra.
Magukra hagyom kedves vendégeimet, amig a bély.eg-albu-
momat a másik szobában lévő szekrényből előkeresem.
(Kifelé indul, Az ajtóból visszaíordulva): Csak egy pilla-
natra távozom.

Arabell,a (hirtelen előre tordul Miska felé és Matyi természetes
hangján szól): Jaj, de nagy hólyag ez a Keserű Tóni! Lát-
tad, hogy ugrik? Egész odáig van!

Misha: Te Matyi! Yl,gyázz, hogy el ne áruld magadat, mert
Keserű úgy kidob mindketlőnket, hogy a lábunk sem éíi

, a földet, Miért is eszelted ki ezt a bolondságot?
Arabella (a nézővel szemben leül a kerevetre): Azt kérdezed,

hogy mire való ez a hadmozdulat? Flogy miért öltöttem
álruházatot? Nagyszerű! Hogy lehet ilyet kérdezni? Min-
den ióravaló detektív álruhá1 ölt és úgy nyomozza a tet-
test, Be kell látnod, hogy az álöltözetem kitűnő. Tóni nem
ismert fel és sikerülni tog nyomára jutnom a zöld elefánt-
nak! Addig nem nyugszom, amíg ezt a titokzatos bűnügyet
lel nem deritem.

Miska: Azután bizonyos vagy te abban, hogy a bélyeget Keserű
Tóni csórta el?

Arabella: Well! Bizonyos! Illetve annyi gyanuok merült íel Ke-
serű Tóni ellen, hogy őt feltétlenül gyanusítanom kell a
lopással. Emlékezz csak vissza, hogy milyen lelkes magya-
rázatot tartott a bélyeggyüjtés szenvedélyéről, ő is gyüjtő
és azok _kőzé az egyének közé tartozik, akiket a szenvedély
teljesen rabul ejt és ha kell, még lopni is képesek, csak-
hogy szenvedélyüknek hódolhassanak, Ne felejtsd e| az|
sem, hogy amikor a kis cserkész az ,,Anyám tyúklát" sza-
valni kezdte, akkor Tóni meglehetősen gyönge kifogással
elhagyta a cserkészotthont, amikor visszatért, a villany-
kapcsoló mellett helyezkedett el. Az albtrm az aszíalon íe-
küdt, közel mellette. Ne!<i igazán csak két kézmozduiaiába
ketült a bűnös merénylet. Jobbjával lecsavarta a villanyt,
miközben taljával elemelte a zőld elefántot. Stop! Ez így
történt.,.

Miska: Lehet... Ámbár f igyelmeztetlek néhány negiontolásra
érdemes körülményre.,. Gárdos tiszt úr is ott állott az asz-
ta1 mcllett. Róla bizonyosan tudom, hogy szc,reti a ritl<a-
ságokat. fi{eg ktilönös §zenvedélye van. Á'tiszt úr nagy ba-
rátja a világnyclvnek. Az IDO-világnyelvet kitűnően érti
és folyton levelezésben áll küllöldi Idistákkal. Amerikával
különösen... Te mit gandcllsz? Figyelj csak rám. Gárdos
tiszt Úr nem is olyan- régen nyi1lot1- ü§yvédi irodát, amely, bizony még nrost nem hajt nagy jöl,edelmet... Mit gon-
dolsz? Hm... lrm,.. Hogy is mondjam? Ha például Rocke-
feller egy levelet kapna Ido nyelven, amelyben tudatnák,
hogy valaki megszeíezte a zőld, eleíánt páriát és lelretne
arról beszélni, hogy ez a csodaszörny átevezzetr Ameri-
kába?... Nos, mit gondolsz erről?

Arabella: Azt, hogy ez a {eltevés. megíontolást érdemel. Ha a
zöld elefánt nem rejtőzik itt a Tóni hajlékában, akkor ezen
a nyomon indulok tovább.,.
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cserl§és Iría: Fátrián G;rrrla

Miska (nevetve, gúnyosan): Hehe-he! nagyszerű alak vagy te,
Matyi! Illetve Arabella, sőt Sherlock Holmes! Már látbm,
hogy kinyomozod a zöld eleíántot, mert elszántad maga-
dai arra, hogylra kell, átevezel utána Amerikába is! No, ez
nagy-szerű cirkusz leszI Mondhatom- (Kacag.)

Arabella: Kacagsz rajtam? Tán kinevetsz?
Miska (tuldokolva a nevetós'iől): Dehogy is nevetek! Hö-hö-hö!

Dehogy is nevetek, csak ráment va|ami a glgémre! Csak
nyomozz| Csal< kutass tovább! De,hallga! Lépteket hal-
lók. Tóni iln vissza és hozza íéltett bélyegalbumát.

Tóni (belép. Hatalmas bélyegalbumot szorongat a kezében) :

Oppardon, naccsád, hogy úgy megvárakoztattam, de né-
hány ritka bélyeget most kerestem elő, amelyeket nem ré-
gen szereztem, és még nem ragasztottam be az albumomba.

. (Sohajtva.) Méztatik tuCdni... ez az érettségi!!! Haj ! Haj !

Ilyesmivel is í<é,nytelen az ember íoglalkozni...
Arabeila (újra női hangot utánozva): Persze az a sok tanulás.

(Komikusan sóhait.) Persze! Az anyám tyúkjaI
Tóni (meglepődve) : Tesséééék!!??
Arabella (szendén): Semmi kérem... (Helyet mutat maga mel-

lett.) Tessék elheiyezkedni mellettem eme kereveten. Igy
jobban szemügyre vehetem remek bélyeggyüítemenyét.

Tónl (íelhevülten): Oh mi boldogság lesz kegyed közelében
lélekzenem és bélyegeimet szemlélnem.

Arabella (negédesen sipítva): Részemröl az öröm és a boldog-
, ság. (Megrúgja Miska lábát és súgja): Tűnj el! Tűrrj el a

balfenéken|... (Tónihoz.) Tessék, tessék kérem!!!...
(Tóni átszellemült arccal telepszik le Arabella mellé.)

Miska (lelpattan a lrelyéről) : Ezer bocsánat'! JVlost jut eszembe,
hogy sajtot kell vásárolnom a makarónira. Akárhogy saj-

.nálom is, távoznom kell... Tónikám! Ha a bélyegalbumot
átnéztétek, légy kedves, kísérd el Arabellát a lég[özelebbi
villamosmegállóig. ,

Trinl (fetemelkedik) : Kérrlek alássan ! Hű lovagja leendek
unokanővérednek. , .

Miska: Köszönöm barátom. Kérlek, ne íáradj. Ne kísérj ki. Csak
íogla|kozz Arabellával. Szervusz. (Kezel.) Kezedet csóko-
lom, Arabella ! !

Arabella: Pá ! Pá ! Kedves kuzén !!

(Miska í!l;ozik. Mielőtt kilépne az altón, vigyorogva üssza-
tel<int Arabellára és Tónira, aki ünnepélyésen ereszkedik le a

kerevetre,)

Tóni (krákog): Tehát.,. Tehát.,. Tehátlan.., Ime eme bélyeg-
gyüjtemény,.. A szempont, amely a gyüjtésnél vezetett, az
európai szemszög.

Arabella: Mi az, kérem?
Tóni: Az európai szemszög! Vagyis csak olyan bélyegeket gyüj-

tök, amelynek Európával valami köze van. Amerikai bélye-
gem például nincsen. Nem gyüjtök japán, vagy kínai bé-
lyeget sem... A gyüjtés irányai ugyanis annyirá speciálizá-
lódnak. hogy...

Arabeíl,a: Ez már baj. Nem tudtam, hogy kegyed csak.európai
szemszögű bélyegeket gyüjt. Engem főteg a.:trópusiak ér-
dekelnek.

Tótti: Oppardon! Nekem nemcsak európai bélye§eim vannak,
lranem trópttsial< is, amennyiben azok" etrrópai ,§yarnratok.
Nagyon természetes. Az európai protektorátus alatt álló
földlészeit'bélyegeit szorgalmasan és rendkívüii gonddal
gyüjtöm I

Arabelia: lgy hát gyiijti az indiai bélyeget is?
T ótti : T errmésszetessen l ! !

Arabeila: oh, ez már nrás! Akkor hát maradok! Mutasson in-
diai bélyegeket. Engem különösen azok érdekelnek, ame-
lyeken állati alakok láthatók. Például tigris, leopárd, ga-
viál és elefánt..,

Tdnl: Röggtön, kérrem! De mielőtt e tárgyra térnénk, enged-
jen meg egy bizalmas kérdésll... Mondja ön, kedves Ara-
bella, eljön kegyed az érettségi után tartandó majálisra,
illetve kerti mulats,ágra.,.

Arabella: ,Erről majd később. Egyelőre mutassa az indiai bé-
Iyegeit...

Tóni: Arra még van időnk.., Arra szeretném kérni, hogy velem
táncolja az összes foxokat...

Arabella (kacéran): óh, erről lehet beszélni. Hiszen kegyed
megnyerte tetszésemet.

Tóni (szenvedélyesen): Valóban?! (Folyt. köv.)



Köűel,ess eg em, : E mb erűid,raalrm !

Az rti nemzetközi Code. '

(Közli a 3l4. Czgczor Gergely cserkészcsapat vízi raja.|

ltt közöljük az új nemzetközi Codet. Mellé adjuk mindjárt a
megfelelő jelmagyarázatot is. A vízimunkában nélkülözhetetlen
s hisszük, hogy hamarosan minden magyaí vízicserkész íejében
lesz a Code tudománya. Ime az ábécé!

maÉolásban a Bayer.
kereszllel valódialg
Mindeníéle pólszerl uta-
slison vissza.
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este Jön a, Ldúh,a,ta,tla,n Vendég.

Műveltség-játék.
Játszhatiák kettőnél többen, tápasztalat szerint azonban [eg-

megfelelöbb a nyolc-tizes létszám. E játék tehát őrsi összejö-
veteleken való játszásra különösen alkalmaf

A játék menete a következő. A résztvevők egyike vaktában
rábök ceruzájával egy újságpapírra. Az eltalátt betűt hamaro-
san és i.smételten közli a résztvevőkkel, A kérdéses betüvel min-
denkinek 3-3 nevet kell felirnia, éspedig 3 híres íéríi, 3 hires
nö nevét ('ehetnek ismertebb regényalakok is), 3 helységnevet,
3 hegység vagy hegycsúcs, 3 lolyó (esetleg tó, tenger), 3 állat
és 3 növény nevét.

Egy-egy példa B betűvel: Botond, - Báthory Erzsébet, -Bagdad, -- Berettyó, .- Bakony, - bölény, - bíborhere.
Ha valaki 'mind a három csoportba írt már 3-3 nevet, ie-

lentkezik. Ettől számított három perc mitlva (esetleg mikorra
méo eqv résztvevő elkészül) beíeieződik az ir'ás. Most az, aki
e'lsőnek lett készen, sorra felolvassa a papírlapiára irt nevpket.
Ami"t olvan nevet olvas, amely másnál is előfordul, az illető
a kérdéses név ismétlésével és ,,megvan!" szóval ielentkezik.
Ekkor mindazok, akiknek listáián ez a név előfordul, kihúzzák
a közösen felírt nevet. Természetesen kihúzza a felolvasó is.
Ha az első felolvasó végzett, sorra következnek a többiek s va-
!ahánvszor olvan nevet clvasnak, amely másnak a lapján is
megvan, ezt mindannyiszor kitörlik. Végül ki-ki antlvi pontot kao,
ahánv - tehát csakis nála előforclult - név marad a paoírián.
\4ost úi betűt bökünk s a játék úiból kezdődik, illetve folyta-
tódik, A pontszámokat mindig llozzáadiuk az előbbeni pont-
számok összegéhez, Az nyer, akinek a játék befejeztekor a teg-
töhh pontszáma van.

Egy-egy tárgykörből csak három név írható, Tartalék-neveket
tehát nem szabad írni. Ugvanigy, ha valaki nem tud pl. három
állatnevet összeírni a kérdéses'6etűve1, nem írhat helyette több
város-. lolvó-, vaqy állatnevet.

A iáték folyamán ugvanaz a betíí nem isméttődhetik.
A tárgykör száma tetszés szeíint szííkíthető, vagy szaporít-

ható. Lehet a játékot csak helvségnevekkel is iátszani.
A nevek irásánál (erre iáték közben úgvis rájövi.ink) nem az

a fontos, hogy minél több nevet íriunk össze, hanem hogy a
felírt nevek minél kevésIlhé ismcrtek legvenek. Csak íqv van
meg a valószínűsége annak, hogy a nagv fr.,itörések közritt ösz-
szeszedett nevel<et nem kelt "orra kihuzigálnunk.

Uzoni Laszló.

Beszárnoló a lV. Világjamboreeról
cínrme| a Táborparancsnokság hivatalos záró-
jelentése, mely részletesen beszámot a Jam-
boree előkészítésé,ől és lefolyásáról, sok adat-
tal és grafil(on-mellél(lettel. Árri 80 f.

A n,a,poltban jelenilc ?nle{l:
A Jamboree Emlékalbum

rlr. " Radóanili t{rilmtín szerkesztésíbelt 250
fényképpel, Márton Lajos rajzaival.4 nyelvű
szöveggel visszatükrözi a Jamboree hangu-
latos életét. Ára 5 P.

Magyar cserkészek a Jamborern
círnű l<önyvecsl<ében -- rnellet oitéz Faragó
Erla szei,Úesztett - rrregtalJlunk. mindent. attri
it tlibor lel|<ét jelenttt'e, életét. berendezését
érdeliessé tcite. Ára 8C t.

A fenti l<önyvek rrregrendelheiők és besze-
rezhető!< az {-}rsz, Gazdasági tlivatalban.

Jatt uú?, u(i{Jri tt .ielen,ilt ttl.cg :

A Csodaszarvas Jamboreeja
dr. 7'emes11 (}4Józó szerkesztésében és a 7. sz.
Verbőczy-csapat }riadásában. A Táborparancs-
nol<ság 40 vezetőie .szólal rneg ebben a könvv-
ben l5 íverr át. Előfizetési ára t.50 P, csek-
ken beküldhető az Orsz Cazdasági Hivatal
46.3l0. csekkszámlájára. Bolti ára 2,50 P lesz.

Elparentálorn a ,rMi érdekel ?" rovatot.
A ,,Mi órdekel?" rovat eredetileg ,,Mire vagy kiváncsi?" cím-

mel a Magyar Cserkész 1930 november l. számában indult meg.
Ettől a számtól kezdve folytonosan kisebb-nagyobb terjedelem-
ben, egy-egy számban 5-25 kérdéssel és felelettel jelent meg
egész 1933 május l-ig, m,kor a Jamboree nagy anyaga miatt
megszünt. Feladatát a Jamboree postája vette át. ., ,]

A ,,Mi érdekel?" rovat tehát összesen 59 alkalommal jelent
meg a Magyar Cserkészben.

A roval'nak munkatársa vcllt csaknem minden csapatnak több
tagja is.

A munkatársak között 7 alkalommal osztottunk ki jutalmat,
ami a munkakedvet nagyban előmozdította.

A jutalmazottak száma együttesen: 59.
A jutalmul kiosztol]t pénzösszeg és könyvek együttes értéke

300 P.
A rovat részére nrintegy 6000 kérdés érkezett be. Ezek között

sokan kérdezték ugyanazt. l{ülönálló kérdós volt 3200. A beér-
kezettek kőzü| l3}O-at közöltünk. A kérdések közül azokat, me-
l,yek nem voltak közérdekűek, vagy nagyon sürgösek voltak,
ievélben, r,agy ler,,elezőlapon válaszoltuk meg. Ilyen volt 230.

A rovalnak 1933 május l-én való megszüntetése után is még
hosszú ideig törnegesen érké2tek be kérdések, amikből á íonto-
sabbakat Icvélhen megválaszoltuk, a Jamboreeval kapcsolatosa-
kat - ilyen"volt a nagy többség ,- pedig átadtuk mogválaszo-
lásra a Jamboree irodának, alrol, ugyancsak a Magyar Öser-
készben a Jamboree postája c. rovatban válaszoltak rájuk.

Hárcm éve van, hogy a sok sikert elért rovat meglrrdult s
visszatekitve, a rovatvezető hálás szívvel köszöni munkatár-
sainak a segítséget. Mivel kiilön levélben n'em teheti meg, így
rázza meg vaiamennyi mtrnkatárs kezét: ,,Köszönöm fiúk, jó
munka vr'rlt'" 

Dr. Sztrilich pdl,

Nél ány nap mulva megjelenik Lévai Alajos ,,Mesélnek a lán-
gok" című verses kötete, A kötet ára 70 fillér. Megrendelhetö
a kijvetkező címen: Balla Dezső. Horthy Miklós-út 154, Nyomda.
lgen alkalmas és szép karácsonyi ajándék.

.. !:r7.'-

Őrsi csajkatartó.
Hosszabb állótáborban, ahol bőven van idő tökéletesítésekkel

ós kónyelmi eszközök elkészítésé,;el foglalkozni, mutatós csapka-
iartót kószíthetiink az ábrán |<őziilt módokon:

Ha van elég anl,agxnk, egy-, kettő-, vagy négyszemélyes sát_
rat is föléverhetünk emelten (l. ábra), vagy enrelés nélkiil
(1]. ábra).

őnsi csdrnranrd.

x a trorrro

'1 zr&, fi*rei
ffi

ébro.7.

ila n,nes sátorlap, akkor a 2. ábrátl közölt rneiszet szerint ké-
szítsük,.el A r,ízgyiijtő-. és emésztő-árok mélysége és szélessége
a körülbeliil várhalti esőmennyiség nagyságáiól Ttigg.A íiilkék elhelyezésére vonatkozó póldá a +. ÍŐran látható.
(Jamboree, 1933. Francia-tábor.)

Bohn Anta|,552, st., Szeged.

B.L

1. ábr.r.
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REJTVENYEK.
Rovatvezető: A 64. Szent Asztrik ts.-cs.

Ma mőndem l,élek uidd,m,an d,al,al,Jom,t

LeoeLezzűnK\

l pUíl r

13. Keresztrejtvény.

A reitvérlyeket össze-
állította : l(atona.

l pont
4 pont

Vizszintes sorok: l, Sport. - 13. Szegényeknek allitják.{eI
mostan. - 14. Török íőimádkozó. - 15. Yizze| teszi az ember,

- 16. Kereskedelmi rövidités. -- 17. Ló lesz a lidegtöI. - 19,
Mina-in inugyur Rúzd most erte. - 22. E-ve| növény..--,23- Fia-
ta| há;l'á|laÍ.' - 24. Módositott zenei hang. - 25, ilti:iállat néu-
iiírit. - 28. Kötőszó. - 31. Most minaenki u melegebb ruha-
iát... -33. Túlen Jödi a f öldet. - 37. Az arab nyelv névelője.-
i8. Halottnak allújak. -'39. lskola (régiesen), - 41. Yízi á|lat.

- 42. MegszólitáÓ. - 43. Nem vaiódi. - 44. Fokképző. - .45.
Kutva is tőszi. - 46. Sportot űz. - 48. Ezt téIen sok utcasarkon
aruínak. - 53:Adj, más nyc,lven (íonet.). - 54. Határozott em,
,ber ne7 ismeri. --' 55, Foidított viz, - 57. Yadász teszi népie-
sen. -:58. Tollat ...... a téli estéken, - 60. Hangszer. - 62.
Lelki jetenség. 

- 63. Orosz folyó. - 64. Féríinév. - 65. Fone-
ttkusan, elemiben tanitják.

Függöleges sorok: I. Télen a falusi e ntber teszi (3 _srQ).._-
2. Nép. 

--3. 
Hidegben az e mller. - 4. É-vel kereskedelmi kité-

tel. - 5. Noé legidősebb fia. - 6. F'oIyó. - 7. Nem íinonr bor,.

- 8. E-vel idege"n helyestés] - 9. Fötd1ész. - 10. Zokogás kez-
,dete. - 1I. Ferfinév. - 12. Tésztára öntik. - 13. Ezt a napot
,is télen tartjtik. - 18. Sporteszköz, - 20. TéIen is gyakori.

21. Télen elmaradhatatlan. - 26. Beteget a hideg, *,
27. : 37. vizszintessel. - 28. Folyadék. - 29. Mar. - 30.
Téli szerszdm. - 32. Hidegben az ember (ikerszó). - 34. Idő-
egység. - 35.,Fizetik. - 36. Az új hó. - 40. Kötősző. - 45.
Nem kételkedem. - 47. Fosztóképző, - 49. Romlottságot jelöl.

- 50: A telt szénásszekérre még égy villával, - 51. A hon,atok
I848-ban itt raktak le a Jegyvert. - 52. Esküvő. - 51j. Eg},nrást
követő betűk. - 59. Azonos betűk, - 61, Fűszer.

Megfejtésül beküldendők a dűlt betíis szavak.
Beküldési határidő: december 28.

. A dec.15-i szúm helyes nleg,fejtései: 1. Proiiliga.2. Hátsó In-
dia,3. Mikes Kelemen.4. Szét zendil az.erdőn.5. 1) Orestes.
) Phutalos. 3) Erumanthos. 4) Neilos. 5) Iladarnanthos.

6) Oinomaos. 7) Aristoteles. 8) Darr-ios, Függ,: 1. Open Road.
|_ 9. Priamos.
" üzenet megfejtőknek: Turopoli A. ertesülésünk szerint a jutal-

mat akkoriban mindenki nlegkapta; ha ti nem, úgv a kiadóhiva-
falnak írjatok és reklamáljátok. - Sz. F. Sárospatak. Utánanéz-
tünk. A legközelebbi pontozás jöl,ő számban jön, -, Mókusok.
Szeretettel köszöntünk. Jöjjetek, jöjjetek!

Kedves Fiúk!
A'karácsony sok lejtörést okoz mindenkinek, akinek sok isme-

rőse van, így elsősor:ban nekünk, levelezőknek. A. tő,nehezség
ne,n is niindig az, hogy mindenkinek akarunk adni valamit, ha-
nem az aján_ékok heryes megválasztása.

Karácst;iryi gondjaitókat nem akarjuk jótanácsokkal _még.el-
visclrreLettcrieuJc tcirnl, rnxább bejelentjük, hogy korlátolt szám,
ban adhatunk levente-melljelvényeket (magyar cítner posztobol,
kozep.n zöld levéten íehér ,,L" betű) az ünnepekrg. E?"\,
csénqzse.ési tapasztalataink szerint, kitűnő ajándéktárgyak kül-
földi cserkészek részére s ingyen adjuk.

Hogy sok fejtörés után az ember néha milyen szerencsétlenűl
vál;.sJja meg ajándékatt, arra P. K, barátunk tanu, aki osztrák
levelezójétől budapesti látképeket és Márton-lapokat kapott leg-
utóbb. E,z azonban nemcsak elriasztó példa, hanem a Márton-
rajzok páratIan népszerűségére is bizonyíték.

Ha már ötletszegénységröl van szó, elrnondjuk annak a leve-
lezésnek a tórténetét, mely, tudtunkkal, a meddiiségi világrekor-
dot jelenti, A rovatvezető-május elsején sokszorosított lapon ér-
tesítette egy észt barátját, hogy lakáscíme megváltozik. Ezután
kölcsönös hallgatás december elsejéig, amikor viszont az észl
költözött más utcába Tartu városában s erről nyomtatvány út-
ján értesítette csekélységtinket,

Abban a reményben, hogy 11 érdekesebb leveleket írtok és
kaptok karácsonykor, szívből kívánunk kellenres ünnepeket és
v akációzást mi ndnyáj atoknak.

Címünk: Levetezesi Akció, Btrdapest, V,, Nagy Sándor-u. 6.
Hivatalos óránk: szornbat d, u. 4--6-ig,

üzenetek levelezőknek,
S. E, 221/,ő. Franciaországból és Belgiurnból szerzünk levele-

4őt. Hogy éppen Duffelbői kapsz cimet, azt nem ígérhetjük. -Ifj. B. Árpád, 16. A svájci íiú címét már kiadtuk egy szombat-
helyi levelezőnknek. Most látjrrk, hogy a multkor elkeresztel-
tünk Edgárnak. Nagyon sajnáljuk. Sejted, hogy történt? -F. S. Debrecen. Két-három levelezőt igyekszünk szerezni. Saj-
nos, német nyelwel nem lehet olyan sokfe!é boldogulni.

Átdnyi Istvan.
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Ónörnet okoaní egg él,eten át t

Csapatok, Csapatvezetők !

A sokat kért és sokat keresett
cserk é sz szín d arab - s oro zat
első példányai rnegjelentek !

A ..MAGYAR CsERI{Ész3zíNoAn,ABJAI"
közül eddig megjelent:

l, sz, Dr,Borka, G,:
RADIoEBED.

2. sz, Ercebrwcker A,:
ERDŐ MELLETT
NEM JÓ LAI{NI.

3. sz, Racl,utítlptí Il,:'
BOOZ MEZEJÉN.

4. sz, Dt". Bot,ka, G.:
A NADRÁG.

5. sz, Almdsgt I dseló:
s. o.. s.

6, sz. I)t,. Borka, G.:
cönp GÁBoR
(a tsörkész előadáson.)

Sajtó alatt még több kiváló cserkészíró színdarabja,
A fenti színdarabok ára füzetenként 20 fillér.

Az előadási jogot l0 példány megvásárlásával lehet
megszerezni. - Kisebb megrendeléseket bélyegben
is ki lehet egyenliteni. - A portó a renoelőt terheli.

,A IV. Világjamboree előkészítése és eredménye" címmel je-

lent meg a Táborparancsnokság hivatalos beszámolója. össze-
foglaló munka, mely végigvezet a Jamboree előzményein, ismer-
teti az elözetes számvetéseket, a szervezés íontosabb mozzana-
tait, felsorolja a szervezési nehézségeket. Majd a tábor leíolyá-
sát és a Jamboree rendkívúli eseményeit állítja elénk. Különös
érdeklődésre tart számot a Jamboree iizeméről szóló beszámoló.

A Táborparancsnokság hivatalos adatai e könyv mellékletében
jelentek meg először statisztikai táblákban, és szemléltető grafi-
konokban.

Megrendelhető a Cserkészszövetség Gazdasági Hivatalában és

a Cserkészboltban 0,80 P beküldése mellett.

n,A csodaszarvas Jamboreej4.!' 4Q vezető 40 tanulmánya arról,
hogy mit érdemes megjegyezni a IV. Világjamboreeról, hogy mit
érdemes a csapatmunkában felhasználni. A leghivatottabbak, a
világtábor vezérkarának tagjai és a szakcsoportvezetök,számol-
nak be ebben a könyvben,

Tizenöt ív terjedelemben, íinom papírra nyomva, azokat az
elöadásokat tartalmazza, melyeket a 7, számú Verbőczy-csapat
rendezett l933 október-december havában,

§zerkesztője dr. Temesy Győző, kiadója a 7. sz. csapat.

Az előfizetés l 50 P egyidejíi beküldése mellett a Cserkészszö-
vetség 0azdasági Hivatalánál történik.

,,A csodaszarvas Jambored'-ja 1934 január végén jelenik meg
és bolti ára 2,5O P lesz.

Cserkészies, szép és olcsó ajándéktfugyalrat Peiniger Károly
cserkész-ötvösnél kaphatsz! - Pár példa: ezüst liliomos kézelő-
gomb, vagy óralánc 2.2O P; ezüst csodaszarvas, tűvel vagy biz-
tosítótűvel 60 fill. (nagy alak: 80 íill.); liliomos fényképalbum
l P-töl (24 |ap, 11x18 cm); ezüst monogrammok, jelvények
30 fillértől. - Ne felejts el idejében rendelni s postaköltséget
számítani! Cím: Budapest, I., Horthy Miklós-út 28.

őőo

Ejnye, te fiú !
Mama és a fia beszállnak a vonatba.

Mama (leveti a télikabátját, persze a íiú nem segít neki): Jaj,
de meleg van ebben a szakaszban!

Fiú: Ész nélkül íűtenek ezek a marhák! (Kabátosan leül a ma-
mától legtávolabb eső sarokba.)

Mama (kedveskedve): Ugy-e, milyen praktikus az a harisnya-
tartó, amit vettem neked? Nézd csak meg, fiacskám!

Flú (ásit): Már úgyis láttam!
Mama: lgen kimetegszel így kabátosant Odakünn majd hideg

ni,i, 
li?á.é'k!ii1'ÍŐs,1l 

félteni ! (Sárgaíedelű ponyvaregény olva-
sásába mélyed.)

Mama: Vajjon Laci bácsinak vannak-e hangjegyei, amikből va-
káció alatt gyakorolhatod magad?

Fiú: Biztosan nincsenek!.,. De hagyjon már olvasnit Most a leg-
érdekesebb! (Mama magába süllyed, a fiú hamarosan elbÓ-
biskol az ,,érdekes" könyv mellett.)

Mama (nagynehezen fölveszi a télikabátját): Lajcsi fiam, ké-
szülj, megérkeztünk!

Fíú (nagy rázásra végre fölébred): Á, még ráérünk! Kár úgy
. izgulni! (Azzal unottan kászálódik és leszáll a Mama után.)

Ez eredeti hangosfelvéte|. Hozzátoldás nélkül. Hej, cserkész_
népség, írjátok meg a vakáció alatt, hogy folyt volna le ez a rö-
vid jelenet, ha a nagy melák fiú helyén magatokfajta cserkész_
ember ült volna?

Jutalom: egy tábla csokoládé.

I(ülíöldi cserltr'ész-
íesírzéreirrls.nels
l,egseebb loaróosonplí rnegem,üékeaés,

de ma,glumlenak ös rnaradamd,ó emlék
a Ja,mboree foűócsoporű dltal hészí-

tett mintegg 3000 fénghépfeluételt fetöleló
féngképsoroaat, melgbóI a legszebbeh

hiucilasztcisa dhal a famboree-emlékeinhet teb
jessé tehetjüh.

A íényképek áral:
6,5X9 cm-es másolat
9X|2 n ,10xl5 , ,levelezőlap ,

lev.-lapra nagyítás ---
13X 18 cm-es másolat

13x t8 cm-re nagyítás 90 f
t8x24 cm-es másolat l50 f
24X30 , l 240t
27x87 cm,es másotat 320 f
oanoráma 30X40 cm 280 f
kis panoráma __- _-- 150 f

14íní
26í
26f
,t0 f
40f

Megrendelhetők a Magyar Cserkészszövetség.
Gazdasági Hivatalában (V., Nagy Sandor-u. 6.),

ahol a fényképek is megtekinthetők.

állA kerületeknél egy
megtekintésre,

kivonatos mintaalbum
mintegy 70 felvétellel.



§ aammalc maggarolc,, kilc messpe sodródtala !

LE vp r-, o p I.AFR I I{Ág Ó r,
lrva október havdban, a nytir elején, nagy szdrazsóg közepette. Hdrom bantu fiú szomorú

története, kik nem yehettek részt a Jamboreen,

Ez pedig úgy történt, ,hogy
a délálrikái Égyesült-Államok
Bantu Cserkészs7óvetsége kép-
viseltetni akarta magát három
tagjával a Jamboreen.."Ki is válaéztottak a johannes-
bursi csapatokból három stramm
feke-te svÖreket, felszerelték őket,
oénzt "Ózereztek a számukra,
Ámi az út hosszát tekintve nem

" É-:..'"Ö h;';';;riiit écbőt n.. csapott le eddig a villám, le-

csaDott most.'"d,,it"iJŐ'billanatban a miniszter_megtagadta az útleveleket,

"léá Üfi;"'d; ;A hr;"; fiú ,úgy eI.les-z k-ényeztetve á,Jambo-
il;; hii' kói,itjii ig.n nóne, te§á nekik a,való életben elhelyez-
kedni":^"F*.r. így, ilyen egyszerűen leirva és olvasva, érthetetlen a
a.jű. Á iiíi.nétmi tráitérrel már érthetőbbé válik,- 

ÉtBsztlr is tisztázni kell, ki is az a Bantu?
Áiiir.u-ráT.ÓrŰ§a iet<eté, vagy legalább is.sötétbőrű, de. 1e,ln

,i"j^"Ösii.'iiág-y-aiáanórsáE6an 
"véve az északi részen lakók

'tái,ltári,';kózéfién negerek és"az egyentítőtől délre esö tujg.t,q1

i;;ffi ;i. ; Ó"ez i k. Ezek"ről an nyi t tudlin k, ho gy_ né ge.r ve r.mell ett

;;il;iü;; hámita ver is iolyik az ereikben.-Feketének feketek,
;il;;'"i;;;, ,nint a kondér"alja, vagy a suvix, hanem amolya_n

;Órkóiiká;é*irrÚ, rn.ty nétra teje§t<ávézinűvé alakul, amikor is
nagv szépségszámba megv,"-ö,eráir-iT.áTót 

ete út o.§ága szintén a bantu_csoportba íartozik,
de az uralkodó elem a iehér ember. Ha köíülnéztek a szomsze-

daitok között, akkor ott is találtok uralkodó eleíne.t és ecy..T3-
iik elemet, mélyet ma kisebbségnek neveznek., Itt a bantu a több_
sés. ötször mú-lia ielül számb,án a íehéret, de a kisebbség sze-
,.fi.t iát.ru. Az'uralkodó elem a lehér emtjer. A két elem között
nigy "a, űr, oly nagy, hogy 1 f9h!r emb.er re.ndes !örülqély.g.\
U-ÍŐtt Uezőt sem to§'a íekétével. Rendetlen körülmények között
néha ez is előiordul. A vonaton nem ülnek egy kupéba, külön
városrészben laknak és külön templomba is járnak. lgy nő lel
a ket íaj; ez az é|e1 rendje. Az egyik az út, a másik a §z9lg9|
a munká§ cseléd, paraszt.-É,s miutáh ez az élet rendje, mindenki
tóbbé-kevésbbé beletörödik ebbe a rendbe.

Most elképzelhetitek, hogyha a három bantu gyerek elqegy
G-döllőre, milyen más vitágot látott volna ott. Szerintük tótágast
állott volna a-világ. Mindazok a nemzetek, kiknek nincsen szí-
nes gyarmataik, mind kezeltek volna velük, megölelték volna
őket,-barátságukba íogadták volna stb., ami a Jamboreeval
együtt jár, ahol íiatal gyerekek, kik a magas politikával nem
foglalkoznak, éltek együtt. Azt hiszem, hogy némely nemzet fia
nem vol1,olyan barátságos a négerekhez, rlagy legalább is nem
olyan visszatartás nélkül barátságos, mint mondluk a magyaí
gyerek, ki a feketéket csak a Kogutovicz-atlasz hátlapjáról is-
meri. Bizony elképzelhető, hogy a három bantu úgy el lett volna
kényeztetve, hogy mire hazaerkeznek, itt megpróbálták volna a
íeher gyerekekkel ölelkezni és kezet íogni. Azt hiszem, az ered-
mény egy lábszár, vagy egy puhább oldal megrúgását okozta
de dem ólyan, mint a kondér alja, vagy a §uvix, hanem amolyan
vcdeni őket.

Megjegyzem még, hogy a_miniszter egy igen derék, becsüle-
tes, jószivű ember.

Ti it:ljétek meg, hogy helyesen cselekedett-e, hogy nem en-
gedte el őket a Jamboreera?

Testvéri szeretettel üdvözöl és grat'ulál nektek a sikerült Jam-
boreehoz a Busfunan.

oigász clmmel plakátúiságot indított ,a pápai
227. sz. Tisza-csapat l. raia. Ez az ulsag ls Dl-
zonvsása akar lenni annak a ió munkának, ame-
lveÍ e-sEsz évben vésezni kívánnak, Egyclöre
drinden-ereiüliet az otth-on és az őrsi sarkok íel-
diszitésére 

-íordítiák. ugyanis úi, tágas otthont
iantak. melvnek a berendezése tág teret nyujt a
cserkészleleúényesség érvénycsitésérc. A qln!,9
már nagyban lolyik s a két íai s az egyes or_sok
kvzt lb llellles vcíseny indult meg az otthon
siebbétételére, - 

A b'ere4lezés költségeinek fe-
dezésére ianuár l5-én a Jamboree-litm bemuta-
tásával egyideiűleg tábortúzet rendeznek. Készü1-
nek, hogi-,,iói s Jól" adi,anak. - Jelentős moz-
zanáta vbti'-a csapat életében a,,Jamboree ta-
nulságai" címü páiyázat, mely iíánt élénk érdek-
lődés-mutatkozoit. Eredmények: l. Lőrincze La-
ios (l0 P). 2. Iscserekov Andíás (6 P), 3. Tóth
katnian (4 P). KönyYiutalomban részesültek
Tóthoál Mártori és Tompa Zoltán. 

- 
Az l, raj

vakáiiós munkatervéből'említésreméltó a kéz-
üsvessési oálvázat. Mivel a rai őrsei mind madár
névre h*all'satiak, a kézügyesiégi pályázat is a

madárvédeTemmel lesz kaptsolatban. A munkájuk
esvrészt otthonuk díszei leSznek, másrúSzt g},a-
kóilati hasznuk is van és nagyon szép célt szoI-
gál'nak.

v, KERüLET.

ltleghivó. Á Magyar Cserkészször,etség V. kc-
rülete t934 lebruár 4-én, vasárnap d. e. l0 óra-
kor a kerület helyiségében (Szeged, Eötvös-utca
2.' sz.) taítia évi rendes közgyűlését. 

- 
Tárgy-

sorozat: l. Elnöki megnyitó.2. Főtisztviselők je-
lentése.3. Az 1933. évi zárószámadások beieí-
iesztése és a felmentvény megadása,4. Az 1931.
évi köllségvetés megállapítáSa. 5. Indit\,ányok.
(Négv hétfel a közgiűlés elött írásban nyu,jtan-
dók-6e a kerület elnökségénél.) A szavazati iog
gyakorlására az alapszabályok 7. §-a az iíány,
adó. Alapsz.abályaink 7. és l1. §-ai alapján a
Szövetség rendes tagjai, tehát a szervezőtestüle-

tek alkotják a kö2gyűIést. A szervezötestületek
tagsági jógukat a közgyűlésen igazolt kiküldött-
jeik út!án-gyakorolják. A közgyűlésre kültlhető
kiküIdöttek száma minden szabályszerúen mú-
ködő raj után (a január l-i állapotot véve al,a-
pul) egy-egy képviselő, Három évnél fiatalabb
szerveZőteStület, il1, csapat aZonban csak egy-
egy kiküldöttel, illetve szavaZattal szerepelhet,
eÁy kiküldött azonban legteliebb tlz szavazatol
k,pviselhet. Az elnökség.

A szegedi ál1. íőreálrskola 552, sz. Petneházy
Dávid-cserkészcsapatában 3 íaj keíetében íolyik
az intenziv belső munka. Roversorba kerülö cser-
készeink a Fiatal Magyarság és a Korunk Szava
cikkei nyomán, dr. Jachan Géza pk. irányitásá-
val készülnek átvinni a cserkészeszméket az ú, n,
,,civrt"-életbe. - 

Ujoncaink nagy örömmel és
buzgalommal igyckeznek belelnélyedni a cseí-
késitudományokba, 

- 
Havonkint jelenik m€g

,,Parázs" név alatt plakit"jságunk, inely a reál-
iskola nem-cserkész tanulói között i§ nagy köz-
kedveltségnek örvend.

]vlikuláS ünnepét zártköíú teadélutánnal ünne-
pelte meg a csapat. A mindvégig hangulatos
teán a csapat őtsei rversenyszerű negyed-negyed-
órás műsort adtak.

Az V. kerüteti szegedi csapatok őrsvezetői tan-
íolyamát dr. Jachan Géza, csapatunk parancs-
noka tartja a reáliskolában levő otthonunkban.

A taníolyamon 8 cserkészünk vesz részt.
A szegedl csapatok őrsvezetői tanfolyama kb.

40-45 résztvevővel, dr, Jachan céza cs.-pa-
tancSnok vezetésével megindult.
_Az első ö§szejövetelt 10-én délelőtt a reál-

iskolai cserkészotthonban tartották. A tanlolyam
heti egy össZejövetelen tartia megbeszéléSeit.

A siegedi cserké§z Eszperantó Gyakoflö Kör,

- 
mely mintegy 00 tagot számlál 

- 
befejezte

kezdő nyelvtaníolyamát, s John Berggreen nor-
vég cserkésztiszt távoztáv al haladó-tanf olyamot
indít Farka§ Eínő l23-as s.-tiszt vezetésével. 

-A legutóbb megtaított gyűlésen a kör megválasz-
totta tisztikarát. EInök: Babiczky Ede cs.-tiszt,
tanár.

VI-VII. KERüLET.

A pécsi diák-cserkészek nagyszámban gyűltek
össze noYember 25-én délután a keresztényszo-
cialisták szél<házának nagytermében, hogy meg-
hailgassák V. Faragó Ede oísz. vezerőtisztet, a
magyar cserkészek annyira szeretett Ede bá'-ját.
Sok mindenről §zó esett, Jamboreeról, Jamboree
utárri munkáról és sol< más egyébről is. Nemcsak
Ede bá' mondott sok é,rtélreset a fiúkrrak, hanem
közúlük is többen íelszólaltak. Az Ede bá' vé-
zette megbeszélés közös énekkel és a teremből
vezényszónélküli kivonulással éít véget.

tv. KERüLET.

'.*l !
\},

Ide nézá, öregem !
lgazi,ió cserkész- és sícipöt csal<

kaphatsz, Tartósságát és vízmenles-
ségét sok ezer cserl(ész igazolja.

Sí-cipó l8,80 P, Sí-cipő (luxus) 25 P.
Cserkészcipő, 2 csattal, magasszár-
ral, az elmult Jambor, ekon bevált jó

minőségben :

35-39 sz. 40-43 sz. 44-46 sz

r8P 22P 23P.
Korc.olyacipő t8 P-től. Kirándulócipő
l2,80 P.től. - Vidéki rendeléseket

rontosan teljesítünk.
TEBNÓczKY JÁN()S §portcipöüzeme
Bpest, VIlI , Festetics-u.4. (Mosonyi-u. satok]

Telelon: 41-9 77,

őő1



A sBeretet erösebb a hald,lmá,l l

A péc§t múnkáslfjú-cserkészek is összegyűltek
november 25-én, a szombati erősebb munkanap
következtében azonban csak este 9 órakor. Az ő
megbeszélésüket tefmé§zetesen szintén vitéz Fa-
ragó Ede orsz. vezetötiszt irányitotta. A komoly
témák közös játékokkal és énekekkel váltakoz-
tak s a tartalmas ö§szejövetelt kórt alakítva s
egymással kezet íogya, háromszoros,,Jó mun-
kát!"-tal íeiezték be.

Tlsztigyűtés is VoIt Pécsett vit!iZ Faíagó Ede
orsz. viátőtiszt Pécsett-iárta aIkalInával:^ llé-
oes tiszticvűlésen nemcsak nécsi vezetök vetttk
iészt, ititiót< tisztek Szekszárdról, Dombótárról,
Barcsról, Szigetr,árról, Komlóról és a pécsi bá-
nvatelepékíől-is. Megbeszélték a cserkészlapok
üivét. - íoslalkoztak a cserkészirodalommrl, a
liIirOÓree Íanulságaival, a Jamboícc utáni munka
iránvával, közös versenyek rendczósének a gott-
dolaiával. Faragó Ede néhány ötletet vetett fel,
anrelyeknel< me§valósítása a nyáíi,tábofokat_ te-
hetné 1élekben-is magyarabbá. Szóbakerült a
tiszti igazolások, illetVe igazolvány jitások kéí-
dése. i mu,nkásiíiúság több problÉlllíija és még
sok 'minden. EZ á kJrüIeti tisztig],űlés _előrelál-
hatólag sokat foglalkoztatia majd az egyes vá-
rosok tisztisvűléseit is.

A Pécst Rát. xor első ádventi estién v. Széky
Pál tanitóképzöintézeti tanár, kcrülcti lőtillrár
ttasvon érdekes elöadást tartott a gödöllői lilíg-
táb-Órról ..Mit tanultunk a Jamborcen?" címmel.

A 668.'iz. Gyónl oéza-cs.-cs. sa!átmagakészi-
tette tárgyakkal (föképpen játékszerekkel és lc-
velezőlapokkal) résztvett az Ev. Diakonia kará-
csonyi vásárján.

lx. KERüLET.

Meshivó a Magvar cserkéSZszüvctsúg lX. ke-
rUieié.nek l93-1. évi-ianrlár hó 7-én, vasarnap dél-
e|őtt íél l l órakoi Debrecenbcn, a Városház_a
közsvülésterrnében tartandó íendes évi közgyü-
ieii?Ó. - Tárgysorozat: l. Elnöki megnyitó.
2. lelentés az "t93g. évi gödöllöI ,|anlboíec lx.
Altábora munkáiáról. 3. Fi)ti1l(áíi jelentes.,l. Ve-
zetötiszti ielentés.5, A ker. löpénztáros ielen-
tése és ai 1933. évi zárszámadis bemutatása.
6. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 7. Az 1934,
évi költsésveréS előteriesZtése. 8. A megürese-
dett tisztsáPek betöltéSe. 9. Intézőbizoltsági ta-
sok ViilasZiása. l0. Inditványok. Elniikség. 

-Áz esetleges inditványok a közgyűlés elötl 4 hct-
tet nvtlit;ndók be irásban a keriiIet Titkári Hi
vatalánát. 

- 
A csapato|( az alaFszabályok 7. §

l3. és 15. pontiai szerint kiildik megbizottaikat.
A l34. É. E.-cs.cs. szeptember 28-án kezdte

mes munkáiát 6J cserkéSszel, J0 apróddal.,\
csaóat mrrrliáiát Szabó Káíoly vcZctötiszt, cSá-
oatbarancsnok. Boüa Réla aprórJparancsnok és
b tiszt vezcti.' A csapat munkapro3ramjából ki-
emelkedik a nyárra teív€zett au§ztíiai mozgó-
tábor. E(vben á csapat kezdeményczésére a lle-
lvi csaoáiok bevonásával örsvez.töi tanfoIyanl
iiOult ineg, melynek vezetöi: Szrbo Károly vt.,
dr. uiszáizi kálmán cst. és dr. szabó zoltán
cst. c!apatparancsnokok. A tanlolyamon részt-
vevő őriveietők száma meghaladja,a 1-}0-at.

AMAGYAR CSEIIKÉSZ
Po STÁJA

valamennvi csefké§zte§tv
mel telles, 

- boldog karács"Í'rT'T'i:lo.[:f "l,'"T-
nunkt Sziveket sínrogató krcsi Jézus legyen a
szent estén Vendégetekl

L. L. lenö. A nvakkendő lrátsó sarkába lrim-
zett örsi-állat szabálytalanuI lengedez hordozója
hátán. Nincs senkinek engedélye eríe a különIe-
ges viseletre; ha láttad, akkor tudtad, hogy sza-
bálvtalan öltözködéssel ran dclgotl. amelyct sent-
mik-épen nem utánozhatsz, Ne akarjatok erönek
ereievel tarkák lenni; a ntagyaí cserkésznck jel-
legretesSége volt mindig a s7ürl(e, igénjtclcn
cgyszerűség a íuhájában. 

- 
Péká. De lrarag-

sZon, testvéí. Mit pörölsz? EmlékezZél viS§za,
hogy mindig szeretettel köZöltük öSsZes hirdeté-
seiúet éS Soha nem úgy kezelte a kiadóhivatal,
mlnt úzleti hirdetést, anIelyéít pénztiz.tés jár-.
Másfél éve prédikálom már, hogy ideiében küld-
jé.ek e leveleket, meít tnásképpen ncm éril< el
a következő számot, AZt is píédil(álom, hogy
egyenesen Sopronba küldjétek a nekum szóló te-
velet, meít al(koí sol{|(al gyorsabban megl(apom.
Ha nem akarsz szót éíteni, akkor miért szidod
a szerkesztőSéget olyan hibáért, amelyet magad
követsz el? ,,A cserkész erőszakos" 

- 
ilyen töí-

vény nincs. 
- 

T. sanyl. cratulálok a szé.p csa-
patmunkáho,Z! Jó1 esik érezni a messzeségbő1, ha
egy-egy csapat köIül szinte forró a lcvegő a lel-
kes munka ütemétől. 

- 
B. Bandl, Deblec€n.

örülök a sok kedves laiznak. Levélberr válaszo-
lok majd neked. Nb. a B. P. képck rémesek. Va-
lakit így leraizolni: becsületsértés. 

-Tötbfcni-béll p^lyázóklak. öt elintézetlen őszi és nyári
pályázat résztvevői tüntetnek záít sorokban a
szerkesztőség ablakai előtt. SZeíetnónek ráülni a
szerkesztő lelkiismeretére és megnyomorítani éj-
szakai álmait. Hohó! Hiú erőlködés! Mert gyeíe-
kek, ha. kiírunk pályázatot, nem elég ánr az, ha
sziwel-Iélekkel,nekifogtok és begördítetek két

Igazi
cserkészmunka
csak akkor lehetséges, ha

lépést tartunk a központ
munkájávall.

Cserkészel< kaIauza a

Elöfizetési ára,.

Egy évre
Félévre

P
?
P

EIőf izetési ára:
Egy évre __. 2.40
Félévre 1.20

§

vezetők és cserkés ztisztek
mindenkori segítőiársa a

E lőf izetési ára:

MAGYAR,

vagónra vató irást; íontos az is, hogy ezeknek
az irásoknak lelke legyen és gondolat legyen
bennük és irodalmi íormájuk és értékük is le-
gycn. Látjátok, ha úgy elnézem az öt küIönféle
felszóIitásra beérkezett íengeteg páIyalnunkát,
melegséget érzek a szívemben, meít azt látom:
mennyi nekilendülés, törtetés, igaz erölködés! De
ha íelteszem a kritikus szemüveget, egyszerre
sötétnek látom a viIágot, mert kénytelen vagyok
megállapitani, ltogy nivóban nagyon-nagyon alul-
máradtatok a Magyar Cserkész igényeihek. Ami-
kor pl. Dudrkának megmutattam a róla irt pá-
lyá7atokat, zokogni kezdett éS áZt bömböltc: Mit
vétettem én, hogy ilyen rémes műveket írnak ró_
lam!!??,.. Fiúk, íf,iatok, pályázzatok, de a.mit ir-
tok. jó1 átgondoIiátok és hasonlitsátok össze a
Iapban megjelent cil{kekkel a külső íormát, stí-
lust, kidolgozást illetőlegl Higyjétek el, fájdalom
a Szertr(esztőre nézve, ha megajánlott akármilyen
pályadija a zsebében narad, nrert nincs méltó
lérfiú, akinek adhatná. Legközelebb iobban neki-
gyűtkőzzetek! 

-,l34. 
Móklsok- Meleg öleléssel

köszöntöm a Mókusokat. Látjátok, ezért küzdúnk
a Szeretet minden eszközével már évek óta: hogy
nemcsak megrendeliétek, olvassátok a lapot, ha-
nem magatokénak éreZzétek, az örsijtök egyik
legértLkesebb tagjának tudjátok és vele egészen
s_elVes, Szoíos kapcsolatban dolgozzatok.,És
amint egymásnak segitctek és törödtök azzal.
hogy a cserkésztestvér minél igazabban tudion
cSe,kLlsZélctet élni, úgy jöttök segíteni nekem is,
hogy minél értrkesebb lehessen a magyar liúk
uilágia. Várom a verseket, cikkeket hózó sok-
sok levelet, Szervusztok! 

- 
z . . ai flúk. Megren-

dülve íigyeIeIn nehéz sorsotbI<at. Kitartani ánél-
kt,!, llogv kihíVnátok magatokkal szemben azt,
aki ellcnséges szemnlel nézi a munkát. Szeretet-
te1 gondolunk rátok; mindennapi menlentomban
szerepeltek. 

- 
Pa-Ka. Leg_közelebb részletesen

írck. Szervusztok! 
- 

Gábor bá-yám, Türelem
még egy kis ideig! Legkózelebb levélben felelek.

- 
V, György. Türelem! Legkózelebb levelet

kapsz. Most boízasztöan sok a dolgom. Tele a
szobám cserkészekkel, akik már második napja
á]litják iissze a xIV, óvíolyam tartalomjegyzéliét.
Nagl on k<rryes és nehéz 

-munka: a leitiii< csak
úgy zúg rnár tőle. Majd ha kihevertúk, akkor
irok nekcd. 

- 
Sch. Mlháty, Ujpest, Igy nem tu-

dom leközölni, testvér, TúI egyszerú e§yenesség-
gel n.é_z lleki a témának és a teldolgozainál egé-
szen cPyenesen elmontIod a gondolataidat, anél-
küj, llosy feIöltöZtütnéd öket ús érdekcssé isve-
keznél tcnni azt, alnit rirontlasz. Ha a liú-"ol-
\,ásni kezdi a cikkedct és azt lálja rögtön az elc-jén; _,,A szérénysrgröl, mint eóberi'iótulaidon_
ságról logok beszélni'i 

- 
akkor ásíi és fordít

egyct a lá|)on. IIyenkor a jelszó:,,hátulról mell-
bc", vagyis olyan erdekes íclöltöztetéSben keIt
bcadni a gorrdolatokat, hogy még az is elolvassa,aki \ilagnak lut minden komoly írás láttára.
Szemelr,éttyexet eSetleg íel tudok ttasználni a
cikkedböl. 

^1egengeded? - 
K. lstván. Megenge-

ded, I)ogy a karácsonyi vakáció után mÖndiak
bííalatot az irásaidra? Most nem iutok oIvas'ás-
hoz, A vakáció alatt, íenlélem, nyúgodtan el tu-dok maid olvasni mindent. 

- 
Didu. Drása oai-

tás. fcllctettem a kis cikkedet és el sem o"lva-soil
addig, anlíg a nevedet meg nem irod. Én is sok-szoí .irok névíelenül, vagy álnév alatt; Iehet úgyirnod, hogy a tetszés szerint váIasztótt álnévéirirod a|á a cikkeclet; de énnekem tudnom kell_hogy ki vagy. Nem árullak el. ha nem akarod]dc vis2ol]t Ilem állhatok szóbá veled. aÁiu aí!arcot hoídasz. Á cikked pihen és vái.

CstrItI{EsZ

Negyedévre 2.-

öregcserkészek legjobb
,barátja a

FIATAr-,
MAGYARSAG

4.-

P
P

vEZETOK
LAPJA

Mind a három lapra előfi-
zetni lehet a M. Cs. 31.428.
sz, postatakaréki csekk-
számláján és a Kiadóhiva-
talban (Budapest,
Sándor-utca 6. lI.

Kéri mutatványszámot!

a,._Magyaí cserkészszövetség Hivatalos Laplr.
Előliz§te§i ára cgesz evíe l2-pengö. 

- FCÉvre6 pengő. _ Negyetlévre 3 pengó. 
- 

Szerkcgz-
tőSeg és kiádohivatal : Budapest, v. kcrolet,-

Nagy Sándor-utca 6. szam. Cserkészház.
szerkesztéséí1 és kiadásért íelelóa;

KOSCH BÉLA dr.
Kiadia a Magyaí c8erkész§zövetség.

[-.APUNK

hirdetési részén
csakis rnegbízható
cégeket ajánlunk.
vásárlásnál hivat-
kozzrrnk a Maglyar

cserkészre.

Egy évre __

Félévre
4,- P
2.- p

,,Él€t" líodalml ér Nyomda Rt. Bíd.pe§t, I., Hoíthy Mlklós-,tt 15, - l8rzgató: Lelrzky |eró.
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1. Zailó jég a Duncín. 2. Zuzmarrís erdótész a tl[cítrciban.
teheti, éluezi a magasheggeh teli pomptijtit. - 5. ahi nem

Egg szep hriszliania. 4. Ahi
legulcíbb az udaaron csuszhtil.

(Kuníalai felu.)

3.

Szilueszter estéjén néhdny perces Jélrevonutt elméttcedésben el ne felejtsd elvégezni az elmúIt esztendö nagy telkiismeretvizsgd-
ltisát, hogy befejezve a szdmvetést, úgy köszönhesd meg sok kegyelmét az Urnak, aki egész éven dt szeretett, segitett, Cserkész-
év et cserkészmódon bef e jezni!
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CSERKEr§,ZBOLTiJ",ij,.:§3"*:,"*19,L,:.fl.3:**,f;
A Magyar Cserkészszövetség kizárólagos hivat. szállítója. \ril A Vilmos csáaz6r-út 48. számrl háztól lrarmadík épület.

CsERwÉsz-ÁRJE;GYZpr<
Apródfel§zefelé§re vonatkozólag kérje külön árjegyzékünket.

^rvalányhaiÁrvalánynaJ-boglár
A§ó gyalo§,§agi (leszer<lcsl anyag, auliB a kcszlel tart) _

,, bőrtokkal, övre íelakasztható
Bot, cserkész, l80 crn lrosszr 25--3c mm vastag jégszeggel és méter-

bcosz tássaI
,, lentinél vékohyabb vagy rövidebb vagy kevcsebb szereléssel 50 til-

lértőt kútön ajánlat szcrint.
.. tiszti, iégcsúccsal, eíő.s 2.7o, könnyebb 1.90 és 

-Botplakettek
8umerang, kereszt 

-Balta, amerikai mintájú, dobó, bőrtokban 
- 

_
Baltakalapác§ (leszerelési anyag, amíg a készlet tart)
Bofotvapenge,,,Jamboree" védjcggyel, önborotváhoZ
ctpő, ,,világtáboí", magasszáfú, duplacsattos, Vafrott duplatalppal, Vé8ig-

bélelt békanyelYcs, sötétbarna spolt box 40-46-ig l6.89, 36-
39-ig l5.80, 3l---jJs-ig

,, ,,Jamborec" védiegyú, a tentihez hasonló kiviteIben, liiSipari kézi-
munka 14-46, sz. 24.50, 40-.13. sz. 23,-, 35_39. sZ. 

- -,,,,Mérföldlépő", sötétvörös chromcserzésű magasszárral, végig bőr-
rel bélelve, sZegezett és hajlatban Vaírott erős croupolr talppa1.
ldeális íiú iskolacipő 40-46-ig r6.50, 36--J9-ig 12.í0, 31-1J5-ie

,, Haíerl félcipd, cSattos nyclvVel, Váríott duplatalppal, végigbélclt,
sötétbaf na spoít box 40-46-ig t3.50, 36-39-i s l2._, 31 35-ig

,, ,,Rover" civil télciipő, barna vagy tekete-
,, ,,Rover" civil magascipö, lekete-

Clpőosztályunk átszervezése kapcsán a legértékesebb külföldi luxus, nra-
, gasszáíú tlra-, Séta-, ltegymászó, szeges-, Montanahaíefl stb, mát-

kás cipőkülönlegességeket, amig a készlet tart, csaknem [éláron 
-cipőfűzó-különlegesSég, börből

clpóvizhatIanító olaj 50 gr-oS 
-.68, 

u. a. l00 gr-os
,, zsir, tubusban

Csajka, aluminium, liteíe§ 1.58, nehéz 2.80, lélliteres
csákanybalta vagy kapa
csésze, nagy, teáS, tdrlletetlen Flturit műanyagból, tányéíral
Derékszit, angol m. vert bronz, liliomoS csattal, l(arabinerrel

,, nickel csattal, csúsztatható karabin€rrel 
- -,, csatt, liliomos, ltülöIt

Evőe§'zköz, alum. összeraklraió kanál-villa 
-.8Q, 

kanál-villa-kés ....- 
-Étetcsésze, patentzáíos, légmentes, gumiszigeteléssel l6 cm 2,90, l4 cnl

Éteidoboz, aluminium, nagyság szerint 285X2O0XtiO mn 5.58"
255Xt75X80 mm 4,50, 200X150X70

Farkaskölyök cikkekre vonalkozólag kérje külön árjegyzékünket.
Gyékény, szalmazsák helyett, 50x200 cm 1.50, gumi talajtakaró 50x200 cm
Oyorsfözö, aIum, két edénnyel, szélvédővel, sárgaréz borszeszlámpával

,, u. a. nagyobb, 21,80, 17.-, 15.-, egy és télliteíes
Harlsnya, khaki,,,Jamboíee". 22 cm 1.60, +cm-kint

,, tömőfonát hozzá, khaki kartonon
-_-}lári§r!ya, khaki ,,világtábor" 2l cm 

-.76, 
cm-ként 

- -Hátlzsák, valódi bőrszegéssel, varíott és szegezett szí.iakkal, barnára íé-
nyezett veretél(lie1.

,, ,.Lufkó" l zsebbel, egyenes szíjja1,35X45 cn, vízhatlan No-
mád vászonból

,, ,,Uz§ok l." l zsebbel, egyenes szíijal 35)(45 cm, a lcgerősebb vas-
tag vadászvászonból -- 5.-

,, ,,Uzsok ll." 2 zsebbel, egyenes Szíiial 45x55 cm, a legcrősebb vas-

Kűlrtc§, bőrszíias, dugóval. karabinerrel fél literes 2.40, háromnegyed
fit€íes 3.30, u. a. filchuzattat lét literes 3.90, háromnegyed titeres
4.80, csavarmenetes zárral. karabinelrel fél literes ir.20, háromnegyed
literes 4._, egy literes ,1.70, u. a. íllchuzattal lél literes 4,40, há-
romnegyed |iteres 5.30, egy liteles ó._

Klirt. F-hangú századktirt l4.-
Kltríxlnór. piros úarv zötd 3.20, piros-íehér-zöld 3.80
Kllrtfúvóka (mundstükli)_ 2.-

Labda, stukk, bőrből r.50 éa- _
La§§zó, 8 mm, l0 méter
Leyente íuhazati clkkek (sapka, ieIveny, ing, stb.) külöíi áía.iánlat szerint.
L_ev_élpapir cserkészielvénnyel mappában, 20 iv, 20 borílék
Málhaszíj
Mentődoboz, Turul, egyéni íelszerelés, aluminium dobozban
Itlentőtáska, őrsi, dobozban, vizhatlan vászontokban, vállhevederrel 

-,, órsi, . nagyobb, bádogszelencében, vízhattan vászontokban, vált-
h eve deíre I

Morse-za§zló, minden színben, rúddal t mXl m
Nadrág, 2 oldal-, 2 fedeles, legombolható hátsó- és l óíazsebbel

hossza khakiakció-lóden Ia khaki lodeu khaki tisztt loden coveícoal
vas2oo

§yakkendó, zöld vagy barna 
- 

_ 
- -.50Nyakkendő, ,,Jamboree"-jelű, négyszögletes, zóld, vagy barna delénbői t.8Ó

N.yaf,k^endo€,y^urú ,,!.anboree" 
-.40, 

lapos börből ionoú 
- 

_.ló
!y!1 ,8.:, 6:-,_ 5.-| .nyilvessző _.50 

- 
_---: 

- 
_.40-_:Oldalzsák, vállszijjal 5.40 3.80

öltöny,_ saccokabat, 
_ 
tlreecheS. nadrág a Ruházati Szabályzat előííása sze-rint, külön-külön is, mérték szerint.

örsi zá5zló la szatinból L_, zaszlóra állat 1.20, zászlóra c§apat_ és örsl
Pa§zomány, arany. vagy_ sárga, métere 1.60, piros vagy zöld _ 

- - -.80Pénztarca, övre íűzllctö t.b.,
Pohár, aluminium, gsőrös, fogóval, egynegyedlitere§ _.5o, lapos _ 

- -.54Pohár, törhetetlen Futurit műanyagból, nágy 
-.88, 

lapo§ 
- - 

_.7EPullow-er'u-ji2tlan,vastagkhaki§yaplritoiátuot
Repülő-cserkésztuházatl és egyéb félszeretésl cikkekre vonatkozólag kériekülön árjegyzékünket.
Ruh_agomb, (sima vagy lilionlos) nagy, darabja _.l2, kicsi 

- 
_ 

- 
_.06

sátor, 4.s.zemé_iyes,__gulaalakú, khakiszinü, vlzÁatlan ,,Nomád'' vászon_bóI, tűzoItófonással záródó_ ajtóval, Alapterüléie 200x200, mi-gassága a föld felctt l80 cm. 8 cövókket, vízhatlan cioma-golózsákkal 2ő.-, u. a,250X250 cm 37.50, u. a. l50Xl50 cm 19.50
ixpediciós sáírak, nunkás- és iíodasátfak| kerli_l strand_ és kabil§átfflk. - Árnyéktetó

és t; l,]takaíó í,onwik kiilön aián|at szerint. - vizhatlan vesznat metéiszániia.-
sátorról _ sátorkellékekről és egyéb táboíozásl fetszereldsekrőt kérie

külön§rjegyzékünket.
§portfelszerdésre vo.natkozólag kérje l933. T. jelű árjegyzékünket.
§ip, angol, tiszti 2.10, nagy oxidált, háromhang-ú 1.40-: 

- - - 
l.-

§ipzsinór, sötétbarna gyapjúzsinór, előirás szeritt _.58 és 
- - - 

_.so50- vagy paprikaszófó, töíhetetlen Futurit műanyagból 
- 

_ 
- 

_ 
-.7Esweattcf, \,astig, klla](i szinű g_y_apjúfo_nalból minden nagyságban.s:appantar-tó,alum.I{erek.34,.csuktós,négyszögletei-

§zefszámtár, bőrtokban, a leghelyénvalóuo'ajánitttá?g' :- 
- 

- - r{.'-
§zövetek: Loden ta khaki, l40 cm széles, méterenkéni ll._ P. Loden-tiszti. kllaki, l4o cm'ld.- ö i8_".'K;;;;;;',"k;,i;',40 i; iÖ3] \

Vadászvászon ruhára, oliv, l40 cm, 4.40.-Vadászvászon hátizsákra., oliv, l40 cm,5._. Covercoat vászon, khaki, l30 cm,6._. Flaneti
pamut, khaki,78 cm,1.50. Flanell,,Jamboree.', ?0 cm.3.60. Mollinó.
khaki, 78 cm, t.40. Mollilló, nyeís, 84 cm, 1.20, Nomád vászon, víz-
hatlán,_t00 cm,3.-, Gránit vászun, vizhatlan, t00 cm,6.-: No-
mád vászon gumizva, t00 cm, 4.80, Cloth fekbte, nehéz. t40 cm.
4.20. Cloth, fekete, la, t40 cm, 2.70. Sportvászon fehér, l00 cm. \
2.-. Leventevászon, f ehér, 78' cm _ _ _: 

- 
1.4o \

Tábofozá§l cikkekfe vonatkozólag kérje 1933, s., ielű árjegyzékünket.
J?kai_ó!_a legolcsóbbtól a legflriómabbig különb'ö;ő nagys"a-gnan. 

-'
Táborí lámpa, gyertya és olai 2._, gyeítyalámpa összéósuiható _ 

- 
2,70

Tányér, aluminium, lapos 210 mm 
-.68, 

inély 2r0 mm 
- - 

_ 
- 

_.76
,, dessert, törhetetlen Futurit műanyagból 

- 
_ _ _.9ET'eatoiás,alunliniilm 

- - - --22Térképek,_ turlstakalauzok, külön!€ges turlsta_ é§ vízltérképekre vonat_
kozólag kéfje 1933 T)-jelfi árjegyzékünket.

Térképmérö, 75.000 és 200.000 terképlrei, nyeles

Térképvédő, kockázott, szegéllyel, íedővel és zsinórral 2.80 és síma,, tr. á. bőrszegéllyel
Thermosok és thermosbetétek ntinden nagyságban kaphatók.

2a

1

Iirvényes i933. XlI. l.-től.

-.08
-.361.40
2.30

_,9E
6._
l.üi

-.002.50
6.50

9.80
3,-

kalapszljlal 5.80
,. tiszti. szürkés nemezb?i 

- - --- 
: 

- 
0,-

Kalapszíj, tiszti, prima, varrott 
-.60, 

csetkész, bőrből 
-.40, 

viharzsinór _.18
Kalao6zámok darabja _.08
Kések, cserkészkés, mindentudó 2.90, ugyanaz aAancsnvéllel 7.4D,

csiga|iga-agancs, vagy bőrnvéllet, bőrtokban 6.50,,,Puma" (kis
csigaliga) bőrnyéllel, bőrtnkban, rózsaíanyéllel 2.90

Klsc§efkész_fel§zerelésre vonatkozólag kéf ie kütön, áfiegvzékünket.
Krlnolln, 12 mm-es 5.-,8 mm-es tl.-, Hlndu krinolln (zsákár) _ 

- 
9.-

Kötgellér irányított khaki lórlenból 2 zsebbel és vállhevederekkel 1l6-120
cm hosszú t9.80, lO0-tOR cm hosszú t6.80,85-92 cm hosszú t3.50

,, prlma tisztl irányított lódenkütönlegessécből l16-120 cm hosszú,. 37.30, l00_t08 cm hosszú 35.30,85-92 cm hossztl 30.80

10.60 4.90
1r.40
r2.30
r3.10
l4.-

5.20
5.50
5.80
0,10

2._
2.6t,,rn
3.5tt

1/^ l. |/. l. 3/, t. l l
Thermofrig hőtartó Falack 2::3o 2.a8 4:b0 -í..::_-

Záazlóradak, külön aiántat szerint.

Aurophan duptahőtartású palack_ _ 3.80 7,5o. 8.6,)Hagoli fehérbélésű teipalack 3.{8 4.4o 8.zr,+---9.rl{L--
Hermetos-Pancer nem törékeny hőpalack 9.40 l1.- t5.0o

vaJdobozok, alu_minium, _c_savaros,t€tővel, gummlszlgetelésű üvegbetét-
tel, 6 cm _.78, 8 cm. 1.10, l0 cm t,40, 12 cm _ : ._ 2.1o

vállpántok a Magyar Cserkészszővetség úi etőirásal szerlnt t._. 1.50, 2.50
viharkabát, vizhatlan,,,Nomád" vászonból, háromszoros vállboritássat.

vih_argombolással,. denevérujiakl(al, minden nagyságban 
- -_ l{.50,, a J€ntl kivitelb_gn, de a legnehezebb ,,Gránit'.'sáiorvászonbót,

!tl,,aíyele;e,|ji'"i:.ÜlÍn"o1lo, a,"'E"gorv, p.i., noiaar"l",n _ _- ff:loq

Vlllanylámpatok, bothüvely. focus-fénytzóróial 2._. tábori hüvelv 2._.
táborlkézllámpa2.50'jelző,háromszlnűtencsékket

vlllanylámpa lzzó. törpefoglalathoz, minden kivitelben, t€golcsóbb 2ll, és3 és fél voltos _ _ _.r8
Vízlcserkész-ruházataésÍel§zerelésrevonatkoz6lagkériekúrönárjegy-

z,ékünket.
weelrená-trir<ett, fémtartályos, szllárd szesz, l5 perces égéstartalommal _.12
Zá§zlócsúcs. öntött sárgaréz,,taizászlőra t2._, csapatzászlóra l8.-

l.-

l,30
_.30

1.20
3.90
t.40

-.t5
t 4.80

t9.50

l l.-
t l.-
l3.50
l3.50

29.80

-.301.16

-.301.10
2.őo
t,88
3,70
t.60
2.-
1.40
2.40

3,40

4.80
4.90
7.80

_.10
-.06
-.06

2,80

8.-
l2.-
l7.80

l9.80
_,50

2.5o
1.30
5.3z
l2.-
4.50
5.-

21.2o

l,_

_.80

40 cm
45 cín
50 cm
55 cm
00 cnl

4._
4.50
5.70
7.-
7.90

7.-
7.50
8.-
8.í09.-

tag vadászvászonból
,, ,,Uzsok lll.'í 2 zsebbel, ívelt szíjjaI 55x65 cm, a legerősebb Yastag

vadászvászonból 
- -,, ,,Norvég l." 3 l(ülső, l nagy belső zsebbel 50X50 cnl, a legnehe-

zebb vízhatlan,.Gránit" vászonból
,, ,,Norvég lI.1' 3 kiilső, l nagy belső zsebbel, 55X55 cm, a lcgnelte-

zebb vizl]atlatr....Orátlit" r,ászottból
Hátiz§ák-zacskó, ztild,'llr rna, vagy kék színben, nagys. sz. _.90, _.70,
Hátlzsáklakat. íelrqii!,ti a ta tla n
lgazolváítytok 

-.ü,' 
fénrkerettel 

- -tng khakl flanellből"HF-4íl 6.45. 35-40 5,70, 2g ?4 nyalibőségben 
-,, gyapjúllanellből, ,,.tamboree" védiegyü, minden szám

,, khaki molinóból, n]inden nagysághan 
- - 

j- 
- - -lt inytfi, nikkelezett, elzárható, íádiumos, 30 mm 4.50, 35 mm 
- - -.. Bezard-rendszerű _

,rJamboree" emléktárgyak: manZsettagomb pária 2.60, llyakkendőszorító
1,50, botplakettek 

-.30, 
íémszobor 4.-, autó- és l<erékpár_pla-

kett 4._, zománcos boglár 
-.60, 

gyűrű 1.80, zász|ő 
- - -Jelvény, cserkész _,10, zománcozott civil cserkéryielvény _.15,

1_Il. o. _,24, ll. o. _.12, különpróba _.2l, Hungária _.50,
kath. és prot. telkészl

Kalap, cserkész, angol forma, az úi elöírás szerlnt vlharzsinórral és bőr

,,Élet" trodalml és Nyomda Rt. Budapest, l., Hosthy Miklós-út l5, - lgazgató: Lalszky Jen6.


