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A MAGyAn, cspnnÉszszövprsÉG ItIvATALos ónÁr:
A Magyar Cserkészszövetség központja hivatalos óráit ia-

nuór 15-től kezdődően hétfön, szerd.dn, pénteken 9-1 óráig és
délután +-7 óráig; kedden, csütörtökön és szombaton g-2
óráig tartja. Az utóbbi napokon délutón az elnökség, a gazda-
srígi és pénzügyi csoport egy-egy ügyeletes tisztviselöt rendel ki.
Pénztdri órdk: naponkint 9-| óráig, hétfön, szerddn és pénteken
5-6 óráig.
A központi vezetőség tagiainak hivatalos órái a következők:
Dr. Achtzehner lózsef, a társadalmi ügyek intézője: hétfön.

pénteken délután S-6-ig;
Dr. Bdtori ]ózsef, rovet-cserkészvezetötiszt: szerdán délután

Hr;';;li, kisíiú-vezetötiszt: kedd, szer da, péntek délutá n 5J
óráig. Telefón: délelőtt: 31-8-9l, délután 97-0-35;

vitéz F.aragó Ede, orsz. cserkészvezetőtiszt:, naponkint 9-1
óráig és hétfön, szerdán, pénteken délután 4--6 őíáig (kivéve
vidéki utazásait),

yitéz Farkas Ferenc, elvi és szervezési ügyek vezetöje: hétfón,
szerdán délután 5-7 óráig, egyébként teleíónon: 97-|-37;

Dr. Herman /rínos, öregcserkész-vezetőtiszt: szerdán dé|után
5-7 óráig, egyébként telefónon d. e.: 32-5-97, d,. u.95-0-44;

K o l o z s y d.r i B éI a, v izicserkész-vezetőtis zt : szer dán dél után 4-5
óráig, e,gyébként t€lefónon délelőtt 85--0-60;

Dr. Kasch Béla gazd. főtitkár: naponta g-1, hétíőn, szerdán,
pénteken 4-7 óráig;

.Dr. Koszterszitz tózsef , a Magyar Cserkész szerkesztője: szer-
dán délután 44 óráig;

Kun _Attila, személyi ügyek vezetöje: szerdán délután 4:-$is;
Dr. Major Dezsö, országos_ ügyvezetö főtitkár, ideiglenes ügy-

vezető elriök. ( Betegszabadságo-Ii.)
Dr. Mdrkus Miklós, pénzügyi-vezető: kedd, szerda, péntek

délul,án ,5-7 óráig; telefónon délelőtt, 8-y210 és 1-|23-ig--
5l--3-1 1; l

Dr. Molnár ,Frigyes, külföldi ügyeket intéző tőtitkár: kedd,
csütörtökön délután 4-7 óráig;

Dr. N,dgel Edgdr, jogtanácsos: hétfő, szerda, péntek déIután
5_7 óráig1'

Dr. Papp AnIaI, országos elnök: szerdán délután t/zí-Yzfuis;
Dr. Sztrilích Pdl, h. vezeffitiszl, országos,ügyvezető elnök h.:

hétíő, szerda, péntek délután 4-6-ig;
Szundy Géza, testnevelési-vezetőtiszt: hétíő, péntek déluüin

6-7 óráig;
Dr. ?'emesy Gyöző, rádió- és propagandavezető: szerdán dél-

után |/25-/2&ig, egyébként telefónon naponta 2-/24 óráig:.
50--8-16;

I]lbrích Hugó, országos társelnök, cserkészrepülő-vezetőtiszt:
hétfő, szerda, péntek délután 5-7-ig;

Dr. Zsembery Gyula, országos társelnök, országos ügyész:
szerdán délután }-5 óráig; , 'í

Apródközponí: hétíőn délelött 10-1 óráig, szerdán, pénteken
délután 4-7 óíáigi

Farkaskölyök központ: kedden 6-7 óráig;
Kiscserkész központ: kedden 6-7 óráig;
Fiatal Magyarsdg., kedden a-7 óráig. 'i'l
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Pál,gúaa,t,
14 éven aluli,aknak: Olvassdtok el az ,,Idögépen" című igaz történetet és íridtok meg elbeszélés alakjdban

Mucó tovtibbi kalandjait.
14 éuen í,elülieknek: Eresszétek neki a Jantdzititotat és az 

",Időgépen" 
című elbe,szélés alapidn irjatoktetszés

szerinti Jormtíban és terjede'lemben f olytatótagos íantasztikus elbeszétést. Tobzódnia kell benne a humornak és a tantd-
zidnak.

Mind a két pdlydzat etső dija, hogy az etbeszétést (uagy,'ha nagyon hosszú, akkor szemelvényeket belöle) leközti a
M,agyar Cserkész és honortiriumot íizet érte. Mdsodik dij 5-5 pengő. Harm,adik díj:.2-2 pengő. Irnokok és költök
előre!

DNnrELo-rrat§
a kitünő szomjcsillapí!ónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukr ozva üdítő és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túráknál

nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

Kizárólagosan honi nyersanyagok-
ból gyártja

a FR,ANCI( IrE'Nf,lIIí' FIAI R,T
naglJrlí,alrlz§at és Do§orlszerrlrárro§l lrazal €'yáratlrarr-
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a liliomos ifjúság lapja

Szerettve tizte|lt barát j aim !

Reméllem, minnyájan ot 1,oltatclk a jamborén, A ki neni
volt ot, az is mongyahogy ot volt mer ha nemvoltot az szé,
gyenn. ns a ki otvclt az nrostan nyugati müvelcségü férfiju
mer sokk nyugati nemzetekel barádkozot. Es a nyugatiak
nerii mongyák, hogy te hanem aszt mongyákhogy ön uram.
Ezérd legyünk nyugati nrüvelcségii iérfijitk és mondgyuk
egymásnakk ön uram.

Szeretve tiztellt barátjainr!
Esztet a lapott tnosdan én szerkesztem nlerd en kittünö

költö és irnok vagyt_rkl<. Eszt én mindig tuttam, csak
atanárur nem tutta lneg a papa, nrerd ők csakk asztat
tLrgyák, ami nem jó és a jót nem láttyák m:g. Esztet ugy
hivjákhogy rövidláttás, De mosdan én szerkesztek és meg-
láttyál< önök hcrgy nrijen szép lessz az ujságg. ns ha valaki
nem elégg n-rüvelt tis nem láttya hogy szép az ulságg az
egy nagy ökör de ne árulja el hanenttn mongya hogy szép,

ns legyenek jó cserkészek merd cserkészfi[tké a jövi1

cserkészfiuké a remény.
YezzércikbőI enyi elég. Nem?
No azért. Aliinek ide sr.rkatt ir-ni?

Bu,dapest, 1934 í'ebruúr .1. XY. éaf 3. sa,

Mrlttó; A cserkész l,idám.

So,koldaíú kítánságnak engedve, n fatrsangi szátn vi-
ddtn részének szerkesztéséhez tdrsul vetttik Dudikát, aki
ajánlatunkat nagyoí1 kegyesen fogadta és kijelentette, hogy
régen vdrta már ezt a felkérést és nagyon csodalkozik,
hogy nekünk, qkiket egyébként eléggé okos,embereknek is-
mer, ilyen későn jutott az esziinkbe . A |arsangi szdm humo-
ros részéért tehtit a szerkesztőség semmitéle felelősséget
nettt vallal. Ha jó, Dudiktit dícsél,iétek; ha rossz, ő tartsa
a hdtát. Hotugh!

\/E,ZIDIRCIIKIK lrtam én, Dttdika.

Á 1oclutrs.si cso-
daszörny, nteg a
f ia. A Magyar
C :erkesz tény|aP-
pészének, K-1l
R-nel; íebétele,



llegflútom a,p éleü tisaűa, örörneöű.

Karácsony hetében egy titokZatos skótországi tóban új,
vízözönelőtti szörnyeteg tünt fe,l. (Ostobaság, mi? Yizözön-
előtti, tehát régebbi minden más élőn,él, és rnégis új! De mit
csináljunk, ha egyszer igazán így van!) Megette a szegény
skótok kecskéit, halá|ra ijesztette a gyengéd lelkületű sof-
főröket, akiknek autója pont a tópartján kapott defektet, és
maga köré izgatta Arrglia minden valamire való tudósát.
Azőta kutatlák.

A Magyar Cserkész legfőbb gondja az lévén, hogy a fiúk
a legmodernebb tudományos,felfedezéseket első kézből tőle
kapják, fáradságot és költséget nem kimélve, elküldte hát
legkiválóbb riporterét és egy vál|alkozószellemű rulzo|ó
művészét, hogy az ős-szörnyeteg: a monstrosaurus ügyét
kivizsgálják. Im,e, a beszámolók.

I. Dudika rnegeteti a mon§tro§auru§ü
(Dróttalan kábeltávírat a tett színhelyéről.)

Dudi a rádiója m,eülett ült és Maugli törtenetét olvasta
egy borzasztóan összeszaggatott, ócska könyvből. A rádió
nem szólt. Elromlott. A könyv következő lapja hiányzott,
éppen ott, ahol Kaa a majmok városába indul, hogy
Mauglit megmentse. Dudi az életet értelmetlennek és sötét-
nek látta és búnak eresztette bo,rzas fejét.

Megcsendült a telefon.

- Haíló! Tessék? Ki beszél?... Á, miszter Dondoron-
drumdrum?.., örvendek a szerencsének! Tessék paran-
esolni!... Igen... Igen!... Iiigeeen??... Te-te-tessék?... Miii-
csoda?.., őskori lény a Fertőben? Jé! És mekkora volt?...
Hu-huszonöt mé-méter? Juj!... Hát igen, hajlandó vagyok
felkutatni ezt az egyént és kiszolgáltatni őt az igazság-
szolgáltatás erejének. (Ha merem.) Találkozás holnap
reggeli után az olasz cukrászda előtt. Tessék hozni teher-
szálliló repülőgépet, sok spárgát, egy darab szalonnát,
meg egy lepkeíogót a szörnyeteg számára és egy tábla cso-
koládét nekem. Igen. A nagyobb táblát jobban szerete,rn.
Tehát a viszontlátásra! És a csokoládét el ne felejtse!

Letetie a kagylót.
-- No ebbe szépen belepottyantam. Csak az vigaszta|,

hogy a jó miszter bizonyára felöntött a garatra és monstro-
saurusnak látott egy ártatlan vízisiklót. Majd nagy lármát
csapok, felkavarom a vizet, aztán megeszem a csokoládét
és hazajövök. Mégiscsak érdekes az élet.

Másnap regge,li után pompás 220 lóerős, ,l2 hengeres
Béta-Julia autó robogott az országúton a Fertö felé. Benne
miszter Dondorondrumdrum..mellett, egy csomó spárga, fél-
oldal szalonna, meg egy lepkeháló társaságában ott ku-
corgott Dudika teljes fegyverzetben: kutyariasztó pisztoly

A,íIl?l @{nsífirosdl uilru/s I JJwJ ! !
és rozsdás ,,mindentudó" cserkészbicska az ővében, keze a
reggeíiről maradt fél.kiflit szorongatta. A miszter kézzel-
lábbal magyarázt'a a tényálladékot:

- Tegnap este autómmal a Fertö mellett rgbogtam, mi-
kar a viz ismeretlen mélységeiből hirtele,n félelmetes hüllö
bukkant fel. Orrlyukai harsogó vizoszlopokat löveltek, sze-
meiben kaján éhség és düh lobcgott, farkával a hullámo-
kat verdeste és forró torkából rekedt hörgés tört elő. Az
országút ott közvetlenlitl a viz partján vezet el és a szörny
elképzelhetetlen lendülettel oly gyorsan kapaszkodott ki az
útra, hogy az összeütközéstől csak a soffőr lélekjelenléte
mentett meg bennünket. Tiz méternyire a szörnyeieg előtt
csikorogva állt meg a kocsi és abban a pillanatban az á|lat
óriási állkapcsaii kitáiva, támadásra indult. Szerencsére
Jack, a soffőröm, londoni fiú, áki már tízéves korában ko-
fákkal és rendőrökkel harcolt és állíiása szerint soha ijedt-
ségtől gyorsabban nem dobogott a szíve. Mo,st is ásított
egyet és nyugodt mozdulattal bekapcsolta a reflektort s
ugyanakkor a ,,Halló Tipperary" ütemét játszoita le a há-
romhangú autókürtön. A szörny megtorpant, szemeiben a
rémület tükröződölt és pillanat alatt óriási 1occsanással el-
tünt a habckban. Amint hazaéttem, azonnal telefonáltam
önnek és most telve vagyok izgatott kíváncsisággal.

(Dudi is úgy éreztg hogy telve van izgalommal és heves
vágyat érzett, bár minél messzebb lehetne innen, lehetőleg
valami jó magas hegy tetején, ahol nem táncolnak tengeri
szörnyek a ,,Halló Tipperary" dallamára.)

Feltünt a Fertő s az autó már közvet|enúl a viz partján
nyelte a kilométereket.

Hirtelen zökkenéssel megállt a kocsi és a soífőr az or-
szágű,tra mutatott.

-_ Itt történt, kérem.
Dudi támoly,o,gva szállt ki az autóbó|o kezében a riasztó-

pisziolyt szorongatva. Miszter Dondorondrumdrum az út-
széli puha földben láthaíó dézsanagyságú nyomokra muta*
tott: Látia kérem, itt jött ki a vizből. Ott állt az autó és itt
még látni a pneumatik nyomait, amint nagy félkörben ke-
rülT,e, továbbszáguldottunk sopron felé. Most szíveskedjék
kicsalni a vízből és ellátni a baját.

Dudika úgy érezte, hogy a jó soproni országút hullám-
mozgást végez a talpa alatt. Nagyot nyelt, m,egvakafta a
íüle tövét, aztán behunyt szemmel az égre pillantva, csen-
des fphászkodással azt mondt4.magában: Csúnya ügy, rém
buta voltam, hogy belekeveredtem. De azt nem f,ogja meg-
érnl ez a kákabélű ánglius, hogy egy magyar cserkészfiút
gyávának lásson. Lesz, ami lesz, egy életem, egy halálom,
de ezt a kalandot becsülettel végigcsinálom. Isien veled,
rnamám, sohasem látsz te többé engémet!
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Csendes r,ezignációval szedte ki az autőból a spárgát,
lepkehálót, szalonnát és letelepedve az országút'szélére,
siralomházi hangulatban kanyarított ,belőle a rozsdás
,,mindentudó" cserkészbicskával. Jack, a soffőr, kurta pipá-
jából bodor íüstfellegeket eregetve, kiváncsian várta a tör-
ténendőket. Miszter Dondorondrtmdrum pedig lázas siet-
séggel készíteite elő filmíelvevő gépét és öt tekercs filmet
rakott sorba az autó párnáján.

Vízen és víz alatt nrélységes csend, Szellő se tezdil, a
Fertő felszíne, mint a tükör.

Multak a percek.
Dudi végre úgy érezte, hogy a lrelyzet -- enyhén szólva

- nevetséges, Elhatározta, hogy mozgásba hozza az ese-
ményeket és a szalonnát félretéve, csábítóan, édesen fü-
tyülni kezdte: ,,Gyere |<i tózsám, gyere ki..."

A Fertő vize ,m,ozdul. Messze bent a tó közepén egyre
növekvő hullámgyűrűk indulnak hömpölyögve a part felé,
Yíz zúgása, partot verő hullánrok robaja közben rémületes,
pikkelyes nagy test ,emelkedik ki a mélyből és ijesztő gyor-
sasággal közeledik a part felé. Nyomában habző hullám-
hegyek tornyosulnak.

Dudika elejti rozsdás,,mindentudó" cserkészbicskáját és
égnek meredő hajjal, elí,ehéredő ajakkal suttogja:
Szent ég! A saurus!.., A soffőr átteszi a kurta pi-
pát a jobb agyaráróI a balra, Miszter Dondoron-
drumdrum 1ázas gyorsasággal forgatja a mozigép
karját. A szörny tátott szájjal közeledik, szájából
eiővillannak hosszú, éles fogai,

Dudit megszállja a halállra indulók vak bátor-
sága. Feláll, jobbjában meglengeti a fehér 1epke-
hálót, balkeze magasra emeli a szalonnát.

A monstrosaurus a parth,oz közeledve, lelassit,
szája becsukódik, ellenben orrlyukai kitáguinak és
kéjjel szíjja be a füstöltszalonna fenséges illatát.
Dudi ledobja a lepkehálót és most már a szalon-
nát lengeti, lengeti 3/+ taktusbin a szörnyeteg felé.
Ez kidülledő szemmel bámul,az ízes falatra, óriási
nyelve sercegve nyalja a szája szélét és csánr-
csogva, nyögve pihen a víz felszínén, mint az
ízes falatra éhes sipszikutya. Miszter Dondoron-
drumdrum villámgyors mozdulatokkal rij filmteker-
cset töm a gépébe, a soffőr pedig megtömködi pi-
pájában a tüzes zsarátnokot.

Dudika a villámgyors meglátások és még gyor-
sabb tettek embere. Egy pillanat századrésze alatt
kezében a'rozsdás,,mindentudó" cserkészbicska. Hosszú, vékony sze-
letet kanyarit a szalonnából és nagy ívben hajítja be a vízben leső
szörny felé. Az csettintve kapja be és vinnyogva kér újabb ad,o,rnányt..
Dudi etet, a miszter pedig, rníg harmadik, majci negyedik tekercs filrn-
jét felhasználja, újjongva gondol a világsikerre, amelyet szenzációs
felvételével aratni fog.

Nincs az a szalonna, anely el ne fogyna egyszeí. És nincs az a nronstro§allílls,
amelyet szalonnával úgy jól lelhetne lakatni, hogy többet ne kérjen. Elfogyott a
szalonna, elfogyott a film, kiégett a pipa és az autó pöfögve indult vissza Soproll
ielé. két kilonréteren át kisérte őket kérő szüköléssel a mély vizek szörnyetege,
azu!án lógó nyelvvel, elfulladó léiekzettel ballagott vissza a Fertőhöz és könnyei
végigöntözték a jóféle országutat.

Örölc d,erű.

fennforgó, az északi szélesség 57o 28'-e és a nyugati hosz-
szúság 40 06'-e alatt az angol birodalom Scotland nevű tar-
tományának lverness városa határában elterülő 37 km
hosszú és 15 km széles, északkelet-délnyugati irányú Loch
Ness tavában hosszabb tartőzkadásra letelepült s a 1aikus
útjságolvasó tömegtől tévesen vízözönelőtti időkből itt felej-
tett csodaszörnynek nevezett négylábú uszonyos tengeri
emlősállat, tudományos nevén Monstrosaurus Dudicae
Spectabilis természetrajzi és élettani adatainak közelebbi
ism,ertetésére ráíérni óhajtandok, jelszóul az antlk kultúr-
világ legintelligensebb népének, a populus Romanusnak tu-
dományos körökben ismert és méltányolt ősi felkiáltását
kíváno,m a nagytudományú és fenkölt társaság elé terjesz-
teni, miszerint ,,Panem et circenses!" azaz, pardon, ez nem
ide vonatkozik, hanern,,Procul este profani!'', azaz vulgá-
ris nyelven s a tudatlan köznép terminológiája szerint: aki
nem ért hozzá, fogja be a száiát,

Nagytudományú és fenkölt Uraim!
Már a régi rómaiak is behatóan íanulmányozták az ultra-

suprajurá korszak flóráját, íaunájá| és különleges állat-
specieseit és bár Plinius, Menenius Agrippa, Sulla, Romu-
lus, Hannibal, Hadsrubal,P,etrarca,Rafael, Aesopus, Sehe-

Miszter Dondorondrumdrum filmje íarsalrg vasárnap-
ján kerül világszerte bemutatásra. Ducli pedig megette
a csokoládét és bekerült a történelembe és a természet-
rajzba,

II. A monstfo§aufu§, mint olyan, különös
20. századbeli Jura-korszakra.

t,]kadémiai székIoglaló az Acaden]ia Mucsana
díszgyűlésén.)

Nagytudornányú és íenkölt Uraiml
.{midőn a 20. század forgatagában

Szenti ]ankó.

tekintettel a

r(Ba{nt 3y"



Na,rlgt csem,d, a lélelcben.

rezád,é, Dante, Dumas és Chonmór ide vonatkozó tudomá-
nyos könyveiben egészen közeli vonatkozásokat hiába ke-
resünk, mindazonáltal nteg kell állapítanonr, miszerint a
monstrosaurus, bár látszólag rokonságban látszik lenni a
rhamphorhynchusokkai, campylognathusokkal, dryptosau-
rusokkal, sőt a krokogyélusokkal is, mindennek dacára
ezektől független, önálló családnak |eszármazottjaként lép
a tudományos világ szemei elé.

Nagytudományír és fenkölt Uraim!
A monstrosaurus semmiféle más állathoz nerr hasonló,

kutyafejű, sárkányfarkú, gyíklábú, rozmárfogú, halpikke-
lyekhez hasonló szaruképzőóményekkel fedett testű vízi-
emlősállat, Hossza feje és farka nélkül |2 m 22,5 cm. Feje
testéhez képest fe|tűnően kicsiny: csak 3 m 48.06 cm h,osz-
sz[t és súlya rnegközelítő becsléssel 16,583 q. Farká hossza
meghaladja a 9 métert, sőt 47.35 cm-rel néha túl is haladja
azt. Testének összhosszúsága ilymódon 32.987 nr-re tehető,
ami, tekintve, hogy a boa constrictor nevezetű óriáskíg!ó
kedvező élettani körülmények között 32.988 m-re i§ meg-
nőhet, nem, mondható f:ltűnőcn óriási testmértéknek. sze-
mével néz, fülével hall, táplálékát fogaival ragadja meg és
rágja szét, a széimorzsolt eledelt torkának közvetítésével
a gyomrába szállitja, ahol annak emészthető részeit meg-
emészti. Négy lábát felváltva emelgetve rakja le a földre
és így eszközli helyváltoztatását. Lábai között ttszonyt
hord, melyek segítségével a vizben is képes tovahaladni,
Nyelvével a száját nyalja, farka pedig kizárólag a hullá-
mok csapdosására szolgál. Hátán tarajos vonulat az állat-
viIágban elfoglalt előkelő helyének ékes bizonyítéka. Fejét

magasan hclrdja, hogy két székely stílban faragott szarva
előnyösebben érvényesülhessen. A tenger vizének sótar-
talma ellenében szeme szivárványhártyájának biztonságár
feketekeretes szemüveg, tudományos nevén zwicker orien-
talis viselésével biztositja. Megjelenése rokonszenves, já-
rása kecses, hangja üdítő.

Nagytudományú és fenkölt Uraim!
A monstrosaurus fentebb említett lényének egész mele-

gével vonzócliii a skótok kecskéihez és a skótnék juhaih_,z
és csirkéihez. Utóbbiakat többnyire párosával nyeldesi, ha-
csak ösztönös félelmük intő szavát követve, az ól cimű tat-
tózkodási helyütr<re tteIn vonulnak előle. Legnagyobb ellen-
sége a skót és az autósoffőr. E két kellemetlen species ki-
halását bizó nyugalomma1 várja. Ellensége továbbá a ri-
porter ofíicinalis nevezetű kétlábú élőstli, amely a világsai-
tót téves a,datok közlósér,el állancióan helyteien iránybail
bef olyásol ja.

Nagytudományú és fenkölt Uraim!
E rövid, d,e a lehetőség határain belül részleies és pontos

theoretikus beszámolóm befejeztével legyen szabad mé11,
tisztelettel felszólítanom a nagytudományú gyülekezetet.
méltóztassanak a tudomány e csarnokának elhagyása ér-
dekében becses előkészületeiket folyamatba,h,elyezni, hogy
a XX. század júrakorszakának e kiváló állat-egyedét a ter-
mészet műhelyében, saját miliőjében bemutatni szerencsém
lehessen.

Lejegyezte: Plrsl.
Ellenl,egyezte : Szektor.

Rosszcsont Ferkó készüt a bizonyítványkiosztásía. A papa is.

LnI.EL Ócstrcaanz,
(Steritizalt, helyesirdsi hibdktót nagy üggyel-bajjal megtisz.to,gatott irris.)

kedves öcsike !

Azt kérdezed a M,agyat, Cserkésztól, hogy ha kirándu-
ldsra mentek és öltözködöI, kinek kell szót fogadni: anyu-
kcidnak-e, vagy a7- őrsvezetődnek, Hat én azt mondom ne-
ked, hogy anyukádnak. Mert anyukdd téged mar aklcor öl-
töztetett, amikor tninden ruhtid még csak egy fehér lepel
volt, amit a rómaiak tógtinak hivtak, de kis gyereknél ma
valahogy,a,n mdsképen hív ják. Tehat anyukdd jobban tudja,
ltogy mi való neke,d, mint az őrsvezetőd. És azért is, mert
az őrsvezeltő csak a íejét csóvtílja és szomot.tian néz, hn
nem |ogadsz neki szót, anyukád pedig gyengéd kezével po-
fonüt. Pedlpolitikusnak kell lenni, öcsike, A realpotitikus-
szabdly azt ntond.itt: aki erősebb, az okosabb is.

Ha tefuit kirtíndulni mentek. anyusktitl parancso szerint
|ogsz öltözködni, Igy:

Ldbadr,a két harisnyat húzol, erre bakkancsot. A Rozt
nrujd kivikszolja és bekeni kuLimáss:al, hogy ne legyen vi-
zes. Két nadrcigot htizol hideg ellen is, meg azért is, mert
tél,en mindig sztimit,ani kell rct, hogy elesel, és ilyenkor
jobb, ha minél uastag,abb dolgok védenek. Aztan !ehér in-
get, ra barhet-inget, ra kis nrcllényt, rei cserltészinget, rti
szvettert, rri kiskabdtot, rti nagykabcttot, rd. cs.erkészgallért.
Kezedre kesztyűt, rá sikesztvűt. Füledre véd.őt, olyat, mint
a rddióhallgató. Fejedre sportsapkát, rd cserkészkalapot.
Nyaha,dra sdlt jól körülkötve. És a bakk,ancsodra a galocs-
n'ít okvetle,nüt rtihtizd. A szemedre is kell az autószentíiveg,
mert mdskép rdftij a szél.

Ha így telöltöztál és mégis megftizol" akkor netn is vagy
t,e igazan cserkész|iú.

ölel b,artítod

14
Hdií,ejeö Dudika.
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Tarajos sziklaórids alatt
kis törpe viskó - 

g lábcíhoz odabtijva -
rozzant, csupasz, bordds falak,
innen szellő is tovafújja.
Fű zöldül esőrágt,a rossz tetején,
kéménye gyantds, hamuszin füstöt ereszt
s vigan bodrozgat fel sok füstg,erezd.

Lélekvesztő inkdbb, mint hdz, e hely, -
de benn: móktízik éppen ualaki
s kintről ra gyermekkac,agds felel.
Kisltiny, piros köténybe, par éves alig,

Apró örömök fel,íbcl,eeése

neuet, futkos, jtitszogat édesen
és tapsikol, tipeg-topog -szem.emmel fönn a magast keresem,
megborz,adok s szivem kinzón dobo,g.

A szikltit nézem odafönn,
ahogy szörnyű taréja kihajol;
az örökké ott csüggő zord haldlt -
f eny egetőn és ltomor,an
s a szam remegue szótlan f elkidlt:
Vigytizzatok, vigyózzatok ti ott alól!
Ha egyszer ez megindul és rohcn,
rohan s a mélybe gördüI . . . Mihtily Ldszló,

Napo teonífs, a papucsbós
(íaesang1 fuér,a,)

Kellékek: 1. Színpadunk mező-bokros hátterét úgy állítjuk íel,
hogy az alsó széle körülbelül 50-75 cm-re legyen a padozat-
tól. Az így támadó rést elülről a vászonfaltól mintegy 15-20
centiméter távolra felállított bokorsorral leplez-
zük el. Ez szintén kulissza!

2. Előkészítünk 5-6 darab 1 m hosszú, kes-
keny lécet, melyeket lehetőleg zöldre festünk,
Ezek végére szereljük fel a ,,vitézeket", azaz a
papucsokat. Még pedig minden léc végére merő-
legesen, ,,T" alakban rövid, a paprrcsok széles-
ségének megfelelő lécecskét szegezünk mozgat-
hatóan, Két végéről spárga lóg le, mellyel a ló-
cecskét hintaszerűen húzogatjuk. Ezekre a lé-
cecskékre felfüggesztjük orrdual felfelé a pa-
pucsokat (apró szeggel, ragasztóval, stb.), úgy-
hogy az összetartozó párok szorosan maradja-
nak. lgy elérjük azt, hogy a spárga húzogatása
által a papucsok hol jobbra, hol balra tesznek
félfordulatot. l

EIőkészület: Az így előkészített papucsos lécek-
nek gazdát keresünk, {olytatólagos sorszámmal

elnevezzük s aztán a szinía| mögé ültetjük őket,
Ezek a léceket a színíal elé dugják s azt merő-

mintha a papucso-k a festett tereplren- á|lnának" ,A\ lcctl]uc'-szerkezet ::u':i^I;it:*Zli'!"9,Tfu3,ii|rT!"j'ou§SfflA terePen az,után NaPoleonf{Y utasítására jobbra [--l'- - 
lassan, egy sorban felemelik a színíal mö_

ijaiiiT Íj,lTi"l?:'.[*,"Í,*.:1il'}'n''l",,'o'ó,|iláXuo" a papucso- gött ülő fiúk s megáliítják közvetlen a bokrok mtlgött, de
kat s a *pi.gá segélyével vegrétlaltiát i nrozdulátokati. ' egyso"rbanl)

Ielmezák Es szőmőlyek, NápotéÖiltiyl hatalmas tekéte napo- NapoleonffY.(örömmel gyönyörködik a. szép egyenes sorban,.jár-
león-sisakkaí,iTlérföldíáró csizinával, egyóbkónt cserkószruhában kál, ,s*kÖzben nagy handa-ba.nd,ázással vezényeJget).: lobhrl
jelenik meg;'íőzőkaná| a hadvezéri 'páTÓa. tít! (Erre a kezelő,íiúk megh.úzzák g_.megielelő sp.árgát.s_a' Ugronc:"Ílohócruhájának nadrágjában, cserkészingben, kezé- P_aPucsok.o,rrukka.l.jobbra. állnak..Uj vezényszó:), In-dulj!
ben álarccal, félig felÖltözötten lé§"színrÓ. (Lassan oldalra. tólják a.léceket.mintha a papucsok a mon-

dott irányba húzódnának.) ÁUj! (^ papucsok megállnak.)
Előadás: Balra arc! (A papucsok orrukkal ismét íelfelé billennek,

IJgronc.(az_üres,,de.nyilt színre beesik, hadonászva, ijedt ordí- ?!ft'*tj;P"á*,1'..?3Í;'ii,il'i,ft.i';fi.}3u'ÉlrT;or?!lr,\"i;
tozással, kiíulladva): 1. száÁű papucs előie inátrl.) HVrmas rjissűt (A 3. számri

Piff_paff; piíí_paff; csihi_puhi!! papucs lefelé húzódik,)
Jaj nekünk!!- Napoleonffy!! Ez a j.áték lolytatódik még hasonló vezényszavakkal egy ideig.

(hirtelen észreveszi, hogy nyilf szinpadon van; meghökkenve): H3,ÜgV9s9n Összetanult kezelőinkvannak, még Parázs Összecsa-

ó, bocsánat! - Jaj, hol vagyok? Pást is lehet megjátszani, Befejezéskor:

H'ol beszélek, mii ií ÁonaóEi Napoleonff y (vezényel) : Oszolj !. (Mire a_ papucsok szanaszét
(körültekint, homlokát símogatja) , ''gorva, 

egYmás után eltűnnek a bokrok között. Ő Pedig na-
poleoni léptekkel, mit sem törődve a közönséggel, elhagyja

Én Uram, én Karneválom!... a színpadot.)
Hisz már a színpadot járom!! (Függöny.)
pcdig öltözékem sincsen Taps rrtán a papucsos fiúk léceikkel együtt sorakozva hajo|-gáncsnélküli egész rendben! nur.',iióe * N;pólóó"fiy-r;réiya-;;vá;; leröfiú;i-; szinrő|."

(néhány lépést tesz): Bdnlaky ödön.

Képzeljék csak, Hölgyek, Urak,
mit takarnak a színíalak,
hogy ily sebbel-1obbal jöttem

s fejem is majd elvesztettem|
A nagy hős; Napoleonffy
seregeit vezényli -Karnevál Ur őfensége
szüköl s vele árva népe!!
Mosoly megfagy, kéz-láb remeg,
ha mozdul a vészes sereg!
Magam is csak menekültem!
Torkomban még most is szívem!

(I{ély lélegzetet vesz, néhány pihenő lépést tesz,
majd megáll s folytatni kezdi):
Hölgyek, Urak, ne kívánják...

Napoleonffy (ropogós vezényléssel hirtelen be-
toppan) : Egy-kettő; egy-kettő; egy-kettö...

Ugronc,(torkán akad a tovább,i szó, s mint a
villám, eltűnik a színről),

Napoleonffy (átveszi a terepet s elkezdődik a
tulajdonképpeni játék. Nagy lépésekkel jár-
ileonffy (átveszi a terepet s elkezdődik a
tulajdonképpeni játék. Nagy lépésekkel jár-
kál fel s alá, majd rljból vezényelni kezd):
EIöre! Sorakozó!! (Erre a ,,bokrok" mögül

legesen felíelé tartva, azt a l,átszatot keltik,

Egy Jamboreeista kiinyvtárából sem hiányorhat a IV, Világjamboree emlékalbuma,.mert az album lapjainak forgatása közben
ismét eléje tárul az elmúlt szép napok ezer szépsége és színes barátaink mosolygó area. Jamboree Album kapható a Cserkészszövet-
ségben. Ára 5.- pengö:
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Apostol,ü aa,g,aole a3 apró öröm,ölenek.

222IIItDo@I§IPEN
- Készen vagytok?

- Készen.

- Mucó is?

- en,. . izé,.. várjatok csak egy kicsit!,..
Mucón látszik, hogy a lelkiismerete nenr egészen nyu-

godt. Amikor tegnap megbeszélték ezt az időgép-históriát,
Óompás kalandot sejtve, gondolkodás nélkül beleegyezett
b i. GOUeuul együtt és igazán szívből lelkesedett a tervért.
De amint most itt álltak dr. Ikszipszilon laboratóriumának
félhomályában és előttük tornyosodott a Wells-féle időgép
fantasztikus aoéltörnege, egyszerre valami összeszorította
a torkát és nem bánta volna, ha kimaradhatna az,egész
ügyből.

- Tudjátok, mégis, nem becsületes dolog ez. Akár,hogy
magyarázzuk, mégis az a lényeg, h,ogy ellopjuk ikszipszi*
lon bácsi időgépét és félek, hogy keservesen megbűnthő-
dünk majd érte. Én inkább itthon rnaradnék...

- ó, gyáva nyúlI Pocok! Fél! Nem szégyelled magad?

- Én nem vagyok gyáva. Tegnapelőtt is mind elfutotta-
tok, amikor Baucis anyó jött a söprűvel, csak én rnaradtam
ott és el is vert alaposan, mégsem, sírtam. De ez más. Dudi
ellop egy gépet és el akar utazni a multba, hogy meggyil-
ko,ljon egypár ártatlan embert ok nélkül. Ez mát nem stikli,
ez gazság, ez bűn és én nem akarok bűnt elkövetni.

Dudi elveszítette a türelmét.

- Te barbár, hát én nem vagyok cserkész? Én is tudom
talán, hogy nrit szabad és mit nem! A nagybátyám időgé-
pét igenis jogom van használni, ha a bácsi nincs itthon. Mi
van ebben rossz? Hiszen, nem esszük meg ezt a vacak gé-
pet, csak egy kis utazást teszünk vele! És ha sikerül az
utunk, ezer meg ezer diákot szabadítunk meg súlyos gyöt-
relmektől, hát ennél szebb n,api jótettet, ha száz évig min-
dig képzelsz, akkor senr tudsz elképzelni.

- Én... én... Nem tudom,

-'Hát akkor maradj! Trottli! Pocok! Gyáva eb, pedi-
grés. Gyere, Cóbé, hagyjuk itt ezt a Nyúlszívet.

Dudika máris felkapaszkodott a gép bőrülésére és Góbé
pillanat alatt ,mögötte ült. Dudi a fogantyút ragadta meg,
jobb lábát rátette a gázpedálra és megnyomta az indító-
gombot. A moto,r zajtalan:s| m,egiddult, a gép gyenge reme-
gésén látszott csak, hogy már működik. Góbé átkarolta
Dudika derekát és gúnyosan a nyelvét öltötte a határozat-
lanul töprengő Mucó felé.
. - Meee! Gyáva! Maradj m.agadnak!
Ez hatott. Mucó kis szivét elöntötte a keserűség és lesz-

ami-lesz-h angul atban villámgyorsa n határ ozott.

- Várjatok! Jövök! - és mint egy ügyes kis majom
mászott fel az acéll,épcsőn a két fiú mögé a szűk ülésre.
Dudika lenyomta az indító-fogantyút, az előtte álló óramű
mutatói megindultak lassan visszafelé, megrezdült a nap-

tár és a lapjai felborzolódva, eleinte lassan, aztán mindig
gyorsabban íordultak vissza, egyre vissza a multba. Teg-
nap, ,tegnapelőtt, egy héttel.., három héttel.., két hónappal
ez,élőtt.,, Már az évszámlátő korong is megindul. Mái ta-
valy vagyunk, ujjé, már három évre vissz,a, hű, hogy roha-
nunk! Itt a Mucó születési éve, csak felvillant, már el is
tűnt... utána rohannak a világháború évei... Hajrá! hogy
fogynak az ezerkí|encszázas évek! Nini, a századokat m,éró

kar is fordít egyet a szá,mon! Már a mult században va-
gyunk!.., Hahó! Hahó!..; Előre, azazhogy: hátra!...

És az időgép csen]des búgással vágta, ía|ta az éveket,
évtizedeket a messze multba, visszafelé...

*.

Azt kérditek, mik voltak enn,e,k az utazásnak az előzmé-
nyei? Hát elmondom távíratstílusban. Sietnünk kell, mert
különben gyoisszárnyú íantáziánkkal sem érjük utól többé
a kalandorokat.

Tehát. Dr. Ikszipszilon, Dudika nagybátyja tökéletesíti
és megépíti laboratóriumában a Wells-féle időgépet. Idő-
ben ép úgy lehet utazni előre, hátra, jövőbe;,,rnul.tba, mint
a térben, Csakhogy kocsit, autót, hajót könnyebb volt kita-
lálni, mint időgépet. Most megvan. Ikszipszilon bácsi ki-
próbálta, járt vele a multban, járt a jövőben és azt mondja,
hogy találmánya felforgatja a világtörténelmet. El is hi-
szem neki. Mást is felforgat. Képzeljétek, tra történelem-
őtán az egész ,o,sztály elutazik a tanár úrral együtt a cata-
launumi síkra és n,ézi, hogy verekednek Attila húnjai!...
De hagyjuk ezt, nem érünk rá! Sietn,i, sietni, sietni muszáj!

Dudika megtudja a tervet. Baltátaival: Cóbéval ós Mucó-
val széditő gondolatot érlelge.t. Visszamenni a multba és
lelőni néhány feltalálót, mielőtt a találmánya eszébe jut,
aztán eltenni láb alól pár történelmi nagy alakot, mielőtt
nagyokat tudna cselekedni, és ellopni a ,tudósok tollát, tin-
táiát, szemüvegét, mielőtt tudós műveiket m,egírhatnák.
Mennyivel könnyebb lenne a diákok dolga: mennyivel ke-
vesebbet kellene akkor tanulniok!

Hahó! Rohan az időgép! Rajta ül Dudika, zseb,ében

édesapja hatos forgópisztolya, mögötte Góbé, a kezében
levő céduláről az elvégzendő feladatok évszámait figyelve,
még mögötte Mucó, békítgetve a lelkiismereiét és nagyokat
nyelve a drukktól. Hahó! Hahó! Mi lesz ebből!?...

{,

Száguld, rohan az időgép. Az éveket szám|á|ő korong
álizzik a gyors forgástól; az óta és a naptár már régen
megálltak: ők nem bírják ezt az iramot.

Egyszerre Góbé nagyot rikkant: Hahó! Lassan! Köze-
ledünk!

Dudi ilrátrafordul: Melyik év?
Góbé a céduláról olvassa: 1492,

46



- Ahá, akkor lassitsunk! l503... 1499. .. 1494... No még
egy kicsit! 1492. |tt vagyunk! Melyik hónap?...

- Augusztus 3-a. Spanyolország. Tovább, még tovább...
Október, szeptember,... lassabban, vigyázz, túlf_utunk rajta!
Augusztus 20... 12... Lassíts! No most! Harmadika!, Jól
van! No még egy nagyon kicsit, mert Columbus Kiistóf ma
reggel indult el három hajóval és l20 emberrel Amerika
felé. Reggel fél nyolc. Jól van! Megállni!

Alig érezhető zökkenéssel megállt a gép és a háro,m fiú
kíváncsian nézett körül. Tengerpart, nagy néptömeg, sok
zász|ó, avizen három íeldíszített hajó. Igen, ől< azok. Gye-
rünk! Columbus Kristóf indul Amerikába!

A gép a néptömeg háta mögött állt meg. Mindenki fe-
szülten figyelt a ihajók felé, senki sem vette észre a kalan-
dorok érkezését. A vezérhajón magas, széparcú, sasorrú
ember állt és éppen befejezte beszéd§t, amelyét a matrőzok
felé f,ordulva tartott. Amint Dudikáék a hajó fedélzetére tc-
lakodtak, még hallották a sasorrú féríiú utolsó mondatait;

,,...Előre tehát, hős barátaim, előre Amerika felé! Egy
írj földrész várja, hogy fe,lf,edezzük őt, benszülöitek ezrei
tolonganak az öblökben és szemüket beárnyékolva néznek
kelet felé, ahonnan tudják, hogy a hajóink ,érkezni fognak
és bár a földrészt nem az én nevemről fogja elnevezni a
hálás utókor, mégis az iskolákban századokon át emlegeti
majd nagy n,evünket minden nemzet fiatalsága!..." (Igen,
éppen holnapra vagy feladva leckére, de majd adok én ne-
ked! - morogja Góbé és lázasan furakodik előre a tömeg-
ben. Az emberek morognak, d,e nem érnek rá vele foglal-
kozni, mert most tapsolni kell.)

Midőn éppen megadná a jelt az indulásla, egyszerre kü:
lönös ruhás kisfiú rántja meg lhátulról Columbus kabátját.

- Bácsi kérem, tessék csak jönni!

- Mit akarsz, kis pajtás? Nem érek rá,

- De tessék csak jön,ni, Izabella királyné hivatja.
Co,lumbus megcsóválta a fejét, de aztán mégis úgy haiá-

roz, hogy inkább vár,akozíália az amerikaiakat, mint a ki-
rá,lynét, aki az egész ulazást finanszirozza és pár rövid
parancsszó után megindul a kisfiúval a part felé.

Hogy azlán mi történt? A tömeg csak annyit tudott, hogy
Colu,rnbus eltűnt és soha többé nem került elő. A királyné
haragudott, az amerikaiak az öblökben forró könnyeket sír-
tak, de hiábá, a dolgon n,em lehetett segíteni, Amerika fel-
fedezetlen maradt.

Csak mi, akik az időgép titkát ismerjük, látjuk a dr:lgok
összefüg!é§éf; Mi látjuk, amint az agyafurt Góbé az idő-
géphez vezeli a mit sem sejtő Columbust, felültetik, Dudi
megindítja a motort és villámgyorsan átszáguldoznak né-
hány évszázadot. A tizenhaiodik század közepén, valahol
Szulimán szultán idejében aztán kitessékelték baiátjukat
a gépből és ott hagyták vigasztalan, egyedül. Aztán úira
felpattannak a gépre és száguldanak az időben tovább.
Hogy,még mi-mindent vittek véghez? Ki íudná?

Feld,eríthető tények a következők:

Mosoüat ía,lcasaűok még u, boltlcőbhl ös.

Homeros iróaszta|a fiókjából valaki kilopta az Odysseia
és az llias kéziratát egy nappal azelőtt, hogy a nyomdász-
gyerek érte jött. A két nagy mű örökre elveszett.

Amikor Vergitius éppen a kalamárisát próbálgatta, hogy
hozzákezdjen az Aeneis megírásához, csodá,latos cép je,
lent meg a domiciliumában, ebből angyalarcú kis fiú (Du-
dika) lebbent,ki és túlvilági latinsággal tudtára adta, hogy
ha megírja művét, nagy baj fogja érni pénteken, 13-án. A
babonás költő lemondott múve megírásáról és kiment a

tengerpartra halászni.
Newton kiment a kertjébe és lefeküdt az almaía alá, hogy

a gravitáció törvényét kitalálja. Valaki titokzatos módon
félórával azelőtt ellopta a íáról leesőben levő almát és
Newton hiába heverészett órákon át, nem es,ett az alma az
orrára, igy nem kapott ihletet és a gravitáció az emberiség
előtt továbbra is titok maradt.

Archimedes kádjából tiiokzatos kezek mindegyre kifo-
lyalták a vizet. A tudós végre ís felhagyott kísérleteivel és
folyadék-törvénye ismeretlen maradt az emberiség előtt.

Napoleon érthetetlen módon eltűnt a töriénelemből. Egy-
szerüen nem volt. A s. , halmi javasasszony jóslata szerint
a XXVI-ik században fog majd feliűnni. Mintha valaki
egyszerúen áthelyezte volna l évezreddel később a jövőbe.

Felfordult a tudomány és a történelem,
ta

Amint Napoleo,nt szerencsésen elhelyezték egy üvegház
százötvennegyedik emeletén, újra a gépbe szálltak a fiúk,
Dudika körüln,ézett és riadtan szólt hátra Góbénak: Te, hol
van Mucó? Nem látom sehol. Ijedt keresés , hiába.

Mucót valahol ott felejtetté,k az évszázadok között.
Keresni nincs idő. Rohanni kell vissza a jelenbe, mert

dr. Ikszipszilon minden percben hazaérkezhetik és jaj lesz,
ha a gépet nem találja,

ökölnyi izzadságcseppeket izzadva a remegő izgalom-
tól, érkeztek vissza a fiúk az időgéppel a laboratóriumba.
Amint a gép megállt, le sem kászolódhati.ak, már hatalmas
tenyér nehezedett reájuk és kemény ujjak markolták a fájó
füle,ket. Dr. Ikszipszilon negyedórával korábban hazaéft,
További hosszú perceken keresztül a laboratórium nád-
pálcacsatto,gástól és gyerekorditástól volt hangos.

Ujabb nádpálcacsattogások történtek másnap délben
Góbééknál, amiko,r kiderült, hogy Góbé hatalmas szekun-
dát hozott történelemből, Amerika felfedezésérő1 kellett
vo,lna felelnie és nemcsak, hogy egy szót sem tudott, hanem
még szemtelenül tagadta, hogy Columbus Kristóf egyálta-
1ában létezett. Pedig ott áll minden történelemkönyvben,
hogy II, Szolimán szultán tenger,észeti főmarsailja, Colum-
bus Kristóf a XVI. század közepén török tengerészekkel
megrakott hajóján felfedezte Amerikát.

A két fiú azonban minden verést és büntetést szíves,en
'elszenvedne, ha tudná, hogy mi lett Mucóval, akit húttenül
otthagytak valahol az ókor, vagy középkor sötétségében.
Szegény Mucó, hej, mi lett belőle?,., Szektor.
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lDwtgó Jl^^ri /ans amgjla
Dugó ]ani nagyot gondolt:
verset akart irni,
keserv eset, bdnatosat,
el akarta sírni,
hogy az élet nem olyan szép,
amilyennek ldtszik,
hogy a Tandr Ur kegyetlen,
hogy ő már ,,nem iátszik".
V igasztalan, napf énytelen,
szomorú az élet,
úgy gondolta, erről szólna
ama méla ének,

A sarokb.a n meghe gy e zte
Tompa ceruzdjtit,
nehéz bána!, tompa bdnat
ette ,a zúztijtit.
A többiek énekeltek,
zengett tőle minden.
ó elszdntan btislakodatt,
semmi öröm nincsen,
jól tudia ő: seholse jó,
ttí se jobb" mint otthon"

- a többiek énekelnek"
zeng tőlük az otthon:

Szüne.t nélkül vigadozzunk"
ének eI j ünk, mulat o zzunk,
bolo,nd, gki búslakodik,
ilyenkor nem vigadozik,
dalidó, dalidó, farsang, farsang.

De lanit ez np.,m zauartc,
elgondolta szépen:
minden csupa csalds, rontds
csunya földön, égen.
Szdj a széli lekonyult,ak,
dbrdzatja megnyúlt,
pisze orra h.osszabbgdott,
pajzdn kedye elmúlt.
F öIa j zotta, me ghe gy e zt e
dalí ceruzdjtit,
ezer bti, baj, keservesség
harapta a mdidt.

Ám e búból sehogyanse
kerekedtek rimek,
nem iutott eszébe semmi,

§eépem éLnt - örömt

sok keserű íznek,
mik .a kedvét keseriték,
nem talált szót Janos,
nem is csoda. hisz az otthont
harsdny és betydros
énekiikkel fölverték o
többi víg leventék,
kik íolyton csak azt dúdolták,
íújtdk, zengedezték:

Hej, Jiitcsktik, ió legények,
bolond, aki búsul" uének
btisul j,anak, ho gy ha nincse,n
vígabb dolguk s kedvük sincsen,
dalidó, dalidó, Jarsang, f ars,ang"

Ám Janikdt sehogyanse
gyözte meg e dallam,
ceruzájtít ragta, gyúrta,
újrakezdte; s 1cssan
s immdr azon keseredett,

hogy b,aidt, keseruét, ,-:,]

seho gy anse sikerül majd
dalba szedni elvét,
hol egy rimet, hol egy iambust,
ellene szegődött
égen, földön minden
s hidba uesződött

ó raho s szat, s eho gy ans,e

tudja mar..m.egírni,
hogy a loldon semml lo slncs,
csak meghalni,.sírni,
mert akarhogy gandolkodik,
az jar az eszében,
hogy könyvébe a Tanár Ur
beitta ma déIben,

mert uz órdn, latin órtin
azt tújta, danolta,
f olyton-f olyu dst bolond kedvv eI
danolta, dúdolttt,

hogy ma: Jolyton vigadozzunk,
énekel jünk, mulatozzunk,
bolond, aki búslakodik,
ilyenkor nern vígadozik,
dalidó, d,alidó, f arsang, farsang.

(ekk-mekk-stekk)

LEVELE.ZZŰNK..
Kedves Fiúk!
A folyamatban levö Ellsworth-Byrd déIsarki expedició nyo|c-

van példányban könyomatos újságot ad ki Little America Times
címmel. A Byrd-bélyeggel bérmentesített lapocskát csak a föl-
fedezőút részfuevőinek személyes ismerősei kapják, Egy pél-
dánya Magyarországra is eljött, természetesen Molnár Frici bá-
tyánknak, akit Paul Siple-hez, az expedíció főbiológusához régi
barátság szá|ai tűznek Paul Siple volt az a boldog amerikai
cserkész, akit Byrd admirális már 1928-ban elvitt magával a déli
sarkra Antarktisz Little America néven ismert kvadránsán ke-
resztül (innen az úlság címe), A huszonötéves Paul Siple decem-
ber l8-án immár harmadik születésnapját ünnepelte a déli sark-
körön belül (úgy látszik, ezt is nehéz abbahagyni, ha egyszer
rász,okik az ember, de raita kívül a mostani expedíciónak már
23 cserkésztagja van, akik stilszerűen megalakították az első
számú Little America-csapatot.

Egy aszódi cserkész írja: ,,Svájci íevelezőm karácsonyra igen
kedves ajándékkal lepett meg, Ugyanis tudja, hogy a Jambo-
reen nagyon megtetszett nekem a tiroli íiúk öltözete, különösen
a rövid, erös bőrnadrág. ő erre hogy, hogy nem: egy eredeti
tiroli szarvasbőrn,adrágot vett és azt szépen elküldte nekem az
öröklési jogával együtt. T. i, ezt a nadrágot náluk apáról-fiúra

öröklik!" Hasznos tudnivaló! Ha legközelebb bőrnadrágot ve-
szünk, emlékezni fogunk rá.

M. Mela:nder 19 éves svéd segédtiszl angol, német, francia,
vagy svéd rryelven magyar vezetővel, vagy öregcserkésszel akar
levelezni. cime nálunk.

Mult rovatunkban említés történt legnngasabb levelezönkröl.
Minthogy ez a kifejezés különböző találgatásokra adott alkalmat,
k5r6tlük, hogy az illető 202 cm magas. Rekordjavítási kísérle-
tek. liejelenthetők a levelezési akciónak (Budapest, V., Nag},
Sándor-u. 6, hivatalos órák szombaton d. u. 4-6-ig),

* üzenetek küllöldi levelezőknek.

tfj. Lévay Bálint (Eger) és Ernyei János (209) tudassa jan.
1-i számunliban kért adatait, hogy cimet szerezhessünk számukra.

-W. J.296. A beküldött címeket már ki is osztottuk: köszönet
a segítségért! Repülöbélyegsotozatot 40 íillér beküldése ellené-
ben -kapsz a Cserkészboltból, Jamboree-postabélyegsorozatot
azonban már csak bélyegkereskedő útján, vagy kéz alatt ve-
hetsz, kb. 2-220 P áron. - H. J. Győr. Ugy német, mint
ola$z levelezőt szerzünk. - D. M. Rákospalota. Ugy Amerikába.
mint Angliába írtunk érdekedben: rövidesen kapsZ címet. -B. K. Oy. Sopron. Angliából már a napokban remélhetsz levelet.

Átd"nyi István,
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Télbehajló őszidőn Gödöllőn jártam. Megérkezve, a pá-

lyaudvart üresnek ta|áltam, mint valamikor régen. A pá-
lyának a premontr,:i ginrnáziunr felé kiépített rész.e még-
maradt. A piros salakkal beszórt perronja feltűnővé teszi.
A lridat, mely a sok sínpárt hidalta át, úgy elbontották,
hogy ma nyomait sem látni. Minden a r,égi! Kijöttem az ál-
1omásról. A gyülekezőtér sötét, konrr_rr képet rnutat, a sok-
ezer cserkész lábnyomait az eke a földbe borítoita. Az ötö- ,

dik számú híd nyomait már csak az út felett levágott fák
szokatlan alakja mutatja. A parkba nyúló pillére alatt el-
pusztult cserjéket a gondozó emberi kezek újakkal pótol-
ták. Ni, itt voltak a tábori fényképészek, itt a szíriaiak, itt
a budapesti kapu! Az amerikai tábor nyomait őrzi ahata|-
nas kapujuknak alapja: a pázsíton két nagy, földszínű
négyzet juttatja
eszünkbe bejára-
tukat, Zuhanyozó
helyüket lomb ta-
1<arja. Szembe n
volt a mézeska-
1ács-huszár, ma
semmi. A kettő
között egy be-
süllyedt vízcsap-
nak nyomai 1át-
hatók. Milyen sok
száraz toroknak
adott ez a csap
hűsítő enyhülést!
Az akkor majd-
nem száraz Rá-
kos medrét most
az esőtől nregduz-
zadt víztömeg töl-
ti meg. A Rákó-
czi-zenekar ár-
nyékos táborhe-
lyét hatalmas tó-
csa borítja. Mi-
lyen kegyes a
Gondviselő, hogy
ezt az esőt nem
egy héttel a'|ánr-
boree előtt küldte!

f"

Amikoí a dánok Gödöllőn mosogattak

Az Erzsébet-parki villamosmegállóhoz értem. A mentő-
állomás aitaját, mely a megálló felé nyilt; kis ablak tölti
be. Bent padok közt aprő emberkék ttgrálnak, éppen tíz-
perc van, Bementem a parkba. Sehol egy lélek. Erzsébet ki-
rályné karcsú alakja méltóságteljesen néz végig a lombbal
fedett írton. A ,,Koronáról" a kilátás furcsa, csak üres tisz-
tásokat lehet látni. Bi-Pi sátra körül betaposva a fű. A len-
gyelek kapujánál két mélyedés van. Oltáruk helyét nem
őrzi semmi.

A rendbeh,ozott területeket lesütlyedt földcsatornák sza-
kítják meg. Ez a vízvezeték hely,e, meiy minden irányból
vezet a kutak felé.

A sportpálya tribünjei megmaradtak. Ezek a községé,
mert szívesek voltak átengedni nekünk a ierületüket. A

gyermekmegóvó
megszűnt. Nincs
rnama, aki szaba-
dulni akarna alig
totyogó gyerme-
kétől. A kettő kö-
zött lévő vendéglő
helyén nagy lapos
térség van.
Át akartam nren-

ni az üzletváros-
ba, de nem lehe-
tett oly könny,en,
nint nyáron, Cso-
dá|kozo| - ez az-
tán ügyes cseí-
kész! - mi volna
itt akadály? A
sár. Ha m,ost is
félcipődben indu1_
nál neki, azt hi-
szem, az irt másil<
oldalára mezítláb
érkeznél. Az volt
a szerencsém,
hogy kissé meg
volt fagyva a sár
és magas bak-
kancsban voltam.
Nekivágtam, pró-

sikerült - besüly-

qá fr??.",f",,*"f q
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Itt volt a dán tábor. Betemetett ebédlőjüknél mintha még
most is ott lenne a felirat:,,Itt esznek a dánok". Odébb állt
kis faragott Toiemjrrk, beljebb kis tűzhelyek mélyedése lát-
ható. A kopenhágai kapLrnál a letaposott sövényt hozzák
rendbe, szembe az űt, amely a dán táboron át vezetett, már
begyepesedett, a Rákoson átvezető hidat fölszedték. Az út-
nak létez,ése csak emlékünkben van meg.

Járlam nrég a királyi park más részében is és minden tá-
bort újból felvertem, de csak képzeletben, Most ismét meg-
álltam a III. altábor kapujánál, hátrafordultam és könnyes
szemmel mozdulatlanul néztem Izland mellett Amerikába.
Milyen messze vannak most ők, talán nem is voltak itt.

A rendőrtábor mellett elmenve kiléptem a kastélypark
kapuin és az Erzsébet-park felé mentem. Most is láttanr a
sok cserkészt, barátot látogatót. Hallottam: ,,Tizért tízet
a képeslapokbó|", aztán ,,Czuwaj! Gut Pfad!" Jamboree-
hangzavart, A kastélytemplommal szenrben átmentem az űt
másik oldalára. Legutoljára eíre jöttem a külföldi bará-
taimmal. Milyen egyedül ballagok most az üres úton! El-
megyek a sajtóház előtt. Micsoda élet zsongott itt! Most
csendben hallgat minden.

báltam lepkekönnyedséggel lepkedni és
lyednem.

Legtöbb enrléket őriz az üzletváros helye. Az alapja még
feljesen látható, Bementem a főbejáraton. Szemben a tér-
zene pavillonja volt. A pavilloni lebontották, de a körülötte
iévő parkirozás megnraradt. ltt üitünk körbe a pailokon ba-
rátainkkal és ha a zene szó|t, kézze\-\ábbal mutogatva be-
szélgettünk. Némely üzlet helyén még egynéhány reklánr-
eéciula hever a sárba taposva.

A IV. altábor sátorhelyeit lesüllyedt sátorárkok és , a
,,Kozma"-konyha beesése teszi változatosabbá, A szinház
helyén csak egy üres transzfornrátor van, ez szolgáltatta
a világítást a színházban A kiállítási pavillont is elbontot-
ták, a kilátótornyot szintén. Az átlárókat felszedték.

A lengyel kapuval szemben ,,fölnrásztam'' a tiroliakhclz,
mert a híd már itt sincs meg. A nagy kolompos kapun
mentem be, fülembe csengett egy sokat hallott nrelódiá. a
tir,oliak zenéje. Még láton1 ahogy a fehéringes, zsírosnád-
rágos fiúk kecsesen táncolják néptáncukat. Itt árulták a
salzburgi emlékeket. Lementem a híres keresztjükhöz, e1-
képzeltem a hatalmas Krisztust. Tovább e|mentem az Y. al-
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tábor tábortüze és a szegedi ttázikő között legkedvesebb
barátaimhoz, a svájciakhoz, Bementem a berniek táborhe-
lyére, megnéztem annak a sátornak a helyét, melybe annyi-
szor ellátogattam és ahol nem egy soha el nem felejthető
estém volt barátaim társaságában, Fájdalommal gondoltam
az augusztus 10-i nehéz válásra. Megöleltük egymást elő-
ször és talán utoljára, aztán elváitunk, mert ,,sorakozó"
volt a vezényszó. Talán sohasem látjuk egymást, de mire
a táborból hazaérkeztem, már egy 1evél volt az asztalon.
Nem felejtettek el.

A svájciak táborhelyétől kimentem a körútra és fölfelé
indultam. Zalra lettem figyelmes. Két őz sétált a skót zene-
kar táborában, majd lassan átmentek előttem az úton és
bementek a kecskeméti táborba. A kecskemétiek nevét meg-
őrizte díszitésük maradványa az árok oldalán. Máshol az
árok oldalába vágott lépcsők tanuskodnak munkáinkról.
Alig sériilt a VIII. altábor rendőrségének felirata, u§}anr
csak az árok oldalán.

A körúton a X. altábor lelé mentem. Jobbra a VIII. és IX.
altábor játszótere már be volt szántva. Balra jól lehetett
látni a sátorok lrelyét, de már
az egész begyep,esedett. A
híd lábához értem, de előttem
csak a betonhid állt, a kaio-
nai hídat felszedték. Kimen-
tem a műútra és jobbra be-
mentem az éleímiszerkiosztó
mellett a X. altáborba. Itt leg-
első utam a kereszlhez veze-
tett, ezt az altáborparancs-
nokság állította fel. Egyene-
sen mentem a repülőtábor felé
a fasorral szegélyezett mezei
úton. Jobb oldalon a szántás-
ban apró kiálló cserkészügyes-
ségek tanuskodnak kétheti je-

lenlétünkről. Balra belátni a.z egész aliábort. Itt még min-
den sátornak úgy megvan a helye, hogy könnyen lehetne
újból verni táborunkat a kis akácos ,,árnyékában".

Kijjebb a szalmazsákok törött szalmájábó| hatalmas
kazlat állítottak. Kint az altábor határán egy kis dombon
állították fel a keresztet. Messziről láttam már, hogy a
dombtetőn nem ál1 semmi. Odaértem. Még az általunk vá-
gott úton fölmentem, levettem a kalapom é§,., A keresztet
a premontrei gimnáziumban őrzik, mint később megtudtam.

Visszafelé végigmentem a törzscsapat táborain, át a kis-
erdőn, a tűzoltók mellett a csárda felé. ,,A csárda nyomai"
nrég láthatók. A szétbontott kemence iheverő téglái, a be-
süllyedt kút, hátrább egy kis téglalapalakú lapály ismét
elénk varázsolja a képét, Mentem leielé tovább a 3. híd
irányában, Végignéztem az aténán, a két földtribün zöld
gyeptéglája messze látszlk, a fatribünök alatt etsárgult lu-
cerna világít. Utolsó pillantásom jamboreenk legszeniebb
helyére esett, oda, aho1 a főoltár állt az arénában,

Siettem, a novemberi hideg 1evegő megdermesztetie a
négyórai séta alatt tagjaimat. Én voltam lalán az utolsó,

aki még a jamboree nyomaiban
fájdalrnasan __ gyönyörl.öd-
hettem, mert másnap, decenr-
ber 1-én az első hó betakarta
Gödöllőt.

Ma már mindent hó fed, a
földön már nincs nyoma a
jamboreenak, de lelkünkben a
nyomot a száguldó időnek sern
szabad elfeledtetni. es hogy

Y it',};1#,fr",;oo"1!r",Tiji
(fukezedbe, válaszolj barátod-

.-)§ nak levelére. Testvér, a fonál
N § kopik, vigyázz, el ne szakad-§NÉ?,2 it n|. ,\látrau Attila,264,sz.cs.-cs.

APRÓ IIIREI{.
A Magyar Turista Szövetség és a Magyar Cserkészszövetség

hivatalo§ utazási irodája megalakult a Cserkészbolt Szövelkezet
kebelében, a Cserké.szház földszintjén. Hivatalos órákat tari na-
ponkint 19 óráig. Telefón: 18-7_64. Az utazási iroda úgy,ha-
lai, mlnI kiilíöld=i utazási ügyben legnagyobb készséggel szolgál
telvilágosításokkal. Március 3-i és máróius 2B-i indulással a bi-
hari h7gyekbe (Biharfüredre), február 15-i indulássa| a Felvi-
dékre réndez többnapos tűrákat. Részletes felvilágosításokkal
az iroda szolgál. Kedvezményes vasúti jegyeket és elszállásolást
Ausztriában ugyancsak az iroda által szerezhettek.

A Magyar Külügyi Társaság, kebelében működő British-Hun-
garian Society és az American-Hungarian Society védősége alatt
á|ló angolnyelvű tanf olyamok a |L íélévben is az V. ker. Markó-
utca 18-20. sz.ám alalt, az á|lami Bolyay-reáliskola épületében
nyílnak meg. Beiratások régi és új hallgatóknak jantrár 28-tól
fébruár 3-ig, délután 5-B óra közöít az igazgatóságnál (V,,
Markó-utca 1B-20.), a tanfolyamok megkezdése utón pedig az
előaddsi órókon, Első előadási nap az úrj taníolyamokon február
5,, héttő.

A Nemzeti Sportuszodában folyó úszótanfolyam időpontia
megváltozott. Egy órával előretolódott: és pedig hétíőn délután
8-9 óra hetvett 7-B órdig van.

Katotikus Főiskolai Tanfolyam (VIIL, Horánszky-utca 20.}.
Az 1934-jki tavaszi szemeszter lebruár l-től május 16-ig tart.

Előadások minden hétfőn, csütörtökön és pénteken, esli /28-|49
és t/z9-Yl 10 órakor vannak.

Meghívó. A Magyar Cserkészszövetség I. kerüIetének 1934
február hó 22-én délután 6 órakor a kerület hivatalos helvisesé-
b9n (IX., Sóház-utca 11. szám.) megtartandó rettdkivüli iazgjti-
lésé,re" T,árgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Kerületi veanOt<
megválasztása, 3. Kerületi elnök választása. 4. Két társelnök
választása. 5. Számvizsgálóbizottság megválasz,tása. A közgyű-
léssel kapcsolatos rendelkezéseket az 1933. évi 8. számú Keriiieti
Hiradó taríalmazza.

ELETIIBNrÉS
A főcserúsz, úr őméltósága 1934 január 19-én életmentö ki-

tüntetéssel jutalmazta:

BATHó ZOLTÁN B77-es csapatbeli jdszkarajenöi cserkészt, el-
sösegélynyujtássaI kapcsolatban végzett éIetmentésért ;

DOSKÁR FERENC 327-es csapatbeli budapesti ideiglenes ue-
zetöt, úszua u é gzett éIetmentésért ;

DR. SZABó ZOLTÁN 764-es csapatbeli sólrospataki parancs-
nokot, úszva végzett éIetmentésért.

160 oldal, 226 íényképr 32 rajz. Csinos zöld, egészvászonkötésben megjelent a Jamboree-album. A sok szép felvétel és raiz
mellé a szöveget dr. Radványi Kálmán, a cserkészirodalom mestere írta. A magyarnyelvű ismertető szövegen kiviJl az egész album
tartalmát kivonatban angol-, német- és francianyelvű szöveg is tartalmazza. A fényképek és rajzok magyarázó szövege szintén négy
nyelven van meg. Azorr megrendelők, kik az albunl árát már beküldték, az albumot kézhez is kapták. Az album bolti ára 5 pengő.

Kapható a Magyar Cserkészszövetség Gazdasági Hivatalában. Budapest, V,, Nagy Sándor-utca 6. szárn.
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Kal,meadl,mah is aamnala üör,uémgeí.

Nagg Kópé faBsangia
,,Pálládzat| - Aki a legmerészebb larsangi trélát csinájia, kap
egy dopostortátl - Találkozás vasárnap este nálam! - Nagy,

kópé."

Egy kitépett irkalapra írua a íenti körözvény 1art tÖrne iOta-
rajzóra a|att a banda tagjai között. Csupasz térden íródhatott,
ntert nagyon kuszáltak voltak a vonalak.

A b.anda tagjai sorra leadták a titkos jellet 
- megfogni a íül-

cimpát -, hogy benne vannak a küzdelemben a dobostortáért.
*

Nagykópé anyukájánál ékes szónokla.t és nreggyőző érvek kí-
séretében lefoglalta a farsangi torta íelét. Még a saját porciójá-
ról is lemondott nagylelkűen, csakhogy pontosan meglegyen a
fél torta. Igaz, hogy feltételül kikötötték, hqgy a kis húgát e,l kell
délután kisérni egy gyerekzsúlba. Még ezt is szívesen vália|ta.
A zsúrból hamarosan megszökött és visszavonulva szobájában
rádió mellett várla a banda tagjait.

Alig mult el hat óra, mikor nagy csörtetésse,! megérkezett az
első kettő.

- Szervusz, Nagykópé! Mit csinálsz? *- köszönt Gólem, a
banda ieghosszabb embere, aki mögött alig l'átszott ki a földből
a másik fiú: öcsike.

- Szervusztok! Nem látod, hogy rádiózom?
--- Szép nagy masinád van! Hol vettétek?

- Nem vettük ezt - {elelt vissza önérzetesen Nagykópé --,ketten csináltuk a technikus bátyámnal. Tudjátok mit íogtam
vele az este?

- Egeret? - kottyantott bele a vitába öcsi.
Azl, meg a te okos eszedetl - takadt ki a düh Nagykópó-

ból. - Moszkvát íogtuk, meg az Eifiel-tornyot keretantennával.
Megéikeztek a banda többi tagjai is. Mindegyik izgatott, mert

íúrta az oldalát egyrészt a saiát nagyszerű íarsangi tréíája, más-
részt a pályadíjul kitűzöit dobostorta.

- Hol a torta? - estek neki hárman is Nagykópénak.

- Nyugalomság, urraim| - intette őket vezéri íölénnyel
Nagykópé. - Majd a végén a győztes megkapja. Itt van be-

zárva.,. biztos helyen! Ezennel megnyitom a banda ünnepi ülé-
sét. Felkérem a kapitányt, hogy átlapítsa meg, mindenki itt van-e.

- Mindnyájan itt vagyunk! - 
jelentette a kapitány.

- Most akkor álljon élő sorban mindenki és mondja el, mi
merészet és ügyeset követett el, amiért megéldemii a tortát.

öcsl: Bn csengőt kötöttem a macskánk larkára. Olyan zrit csi-
nált a lakásban, meg a háztetőn, hogy egész éjjel nern tudtunk
aludni. (Régi vicc! Ujabbat! - kiáltották mindenfe,lől.)

Muki: A tantinak van egy nagy karosszéke, meiyben az ablak-
nál üldögélni szokott. Tegnap a négv lába alá egy-egy fél diót
tettem. Mikor beieült, akkorát reccsent, hogy szegényt a harma-
dik szobában kellett elfogni és alig tudtuk meggyőzni, hogy nem
pokolgép robbant, (Ez se cserkészies! - zeng a kór,us. - A tarr-
tit senr szabad kinozni!)

Peti: É.n az áliatkertben odamentem a tigris ketrecéhez és a
szenrébe néztem és azt mondtam neki, hogy ,,Te kopott
macska!" Kar:. Ez hőstett, de nem farsangi vicc!)

Siki: Az édesapám meghagyta, hogy töltsek cigarettát, mert
délután vendégei jönnek. Mivel jó ismerősök voltak, akiknek a
megsértődésétől nem kellett tartani, egy-két szem puskaport rej-
tettem a cigaretták végébe. Képzelhetite,k, micsoda durrogás ós
rémiilet tánradt, mikor rágyujtottak. Kaptam is olyan két pofont,
amilyent csak a számtantanár úr tucl adni az iskolában.

GŐlem: en fogtam két békát. Hosszú madzagot köiöttern a lá-
btlkra. Aztán a!ól átfúrtam a zongora lenekét és a madzag végét
oda erősítettem egy.egy billentyű kalapácsához. Nappal dobozba
zárva vo|tak a békák, csak éjjelre engedtem ki őket. Mikor mász-
kálni kezdiek, meg-megrántották a kalapácsot, aminek következ-
tében kísértetiesen megszólalt egy-egy mély hang a zongorán.
Az egész ház felkelt, azt hitték, hogy kísértet jár a lakásban.
(Éljen! Halljuk a Vezért! * hangzott mindenfelől.)

- Fiúrk, ez mind semmi ahhoz képest, amit én követtem el.

- No, mit? - zúgott fel az izgatott kérdés.

- Megettem a tortát! * _
Másnap a lapok súlyos kormányválságról számoltak be.

(m.sy.)

JrANnK CI) B CI)lllc s EIKET N,lltoNllD
Ki milyen gyorsan halad?

(Az adatok méterben értendők, másodpercenként,)

Football 24,
Agár 25.
Angol versenylő 25.3.
Gazella 27.
Posta galamb l 6,6-33,3.
Gyorsvonat 33,3.
Jégvitorlás 33.6.
sas .J5
Sielő 37.5.
Zeppelin 47.6.
Motorcsónak 49.1.
Orkán 40-50.
Villanvvonat 58.3.
Motorbicikli 67.8.
Fecske 40--:70.
Autó 121.6.
Repülőgép l89.
Hang 333.
Áeyúlöveg kezdösebessége 442
Az egvenlítő egy pontja 464.
Ui tankelhárító lövegek 580.
A töld a nap kör,üli ritián

29.700.
Hulló csillag 60.000,
Villamosság vas-vezetékben

136,000"000.
villamosság réz-vezetékben

235,000.000.
Fény és villamosság, rádió-

hullámok 300,000.000.

Csiga 0.0015,
Teherkocsi 0.8.
Hajózható folyók víze l.
Ló lépésben 1.1.
Gyalogló katona 1.3.
Terhet vivő tehe 1-1.4.
Nyugodtan szálló légy 1,6.
Siető gyalogos ember 1.7.
lI sz,ő 1 .7 4.
Hintóló 3.8.
Szánkó 3.3-3.9.
Evező 3.83.
Igen gyors lefolyásrl folyók 4,
Villamos 6.
Közepes erősségű szél 6.
Balatoni gőzhaió átlagsebes-

sége 6.5.
Vágtató ló 4-B.
Cyors vitorlás B.2.
Gyorsfutó 9.8.
Delíinek 10.29.
Korcsolyázó 1 1,7.
Teherautó 12.5 .

Oceánjáró gyorshajó 13.6.
Eldobott kő 16.
Tehervonat 12,5-16.6.
Nyúl 1B.
Torpedóhaió 1B.8.
Személyvonat 20.8.
Vihar 23.
Kerékpáros 12-23.5.
Böngészés a térkép ,,Jdkulcsban".

A térképen kereszttel ellátott templomról nem lehet tudni,
hogy katolikus, református, evangélikus-e? Csak azt tudiuk róla,
hogy keresztény templom. (A mecsetnel< és a zsinagógának kü-
lön jele van!)

Minden temetöt - a felekezetre való tekintet nélkül - ugyan-
' azon jellel ábrázolunk .(Tehát mindig kis keresztekkel!)

A szabudnyos vasút nyomtávolsága (a két sín egymástól való
távolsága) 1.435 méter.

Község- (telep-) ttcveknél több egyezményes jelet alkalmaz a
térkéP (pl. megyeszékhely, postahivatal, vi.lanyvilágítás, stb,),
Ezek a jelek már előre részletesen tájékoztatnak az illető köz-
ség felől. Nagy városokná| azonban az önként órtetődő jeleket
elhagyjuk. (Például Budapest neve mellé egészen felesleges a
távíróhivatal vagy a villanyvilágítás jelét kirajzolni, írgy-e?)

A térképek magassdgi számadatai a trieszti kikötőben levő
Molo Sartorio vízmércéjének 0 pontjára vonatkoznak, tehál az
illető pontok tengerszínt íeletti (abszolut) magasságát jelzik.

Furcsa eredményeket kapunk, ha 25.000-es va,gy 75.000-es tér-
kép alapján -kiséreljük meg kiszámítani rréhány tereptárgy va-
lódi méretét! Például:

Képosztop magassága 58 méter, illetőleg, 150 nréter (!).
Kereszt magassága B0 méter, illetőleg i10 rnéter.
Gémeskút magas.sága 38 méter, illetőíeg 80 méter.
Szabványos vasút szélessége l5 méter, illetőleg 34 méter.
Épitett (mű) út szélessége 25 méter, illetőteg 60 méter.
Dugó Jani erre büszkén kiátt fel: ,,Hah! Rossz a térkép!" -lgaza van? Nincs igaza? Velősy Béía 5. KEG.
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Lltrérüék a, Júüékbon,

NÉzzÜrur FARKAS9ZEMET!
Egész biztosan te is megpróbáltad néhány évvel ezelőlt,

mit tesz az, tarkasszemet nézni. Komoly arcot vágni, ami-
kor a másik lehetetlenné1 |ehetetlenebb arcokat meresz,t rád,
nyúlp,o,fát csinál, egyszer íölfújja az ábrázatát, rnáskor
meg soványra szívja s közben ádáz kárörömmel lesi, mi-
kor pukkad ki belőled a nevetés. A magadfajta ,,meglepett
emb,er", aki már alig várja az időt, hogy a fogpiszkálót
megállíthassa az orta alatt képződő kis szőrben, persze vi-
lágrengető butaságnak minősiti az ilyesmit. Pedig nem az!
A célja ugyanis - in|kább csak tudat alatt -- nem más,
mint a férfipalántát megtanitani arra, hogyan kell az arc-
izmokon uralkodni,

A n,apokban még olyanabb mókát is láttam. Az ipse ve-
szettül kacag, akkor hirtelen végighúzza az arcán a tenye-
rét s íme: halálosan komoly az aíca. Aztán megcsinálja,
forditva. - üres óráidban próbálgatod te is. De gondolj
közben aría a kissé furcsán hantgzó cserkésztörvényre,
amelyik úgy szól, hogy: a cserkész vidám és megfontolt!

Épenúgy azt is lehetne kívánni - gondolod -, hogy a
cserkész egyszeíre 1egyen hideg és meleg, fehér és feke,te,
szelíd és szigorú... H,o,pp! Itt megállunk, öregem, mert ezt
az utóbbit igazán megköveteli a Törvény! De hozzáteszi,
hogy az egyiket másokkal, a másikat önmagával szenrben
teszi. Nincs az másként a VIII. törvénnyel sem. Csak a
jó Bi-Pi nem írta rneg olyan részletesen. Nem számított
rád. Hogy kicsavarod az értelmét.

Mert igenis értenie kell a cserkésznek a vidámsághoz
épenítgy, mint a megfontoltsághoz. De persze mindent a
maga idejében. Tudni kell komo,ly arcot vidámra símítani
és általán,os vihogás közepette farkasszemet nézni, ha va-
lamelyikre komolyan szükség van.

Nem is olyan nehéz a dolog, ha az ember rájön az ízire,
Történt pedig az éppen huszonöt éve, amikor az ötödik

gimnázium padját koptattam Kassa városában és ott is lak-
tam a ko,nviktusban. Minden év eiején összegyűltünk a
nagy társalgóban s ott az öreg régensünk - Isten nyu-
gosztalja - fölolvasta az intézet szabályait. Nagyon öreg
volt szegény, nehezen ment az olvasás és bizony sokszor
fura dolgok kerültek az őtven kamasz fülébe. Az elől álló
elsősöket még csak féken tartotta a respektus, de hogy a
hátulsó so,rokban mi ment, arról jobb nem beszélni. A ne-
vetés persze ragadós s a végén a2t se tudtrrk, min neve-
tünk, amint az már ilyenkor szokás fiúékná1.

Mondom, ötödikes voltam, amikor elhatároztam, hogy ha
suszterinasok is potyognak, de én komoly marad,ok. Inkább
virtusból tettem, semmint jóságból. Keményen összevágtanr
a fogama,t, k:restem a falon valami közömbös pontot és
iparkodtam nrásfelé gondolni. A dolog sikerült s a többiek
hősként ünnepeltek, Kedvet kaptam és gyakoroltam az aíc-
komolyítást. Egy-két hónap mulva már hidegvérrel n,éztem
a legnevetősebb fiú szemébe is, nrondhattak nekem, amit
akartak: ha akartam, komoly maradtam.

De minthogy engem se a gólya költött, hát te is utánanr-
csinálhatod. Manapság ugyan s,okszor a vidámság áll ne-
hezebb helyen, lássuk tehát, honnan vegyen a cserkész afíé-
lét és mikor lehet rá szüksége?

A cserkész vidám, mert tudja, hogy minden dolognakvan
napos és árn'yékos oldala s ő ,mindenkor a naposat keresi,
nézi. Vidám, nert egészségesen él és kevésbbé érzi a test
gravitációját. Vidám, mert nem gyullad be a nehézségek
|áttára, hanem füttyszó mellett megbirkózik velük. Vidám,
mert bátor és bízik az isteni Gondviselésben és önmagában.
Mert tiszta a lelkiismerete, és mert mindenkiről föltételezi,
mindenkiben megtalálja a, jót s így nincs o,ka töprengeni,
duzzogni, morcoskodni, keseregni,

És még valamiért iparkodik vidám lenni a cserkész! Mert
önmagáról tapaszl,alja, milyen áldás a napsugaías kedél_v,
hát iparkodik másoknak is juttatni belőle. Nem kell eről-
tetnie a dolgot, nem alakoskodik és nem bohóckodik ezze|.
Az elmult karácso,nykor csapatunk minden tagja egy héten
keresztül fölírta egy darab papírra a napi jótetteit, Persze
névtelenül, Amikor a beadott lapokat átnéztem, megakadt
a szemem egy tételnél: ,,Szüleim szomorúak voltak, elme-
séltem n,ekik egynéhány mulatságos esetet a táborból." Ez
is napi jótett, tudod-e? Mert aki írta, az tudta.

A cserkész tehát a vidámság apostola, valóságos napsi!-
gár-agitátor odahaza, iskolapajtások között, műhelyben.
őrsben. Tudatosan készül erre a szerepre és mindig tart
dugaszban valami jó mókát, anekdótát, történetet, nótát.
szójátékot. A legnagyobb hasznát ennek az állandó résen-
l,evésnek úgyis ő (átja, ha nem előbb, hát utóbb.

Mert az is biztos, hogy a növekvő korral jönn,ek a nö-
vekvő gondok is s akkor feleannyi fáradsággal,és energia-
pazarlás nélkül bírkózik meg az ember az élet gondjaival.
mig az a másik csak kesereg és önmagát,emészti. Ismerek
egy bácsit, aki nyolc gyereknek ad enni, de s,ohasem pa-
naszkodik az idők nehézségéről. Amikor a kollégái sopán-
kodnak és dülhösködnek, hogy már megint le_faragnak a fi-
zetésből, ő vidáman fütyörész és mókázik. Még is jegyezte
valaki: Könnyű neked, mert neked nyolc gyereked van! Pe-
dig azért könnyű neki, mert cserkész!

A vidámság persze nem könnyelműség, nem vakmerőség,
nem oktalan vigyoriság, amint azt az elmondottak után
magad is sejted. A cserkész, aki kötyökkoráíól őrí áll egy
tábor álma fölött, aki tejet szállít és ebédet főz a közösség
számára, aki éjszakai hadijátékon vesz részt, nyomot ol-
vas és állandóan megfigyel, az szükség esetén megfontolt.
Józan szemmel kim,éri a feladatok súlyát, a vállalt munka
horderejét és átérzi a reánehezedő f,elelősséget még kisebb
jelentőségű dolgokban is. Tud jó munkát végezni, iehát
megfontolt.

Mi a tanulság tehát?
A cs.erkész vidám szeleburdiság nélkül.
És megfontolt rtagyképűség nélkül, Vetősy Elek.

,rB
Síverseny.



.**.F{O§.= - Aftira" z-e géngre l,
A folyosó körülbelül embermagasságú és olyan szétes,

hogy két firi elfér egymás mellett. Talaja, hepehupás, itt-ott
nagy kövek botlasztják az e|ől haladók lábáit, mire rögtön
megy hátra a halk figyelmeztetés: Ksz, ksz, kő| Vagy: Ksz,
ksz, ,tyúkszemre vigyázz!... A lámpák fénykévéje elő1 e1-

vész a fekete sötétségben, amerfe gyenge jobbfelé kanya-
rodással fut tovább a folyosó. Harminc lépést tehettek
csak, amikor hirtelen kétfelé vált az útjuk: a baloidali, szű-
kebb folyosóról még a zseblámpa gyenge fénye mellett is
látták, hogy meredeken siet felfelé a hegy gyomrába, míg
a jobbolda{i enyhe lejtéssel vezet tovább. No most merre?

összedugiák a fejüket haditanácsra. Jcnőke amellett
kardoskodott, hogy a lasszót derekára kötve, kémlelő útra
indul a baloldali nyílásba, míg Pursi kijeleniette, hogy bo-
lond, aki hegyre mászik, amikor pedig kényelmes, l,ízszin-
tes útja is kínálkozik. Jenő már oldozgatta a lasszót a vál-
láról és Gabi zavartan érezte, hogy veszélyben a kalando-
rok egysége, amikor hirtelen különös ziimmögésre kapták
lel a fejüket. Halk és mégis az.egész földalatti helyet betöl-
teni látszó hang volt e.z, o|yan,'mint amikor egy méhecske
egészen közel zimmög a fülünk mellett és a hangot szinte
bent érezzik mélyen a fejünkben. A lámpák fénye gyorsan
köröskörül futott - és hollá! a jobbfel,é vezető sötét fo-
lyosó talajáról, körülbelül 15 lépésnyi távolságban vérvö-
rös szem csillant feléjük. Gabi a gumibotot magasía emelve,
baljával a ,|ámpát tattva, sietett előre, nyo,mában a hirte-
len harci kedvre gyúlt többi felfedezővel. Még öt lépés! A
szem élénken, gitnyosan csillog. Két lépés. Gabi emeli a
botját, Laci a boxert, Pursi hátul a korbácsot suhogtatja,
.\ zümmögés eIhallgatoit, most minden a vörös szem körül
forgott,

Gabi hirtelen megál,l. Hol a szem?
Lámpája kutatva viiágít előre, jobbra, baka - seh,o,l

semmi. Pursi hátul felkiált: Én látom! Ott Van a lábadnál!
lzgatott kutatás. Gabi letérdelve vizsgálja a sziklatalaji.

Egyszerre felemelkedik és legyint a kezével: Macskaszem!
Olyan csillogó kis szetszám, amilyent az autókra, meg a
kerékpárokra szoktak erősíteni, hogy a mögöttük jövő ko-
csi lámpája fényét visszave,rje. Szellemes, de egyszerü
gondolat, igy vezetni a föidalatti sötétben bújkálókat. Ugy
látszik, a titokzatos barátunk is azt akarja, hogy erre in-
duljunk tovább.

- Anná,l is inkább 
-*szóial 

rneg hátul Pursi -, mert
a másik úton nem is mehetnénk mát, azt sikeresen bezát-
ták mögöttünk.

Visszanéztek. Pár lépésnyire a hátuk mögött tömör
sziklafal zárta el az utat, arnelyen éppen rnost végigjöt-
tek. A fiúk megborz,o,ngtak. Mégis kényelrnetlen, kísérte-
ties tudat, hogy valaki itt iát körülöttünk, gépeket moz-
gat egyetl,en hang nélkül, sziklákat tó1 és húz ide-oda,

Gabi hangja kissé türelmetlenül csattan fel:

- Gyertek, járjunk végére már ennek a dolognak.

Hanllnem a, d,a,lba,n.

Tovább sietirek az egyetlen úton. Harmincöt iépést szám-
lálnak, alnikor előttük keresztben is szikla látszik. A fo*
1yosó zárva van, oldalút sehol. A csodál< azonbal csak nem
akarnak véget ,érni. Mert amint Gabi odalép az útiukat e\-
záró sziklához, mintha táthatallan kéz tólná odébb, nesz-
telenül elmozdul helyéből, belevész az oldalfalba és utat
enged a sietve tovább lopódzó társaságnak, hogy az utolsó
mögött nregint éppen olyan csendesen visszazáródjék a he-
lyére. Gyors egymásutánban még két ízben ismétlődik
ugyanez. Stubi a kiflit rágcsálva, meg is jegyzi:

- A hegy titokzatos embere jó sok ajtóval zárja e| abi-
rodalmát. Csak aztán majd kifelé is ilyen szívesen nyílja-
rrak ezek az ajtócskák!

Kisöcsi felmordul: Ki gondol most a visszatérésre? Előre.
Gabi összeráncolt homlokkal, gondokba merülve, vezeti

tovább a fiúkat. Egyszerre felkiált:

- MegvanI Brtem már!

- Mit értesz?

- Ezt az egész ajtóhistóriát. Mindjárt meg is mutatom.
Oltsátok el a lámpákat!

Pillanat alatt eialszanak a fények és szívet szorító, éj-
szakánál feketébb sötétségben állnak ott a fiúk, Gabi
hangja olyan kü,lönösen cseng a sötétben:

--- Fogjátok meg egymás kezét. Megvan? Jó. Most na-
gyon lassan gyertek utánam és jól meresszéiek ki a szeme-
tekei. A következő kapu előtt halvány, nagyon halvány
fénysugárnak kell kereszteznie az utunkat. Figyeljétek!

Hat pár sze,m mered bele a tintafekete semmiségbe. Stubi
arra gondol: de jó a macskának, az még itt is látna. Laci
hátra súgja Jenőnek: Te, ha itt valaki kupán iitne, még azt
sem tudnád, hogy kinek add vissza.

Ebben a pillanatban Jenő, a sasszemű, felkiáltott: Állj!
Látom a fényt!

A kezével mutogat, mintha látná valaki a mozdulatát.
, - Nézzétek, itt, tőlem öt-hat lépésnyire. Látjátok? Bal-

ról jön körülbeltil a térdem magasságában és vizszintesen
fut jobbfelé. Egészen halvány, keskeny fénysugár.

lgen, .most már a többiek is látják. Spárgavékonyságú
halvány fehér sáv húzódik keresztbe az íttjukon.

Gabi magyaráz: Yigyázzatok,. mosi lassan átmegyünk
rajta. Abban a pillanatban, ámikor odaérek és megszakí-
tom, I-aci gyujtsa fel a lámpáját. Akkor fog elmozdulni
előttünk a szikla.

Feszült, izgatott figyelés. Hirtelen felgyullad Laci lám-
pája. Előttük alig pár lépésnyire a negyedik sziklakapu to-
iódik be lassan a falba. Gabi átsiet rajta és csak húsz lé-
péssetr odébb áll meg, hogy a többit bevárja, Tágranyílt
szemekkel várják a fiúk a csoda megfejtését. Gabi egyetlen
szót mond csak: Fotocella,

- Mi az?

- Az elektromoserőket kutató tudomány legújabb és
legnagyszerűbb felfedezése. (Folyt, köv.)

r.iAF!,íb.bl.§
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Neueűni ! neueünó !

Ezekután nenr maradt más hátra, nrint - megázni. $z
eső nemsokára darává vá|tozoit és olyan kiadósan esett,
hogy a lépéseik is mind hangosabbak lettek a - cLlppo-
gástól. Aztán feljebb jött a metsző délkeleti szél. Ugy ke-
resztülfítjt rajtuk, mintha likacsos spongya lettek volna és
a csontvelejiiket akarta volna kifúrjni. Nos, ebben a ,,csu-
nya időben" ezek a bácsik úgy gázolták szélestalpú szö-
geseikkel a darát, olyan vígak voltak, hogy el kellett felej-
teni minden hideget, Nyugodt vitákat folytattak arról, hog,v
ez Magyarország legcsapadékosabb vidéke, hogy az évi
áttag eléri az 1,800-2000 mm-t, hogy ez átmeneti vidék az
időjárás szempontjából és ilyeneket. De nagyon tanulságos
volt minden egyéb beszédjiJtk is: a nagy kárpáti homokkő-
övről, a Pop iván kristályos masszívumáról, hogy meddig
tud az embef ellátni ezekről a csúcsokról és hasonlókról,
Azt mondták, hogy át lehet látni az erdélyi medencén, egé-
szen a Déli Kárpátokig.

A fiúk most szorosan csatlakozva mentek, mert nem
akartak egy szót s,e veszíteni. Az motoszkált a fejükben,
mennyi tapasztalat, tanulás, gyakorlás ,és vándorlás kell
ahhoz, hogy ezek a bölcs emberek mindent meg tudjanak
fejteni, minden kérdésre felelni, nrinden követ, virágot, ma-
darat nevén nevezni ! Boldogok voltak, hogy neghívták
őket is az öregek közé. Lexi meg is jegyezte csendesen:

- Ezek tudnak, mi?

- Igy érthető, hogy nagy a tekintéll,iik: hetekig elkdr-
szálnék veliik!

Alig vették észre, hogy nrásfél órlrt jártak. Fél négyre
clérték a csúcsot. Biir a kilátá.s gyönge volt, mégis félórát
töltöttek fenn. Az öregek úgy eljátszottak tájékozódási,
magasságmeghatározási problómákkitl, sőt még hancúroz-
tak is, mintlha iíjak lennének, hogy a félóra hamar eltelt,
Még esett a dara, atnikor újrzi nagy cuppogások közt le-
ereszkedtek. öirregyedóra alatt elérték a másociik szánlút
körkalyibát. A fiúk kíváncsian nézegették.

- Ez is éppen olyan! vélte Karcsi.

- Csakhogy tisztább, mert
új! - tódította Lexi.

- Ezt az úi á|lami erdészet
építette szállásnak! - adta
meg a felvilágosítást az er-
dész, aki mindennel készen
várta őket ott. Ettől tudták
meg a fiúk, hogy az urakat
már kitólták volt a megszál-
lók, de kénytelenek voltak
újra hivatalba hívni őket,
mert a szakértelem hiánya
rettenetesen megbosszulta
magát. Most szemleúton van-
nak,

- kettőt nem értek ezen a

&
c

kalyibán - mondta Lexi -. Az egyik, hogy mért olyan éles
lejtésű a tetej,e, a másik, hogy mért van egyik oldalról fe-
detlenül hagyva?

--- A tapasztalat termelte ki ezeket a megoldásokat. A
stílust teljesen átvettül< a hegylakóktól, de itt akkora hó-
mennyiségek esnek télen, hogy a hóréteg több mét,ernyi
vastag. Képzeljétek el, hogy valami lapr_rs"letőn ez mind
rajta narad. Akkor a súrlypont a l<alyiba közepére esnék.
Igy a szélére kerül és eső és hó hamar és könnyen lecsú-
szik, eltávozik. Az egyik oldal pedig azért védtelen, hogy a

szél járhassa; mert jobb, ha nincs egészen a hegyoldalhoz
ragasztva. Ebben az esetben ugyanis nem kerül a kunyhri
szélárnyékba, már pedig a széltől teljesen védett helyen a
tető és a hegyoldal között nrég sokkal nagyobb hómennyi-
ség halmozódnék fel.

Künn még mindig esett, befin barátságos tűz lángolt és
bizony órák kellettek ahho7, hogy minden megszáradjon.
Egy jo óráig mindenki piszmogott, rendezkedett, elhelyez-
l<edett, ágyat vetett, evett, l<ikérdezte az erdészt, aztán meg-
li_zdőtlött az cst,

Annak mondom, aki ismeri azt a kellemes zsibbadtságot.
amit az etnber érez egy jó 25-30 kil,ométeres séta után.
Amil<or kiilön-külön jólesik az ülés, a talat, a szó, a szösz-
mötölés. Az ember lassan kielégül, megnyugszik, meglátj r
társait és átalakul beszélővé. Megkezdődik a kaszinó. Iste-
nemI Fenn a Máramarosi Havasok gerincén, egyszerű ka-
lyibá.bzrn, ágyLrnk a földön, remek napi út Lrtán mekkora
figyelenrmel is kell megtár,gyalrri azt avilágrengető kérdést.
hogy miként jobb: a lábat éjjelre papirosba csavarni és a
takarót körültekerni, vagy egyszerűen betenni a kiürített
hátzsákba?

A vándorló ember nyolckor nrár alszik, de nrilyen dicső
az az egy óra beszélgetés lefekvés előtt! Mit is lehet itt
annyit beszélni?

- Ez nagyszerű síterep lehet -- kezdte Lexi -, hiszen
nagy tető[, platók vannak erre.

a. Tnes7 7oz,o.

- Alig hiszem, hogy Nagy-
magyarország bármely más
területe mérkőzhetnék ezzel a
sítereppel - jegyezte meg a
legfiatalabb úr, egy erdőnér-
nök -, napokon át lehet tú-
rázni és szebbnél-szebb utat
tenni, mindig akad menedék-
ház, csak éppen éjjelre kell
befűteni.

- Meg előbb meg kell ta-
lá|ni azt a menedékházat|, *-
fújta a füstöt Tibor bácsi,
L,exi apjának ismerőse.
Csak kiválóan gyakorlott síelii
merészkecljék ilyen terepre.
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Van ám erre farkas, ínedve, meg egyéb veszély elég.

- Arról, hogy meg kell találni a kunyhót, arról tudok
egy tanulságos történetet. Tavaly történt, hogy két első-
rendű síbajnok jött erre, Lengyelek voltak, a Cserna Horán
tűráztak, hát benéztek hozzánk is. Nem 'ugyan a Pop
Ivánra, han,em a H,overlára

- Holnap majd meglátjuk| - szólt közbe Tibor bácsi.

- Olyan fene jól érezték nlagukat, hogy elszámították
az időt. Sütött a nap, de ha lemegy az égről, hamar éjszaka
lesz, Szóval a két polyák kanyargolt-keringett, aztán egy-
szerfe nem tudták, hol vannak. Futkostak erre-aíta, de nem
találták meg a nappal elég könnyen meglelhető kalyibát.

- Rémes!.- kottyant bele Lexi.
-- De rémes ám, m,ert végül is egy ía alatt húzták meg

magukat és mindent, ami meleget adhat, magukra szedve
egymásnak dőltek és így húzták ki az időt - amíg bírták.

- Mért nem sípoltak, kiáltottak?

- Kinek? Minek? Mi itt az emberi hang? A{ennyire ter-
jed a síp szava?

- Megmenekültek? - izgult Karcsi.
-- Hát - pöfékelt a nlérnök és nyonrkodta kurtaszárú

pipáját -, meg is, m,eg nem is. Az segített, hogy szél járt
és ez nem altalta őket, Időnkint egymást biztatva ugráltak,
mozogtak. Pirkadáskor aztán levánszorogtak és vasítton
tertek,haza. Az egyiknek a füle, a másiknak pláne a íéllába
fagydtt le. Ugy hallottam, mindkettőt amputálni kellett.

- Rettentő! Miért nem ittak konyakot, vagy tumot, az
melegen íarthatta volna őket?

- Hát ami a rettentőt illeti, az igaz, mert lecsapott füi-
lel csak a gyászmagyarok éltek, meg a sportpályájuknak
is vége volt. De a konyak, neg minden alkohol, az még ve-
szélyesebb, Meg vagyok győzőcive, hogy ha ezek a íiúk
szeszt ittak volna, biztosan ottmaradnak, mert a felhevülés
után elhagyj a őket az erejük. De ezeknek úgyszólván semmi
készletük nem volt, mert két,emberüket előre küldték és
azok mindennel készen várti* volna őket,

- Kérlek, ezt nem osztom. Nagy hidegben a kifejlett
szerv,ezet megkívánja az alkoholt. Valósággal élet költözil(
az emberbe, ha elgémberedtek a tagjai. en még rumot is
tudok tizenötön aluli hiclegben inni és jólesik, cseppet se
árt meg.

- Talán menetközben, szóval mikor mozogsz utána, meg
keveset. De ebben a heiyzetben konyal<ot inni egyenlő lett
volna az öngyi_lkossággal,

Még egy kicp.it elvitáztak a szesztől, aztán új téma kerürlt.

- Azi tutijátok-e, nrért ,oiyan jó síterep ez a vidék? --
kérdezte a társaság legidősebb tagja, egy erdőtanácsos.

- Mert nagy laposai vannak és n,e,m túlmeredekek a
csúcsai.

- No igen, de mért ilyen a terep? Ismeritel< a Davis-
Braun elméletet?

De a,Bért, fakuüaa, meln aagaoh.

Senki se ismerte, csak a fiatal nrérnök morogta: hallot-
tam valamit felőle,

- Davis amerikai geográfus, Braun persze ném,et, Azt
mondják, hogy a tájat mint élő egyéniséget kell felfogni.
Van születése, kifejlődése, elöregedése és kimúlása. Amíg
fiatal, vígan szökdelnek a iolyói, élesek a gerincei;ryere-
dekíatúak a völgyei. Amikor öreg a táj, akhorára'lu§*uk
Iesznek a folyói, legömbölyödnek a hegyformái és konvexek
a völgyei. Szóval a természet kiegyenlíti az ellentéteket. Az
öreg tájban már megvan oldva minden probléma, mehet
nyugodni.

- De hogy születik meg és hogyan hal meg a tájék?

- Ez a kettő egybeesik. Ime a példa. Itt járt nem is
olyan régen egy francia kutató, de Martonne a neye, az a
mi vidékünket ezzel az elmélettei a zsebében úgy magya-
rázza, hogy valamikor már elöregedett, kiegyenlített volt,
Akkor aztán egysz,erre jött a nagy katasztróta, a föld kérge
megmozdult, a vulkáni erők új hegyeket löktek ki a fei-
színre és ezt az egész öreg, lapos vidéket kétezer méterrel
feljebb to,lták. Ezzel a széleken rettentő pusztító, lehordó
erők keltek életre, mély völgyek keletkeztek - ezekben 1á-
runk mi manapság, - viszont fenn a tetőkön megmaradtak
a nagy platók.

- Szóval csak fel kel,I kapaszkodni erre a csekély két-
ezer méterre, aztán mindjárt sétává 1esz az út|? Tényleg
valahogy igy volt ma,

- De még úgyabban lesz holnap és holnapután, De csak
akkor, ha most pakkolunk és alszunk! Lehki - szólt oda
a rutén erdészn,ek -, te meg rakd, amíg el nem únod, De
reggelre legyen megint tűz,

öt perc mulva mindenki aludt. Az erdész egy karóval
igazítatta a túzet. Lexi utolsó gondolata az volt, hogy ,,reg-
gelre" ez szépen hangzik, de mikor yan itt reggel?

Hogy sokáig ne késsen a megoldás, elárulom (mire való
is volna az írő, ha nem, hogy folyton árulkodjék), hogy ez
három órakor volt! Arnikor aztán hatkor újra fenn voltak
a Pop lvánon, most már ragyogó napsütésben, remek kilá-
tással, akkor a fiúk örültek a korai kelésnek. Alattuk köd-
tenger, a csúlcsok vakítóan villognak! A Hoverla, a Czerna
Hora hosszú gerince, a Pietrosz, a Radnai Havasok, a Nagy
Pietroszul, és ott messzebb a Kelemen Havasok, az erdélyi
medence és ott, ott, valóság, vagy álom? Ott vannak a me-
dence déli szélének sötétlő hegyóriásai. Egyszerre szél ke-
rekedik és a tenger megmozdul. A nap belekap a köd-
habokba és gyúrja, tolja őket. A szél kikap egy-egy tosz-
lányt és átrobog vele a hágókon, mintha hóiabdával akarná
megdobni a tulsó völgy ködiömegét. De a ködfelhő megtor-
panik a hágó felett a tulsó tömeg láttán és elenyészik. .Nlost
a köd elérte a szembenlevő csúcsot, körüitakarja, mintha
valami titkot akarna odasúgni. Talán rajtunk mulatnak?

(Folyt. köv.)

TEADÉLUTÁN
Amikor olyan az időjárás, hogy se korcsolyázni, se síelni, sern

pedig kirándulni nem lehet, rendezzen az őrs teadélutánt,
Ilyenre az őrsvezető meghívhatja a csapat többi őrseit is, míg

azo|< vez,el,ői csak azokat engedjék el, akik megérdemlik s az iir-
sükre szégyen1 nem hozhatnak.

A programot a s.-őrsvezetővel idejében megbeszélik, kb. igy:
l, őrsi-, illetve csapatinduló (Vigy,ázz-á||ásban énekelni).
2. 3-4 perces beszéde az őrsiezetőnek, ami az ünnepiessége.t

nagyban emelheti.
3. Teázás, - közben, vagy utána.
4. Szavalatok, mókák, érdekes íelolvasások, ielenetek, ének és

t,égiil játékok (lásd: Játékoskönyvben).
5. Mielőtt a íiúk hazamennek, újra teázás.
6. Befejezésül a szöv. induló egy versszaka.
A prograrnota s,-őrsvezető dolgozza ki (mókák, jelenetek stb.)

Az ŐRSBEN.
az őrsbeli fiúkkal karöltve. A legelső összejövetelen az őrs bí-
rálja el, mi vclt jó (önképzőkörszerűen).

Mindegyik íiú hozzon mag,ával csészét, kanalat, 4 drb kocka-
cukrot és 5 deka kekszet. A két utóbbit a szakács beszedi és kö-
z,ös edényben szclgálja íel. Teát és ízesítőt közöscn vegyen az
o rS.

Tealőzéshez citrom helyett használhatunk Lrotkövet, ami ma-
gyar gyártmány, gazdaságos és ió is, - Ha citromáal csinál.
juk a teát, szeleteljtik fel és főzzük bele héjastól, lgy sokkal ízle-
teseb,b, mint a kész teába íacsart citrommal.

A teázás helye lehet az őrsi sarok is, Mindenesetre ol1,an 1-,.-
lyen. rendezzük, ahol a teafőzés legalkalmasabb. A teázás helyét
kissé díszítsük is fel,

Jó műsor, jó tea mirrd a vendégeknek, mind az őrsnek kelle-
mes emléke maradhat, Pala:tinus /. 585. r. v.
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A neuetésnelc is aa,n, bölaselete.

Lévai Alajos: Mesélnek a lángok. Versek. Hunnia-nyomda ki-
adása, 5 ív. - A Jamboree boldog izgalmainak túliűtött han-
gulatai után, midőn a magyar cserkészet előtt is új utak nyil-
nak meg s midőn kérdőjelekkérlt meredez íelénk a jövő, nagyon
megnyugtató, hogy sokan vannak, akik előtt a cserkészet még
mindig lelkiséget jelerrt

,,Mesélnek a lángok." A költő, a cserkészpoéta odaáll a ma-
gyar cserkészek nagy tábortüze meilé s meggyujtja a rózstt.
Sercegnek, ropognak a hasábíák s lassanként felmelegszik a lé-
lek. A lángok magasra szárnyalva mesólik, hogy lrekünk mégis
csak legszebb, legdrágább a tiszta, r,agyogó liliomos gondolat.

Valami finom aranyfátyol lengi át Lévai Alajos költészetét.
Nem akar izomíeszitő keménységgel gátakat tör,ni, nem akar az
újdonság |ázával e|kápráztatni, nem jön világmegváltó igóretek-
kel, mint annyi nagyképű modern poéta,

ő ennél ezerszerte többet tesz. Megnyitja szívének arany[a-
katját és mint bűbájos tündérmesék lopóznak lelkünkbe a dalok.
Valahogy Schubertre kell gondolnom rrrindig, ha Lévai verseit
olvasgatom,

Lágy, langyos hullámokkal, de a {érfias erő öntudatával me-
sélnek ezek a lángok arról, ,,Mikor íáradtan, ködbeburkolózva
szökött a nyár az ólmos ősz elől, vöröslő lombok súgtak halk
mementót. S talán egy em;,ék eltűnő időkből, talán egy száraz,
szélzavart levélke - Dobban szívembe feltörő sírásként... szü-
lettek mind e halkszavú dalok."

Szíve nemcsak a cserkészfiaié, nemcsak a drága táborok előtt
nyitja meg, de kilép a cserkészotthon kapuján, de meleg szere-
tettel öleli magához az élet elesettjeit, jária a dr,ága multat s új
diadalmas lélekgyőzelmekről álnodik...

S minthogy minden időkben a poéták voltak a mélyben rej-
tőző életoltárok tűzélesztői, hiszem, hogy Lévai Alajos versei
most, mikor a magyaí cserkészet katlanában írj lár,atömegek
fortanak, az igazi cserkészgondolatnak nemcsak mesélő lángjai,
de élő tüzei is lesznek. sdndor Dénes.

Dezső L.: Magyar Hazám. A csapatnak, őrsnek kön5,vtáLában
egész sora van az olyan könyveknek, amelyeket úgy szoktak
megmutatni az érdeklődő vendégnek: Ezek a cserkészfiúk szá-
mára mindennapi kenyeret jelentenek. Azért olyan megviseltek,
mert nap-nap után forgatjuk őket. - Nos, íiúk, most egy ilyen
könyvet ajánlok nektek: Dezső L. tanfelügyelő irr hatalmas,
egész ív nagyságú könyvét a magyar hazáról. Szebbnél-szebb
feivételek gyüjteménye ez a könyv: Magyarország összes vár,o-
sai, nevezetesebb falvai, viciékei sorakoznak egymás nrellett;
hozzácsatolva a megszállott teriiletek kincseiből egy csomti kép

s a végén a gödöllői jamL;oree íeileteleiből is egy sorozat..1.
képek között elszórt rajzok és a szép címlap is érdekel minket:
ezeket a Jambolee-írjság egyik legkedvesebb ralzol.óla A. Szabi,
Károly készíteite, A könyv szövege: három cserkészíiú egy keci-
ves öreg bácsi vezetésével bejárja egész Magyalországot s meg-
mutatnak minden szépet Hanzinak, a gödöllői Jamboreen meg-
ismert német pajtásnak. A szöveg nemcsak földrajzi, hanem sok
értékes történelnri és egyéb gyakorlati atlatot is nyujt, de azi
olyan élvezetes íormában teszi, hogy az embet, egy percre selrl
érzi azt, nrintha őt most tanitani akarnák. Az őrsi könyvtárak-
ban, meglátjátok, nem lesz nyrrgalma egy napig sem a könyvnek:
egyik fiú a másik utárr fogja kivenni, hogv vég,igolvassa, aki el-
olvasta, újra előveszi, nézegeti, úgy rrregszereti. Ay' ára megie-
pően olcsó. Egy könyv 3.90 P és 20 titlér 1lortókö,tség hozzá.
Ha többen összeállnak és egyszerre több példányt rendelnek.
a póstaköltséggel még jobban boldogulnal<. X4egrenclelhetitek
Szombathelyen, a szerzőnél.

Fogassy ödön: Szlöjd, kézimunka-mintalapok. Aileg egy gya-
korlati értékű könyvet akalok szeretettel ajánlani nektek. Né-
hány szeme.ivényt már hoztunk belőle a mirlt évfolyam utolsi,
számában (emlékeztek a ktrtya készitésére pl.), ezután is köz-
lúnk itt-ott, mert nagyon érdekes és kitíínően feihasználfiatók
az őrs otthon-munkájában. Az ggész köttyv csupa mintalapok-
ból áll: papír-, karton-, fa- és fémmunkák készítésérrek íoppant
egyszerű, ügyes, azonnal érthető útbaigazitását adja. en a muj-
kókkal kipróbáltattam és ügyetlen kis kezükkel egészen szé1l
munkákat csináttak a könyv útbaigazítása alapján. A könyv ár;i
6.80 P. KicSit drága. De csapatok az cgyes mintala1l-csoporto-
kat (pi. papír-, vagy fémmunkák lapjait) külön is megvehetik
és akkor csak 2-2,50 P-t kell fizetniök. Mindenesetre jobb in-
kább félrerakosgatni a filtéreket és az egész könyvet egyszeíre
megvenni. Ha kettőnél többet vesztek, 20 százalék engeclrnénl.t
kaptok, Fogassy ödön áll. tanítóképző int. tanár, írrnak írjatók
Szegedre.

Minden cserkész könyvtárában meg kell legyen a Tóth Ti-
hamér-sorozat. Megvan neked? Elmondom a címeket: Ne itt,áll

-Dohányzol? - Á míívelt iíjú. - A jel:emes ifjú. - A-i.al-
lásos ifiú. - A tiszta férfiúság. - Krisztus és az ifjír. ..- Aján-
dékul kérd, megtakarított filléLkéiden vásárold meg a ki)teteket.
Nem reklámot akarok csinálni neki, hanetn azér,t ajánlonl, meíi
neked van szükséged ezekre a l<önyvekre. Koszter atyn.

slp()IR T
A Magyar Cserkész eddig csak igérte mindig, hogy csinal

sportrovatot, de nem csindlt. Most a Dudika-féle szerkesztőség
megmutatja, hogy ö ezt is megcstnália, - lcülönben, mint el na-
gyok.

Lappangó sibajnok. A soproni főiskolások január 2l-én ren-
dezték az új lesikilopályán a főiskolai slalom-versenyt. Szép-
számú mezőny mellett versenyen kívül indult Kisöcsi, akit a Csi-
bészklubból jól ismertek s aki egyébként lIl-ikos gimnazista. Az
eredmény érdekes. Messze kimagaslott az egész gárdából Geri,
aki tavaly Magyarország síbajnoka volt. Utána jó idővel a Berci
következett, aki a íiatal síelő gárdának egyik nagy igérete. És
Bercitől alig valamivei elmaradva, harmadiknak futott be Kis-
öcsi, bebizonyitva, hogy tavaly, másodikos korában, nem vélet-
lenül lett első a reáliskola síversenyén. Ebből a gyerekből első-
rendű síelő lesz és évek mulva lehet, hogy a magyar bajnoki
lista elején fogtok találkozni a nevével, Most még nagyon vi-
gyázni kell rá, mert kelekóla és meggondolatlan; ha kissé meg-
bízhatóbb és nyugodtabb Iesz, Ceri veszi őt kezelésbe. Sokat
várunk tőle,

Football-szomorúság. Heteken át tele voltak panasszal és ha-
raggal az Újságok a magyar válogatott footballcsapat siralmas

frankfurti veresége miatt. A íelnőttek összevesztek, gyanusítga-
tá,sok és egymás ,szida',mazása napirerrden voltak, 

-á 
szegé"nl.

pé,nzért,testük épségét kockáztató plofi-íootballisták pedig'men-
tek. tovább fs új9!b. mérkőzéseket játszottak hol hiciegbón, hol
sárban, melt ezt kívánta az iz|et, Fiúk, nem ezeíszer tóbbet érő
és igazibb sport ennél a_gladiátor-solsnál a mi egészséggs, szép
cserkészsportunk? Evezés, úszás, síelés, korcsoly:a, ródii'turis-
taság,.kui,qtó-séta a természetben ._ Szép is, neinesít is, egész_
séges is. Hol vagyunk mi a profi-footbál! l."tl<iiletétő; l .
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tVOgys zemlközt

Castor és Pollux. Az igazt barátsag telki kapcsolat, íiúk; ninc-s
abban semmi érzékiség és szentimentalizmus. Egyetlen ember
sem tökéletes egész önmagában; mindenkiben van sok kíelégi-
tetlenség, sok hitiny, anlely önkéntelenül is keresi a kiegészíté-
sét. Ha most úgy érzitek, hogy lelkileg egymast kiegészítitek,
hogy megvan köztetek az igazi megértés, megbecsüIés, akkor
van alapja köztetek a férfibaratságnak. Aki mindig hangoztatja,
hogy baratom, az nem az. Aki mindegyrt. arról beszéI, hogy
mennyire szeret és becsül engem,,az csak szdjjal szeret és be-
csül, a lelke zart előttem. Nem bartitsdg a nyali-íali barátsag,
amelyben a többitől féIrevonulva, tüntetően egyiitt jar két íiú,
sötét folyosókon meg-ntegölelik, vagy megcsókoljak egynldst,
kezet szorongatnak és müúegyre titokzatos szem-integetéssel je-
leket valtanak. Ez érzékies uonzalom, amelynek uége azonnal,
amint a most épen erős érzékiség akármelyikben.lecsillapodott.
Az igazi baratsdg -kemény férfilelkek egymtisba kapcsolóddsa;
nem tűr puha, nyd.las órzékiséget. Gondoljatok arra, hogy az
angol édesapa 10 éuen túI mdr nem csókolja tneg többé íiát. -Igazi jóbaratot keueset talaltok az éIetben; de az aztán vdlto-
zatlan marad. a halalig. Hónapokig, évekig nem láttam egyik
kedves, régi bardtomat; nem is lelelezünk, nem érünk rd irni.
De tudom, hogy egyetlen levelemre, pdr soromra, egy kérő sza-
vamra gondolkodás néIkül ideadna mindenét, otthagynd munka-
jd.t, ha hívndm, hogy szükségem van red.. Mert az igazi baratra
minden körülmények között feltétlenül szamithat az ember. -Aztdn még egyre vigytizzatok. A bardtsag nem úgv kezdődik,
hogy ,,mindent elmondunk egymdsnall' : és aztán régí-régi hibák,
gyerekbűnök előrdncigdltatnak és öszinte léIekkittirás címén tö-
uiröl-hegyire megtdrgyaltatnak. Ez csak egy formaja a kisértö
gyözelmének a léIek f elett. Be ne ugorjatok neki! Bizalom, nyilt-
sdg, öszinteség kelí a bardtsdghoz; azonban a legbensőségesebb
bardtsdg mellett is marad a lelkednek egy csomó kicsi kamrája.
ahotld a bardtod sem nyer bepillantdst. Ezek a kis ,,Én-kamrak",

Yid,dm, aa,g?l - ha nend,bem a, sdéndd!

MtNDEN CSERKÉSZ

sCHMOLL-PASTÁ-T
FlAsZNAL.

MAGYAR GYÁRTMÁNY t

ahova egyetlen valaki nézhet be csak: a lelkiatyad, de ezt a be-
pillantast a legszentebb titoktartas: a gyónds íelett örtalló si-
gillum védi.

Pista.'Durva a hang a műhelybetl. Káromkodnak, bántana,k,
mocskos beszéddel árasztjtik el egymast és te nem szóIhatsz,
mert ök legények, a mester is velük nevet nag,yokat a durva tré-
fakon, te pedig csak egy szegény szurtos kis inas vagy. De a
lelked íinom cserkészlélek; íélted, íélsz, hogy eldurvul és hogy
egyszer maid te is odaiutsz, hogy kétértelmű, durva viccekkel
szórakoztatod a többi kérges letkü röhögöt , . , Pista fiam, én
nem féltelek téged. Az igazí férfi-egyéniség úgy megy át az
életen, mint lezárt pdncélautó az orszdgúton: sar, kö, lehajló
bokor, rddobott göröngy, tdmadó kutya, uagy farkas, vagy em-
bcr csak egy pillanatra titi meg, aztán jobbra-balra elsodródik,
mert arra nem elég erős, hogy behatoljon a zdrt kocsi belsejébe,
Tréfa, nevetés, durvasdg, bíin lepattog rólad, ha öntudatosan,
zdrt lélekkel fogadod és nyugodt tempóval sietsz toyabb a te
Ielki utadon. Ilyenkor csendes konolysaggal dotgozot tovabb és
igyekszel mdsra gondolni, hogy ne is figyelj rdjuk. Nem nevetsz
velük, nem kórdezel és nem íűzöd tovább a durva tréfdt; viszont
ha a trétdjuk tiszta és ártatlan, akkor sziuvel, csengö hangon
kacagsz te is velük. És a legfőbb, hogy rendszeres letkiéletet
élsz, dtad.od magadat teljes bizalomtnal a lelkitlczetőd irányí-
tdsdnak és minden tandcsdt, parancsdt hüségesen teljesited.
Erős vagy, tefuit nem fog rajtad semmi, ami a gyengék bííne
hibdja. Maradj erős, |iant, és féIelemnek drnyéka sem fog a lel-
kedre borulni,

Aggódua, kétség és reménv közöít tekint mosí
csatdjdt g 3úlyos betegséggel. Legutóbbi híradds

núnden cserkész London íelé, ahol mindnyáiunk uezére, Bi-Pi, l,iuja meg nagy
szcriní r c m é l h e t ii n k. Mi rcmétünk!

FAR,AGÁS !

Többször hozzáíogtam
már, hogy egy darab íából
valami állati alakot kifarag-
jak. De ez bizony nem igen
akart menni és legtöbbször
beletörött ,a bicskám.

Végre kezembe került egy
amerikai pserkészlap, amely-
ben találtam néhány faragási
cikket. Ezek a leírások érde-
kesebb állati alakok kiíaragá-
sát szemléltették egy-két kép-
ben.

Nézzúk csak, hogyan is kell
hozzáIo gni a f ara gáshoz.

Először is veszünk egy da-
rab négyszögletes, vagy tég-
lalap alakú fahasábot. (Ke-
ményia.) Azután a kifiaragan-
dó alak fölülnézetét - ahogy
a pontozott vonal mutatja -rárajzoljuk a hasáb keske-
nyebb oldalára. Most aztán a
tartásával lefaragjuk az oldalt

4

ffin@
lenl, no mcg egy éles bicska

Jó munkátl

vagyunk, akkor végérvénye-
sen hozzákezdhetünk az alak
faragásához. Nagyon vigyáz-
va, eló_ször az oldal-, azután a
hátul-, elől- és fölülnézeterr
faragjunk egy keveset és ha
végeztünk, ismét kezdjük
elülről.

Ha a kis szobor szépen
sikerült, csisz,olópapírral d-ör-
zsöljük símára, azután bepá-
coljuk, esetleg lakkal és be-
vonjuk.

Egy-két számban még ío-gok közölni állatképeket,
akinek kedve van hozzá, tet-
szése szerint választhat közü-
lük.

Meg fogjátok l,átni, hogy
nem is olyan nehéz dolo§,
csak egy kis kedv és türé-

hozzá.
Finta Ldszló Sopron, 364. rr,.

felülnézet folytonos szemmel-
eső részt. Ha ezzel már készen

kell

Tübbfényképészpajtitskérésér,eakarticsonyelőttkitűzöttf ényképptiIytizat hatdt-ideiét februcir végéig meg-
hosszabbitoútulc. Ftílyazni lehet téli trirgyú felvételekkel tehetöleg 9X12 ctn, vagy nagyobb méretben. T éli spőrtké_
Pek jégen, havon, síelés, h ócsata stb. tdiképelt, vagy barm! mds a téti étettel ka pcsolatos,
alcár szobai f elvétel is jöhet. Utmutattis taldtható a M. Cs. kardc:;ortyi számában. Inclulion nteg iehdt a képeíc
ÖzÖne, mert nagYszdmti értékes díi litr!!! Kedves újsdgként kiizöljiilc, Itogy az egyetlen magy,gr Jényképészkellék.gydr,aKodakLtd,.aPdlydzntrlalttjuetkeződíjakataclomanyozta: 1 drb 6/2Xít-es tekercsfilmes Kodak-készüték vaszoiiok-
ban, 1 drb. cserkész Koclak,k,észiiték (4X6/2) clerékszijra erösíthető tokban. 1 eziistózött bronz plakett és t drb. bronz
p!a!:ctt. Fényképészek, etőre !
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REJrvENYEI{,.
Bevezetésül talán elm,esélem nektek, milyen borzasztót álmod.

tam az egyik éjjel. eppen a rovatot állítottam össze, mikor ko-
pognak, és behoznak egy névjegyet. A névjegy ez volt:

Inget varrok.
Kis fejtörés után diadalmas hurrázással rohantam az e|őszobába,
hogy fogadjam Lessing (Lesz ing) barátomat. Megveregette a
vállamat és a kezembe nyomott egy rejtvényt,.amelyet. saját be-
ismerése szerint nem tudott megfejteni. Ez volt a papííon:

Néger dobolása
Iy: j _m

Csak ránéztem és kivágtam: Fekete szem ójszakája. (Fekete
§zemély szakmája.) Megelégedetten távozott Lessing. De alig
ültem le, már hozzák is az újabb névjegyet:

Bölcső
Ki lehetne nagyobb bölcs, gondoltam, mint Sokrates. Csakugyan
ő volt. Haragos nyugalommal bizonyította be, hogy a görögöt
érdemes egy kicsit jobban is megtanulni. lgenis, Bölcső úr, mon-
dám én, ezentúl szorgalmasabb leszek. Még el sem távozott
ősokrateszsége, már itt is volt a következő látogató. Az ő név-
jegye ez volt: 

Rövid szivar
Ahá, ütöttem fejtörő kalapácsommal a homlokomra, ez nem le-
het más, csak Rossini (Rossz színi). ő volt. Egy rejtvónlrt ho-
zott megfejtés végett: 

Csak egy kislány
van a világon

Ohó, kiá]tottam íöl, ez nem áll, hisz csak magamnak van három
hugóm! A megfejtés tehát: Hazudik a muzsikaszó. Rendben van,
mondja Ro_ssini, lsten megáldjon! - Szervusz, mondom és nagy
kegyesen Sokratesnek is kezet nyujtok, A következő látogató
azonban ugyancsak próbára tette tudásomat. Ez volt a névje§yg:

br. Y
Jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, mig végül
is kisütöttem, ki a rövidnevű látogató: Farkas Félix báió, Na-
gyon örvendtem a szerencsének, de már jónak láttam felébredni
és összeállitani a rovatot a febr. l-i számba. Ime itt van:

Nagyoknak:
l. m KD u;o

l pont.

négyzet alkotójaként is sze-
repelhet. A íeladatok megfej-
tése egyenkint egy-egy §ont.

brrtl 9r#aÉ,§L
.],! i

5. Könyvespolcomon négykötetes lexikon áil. Egy-egy könyv
t-rtalma 4 cm vastag; a keménytáblák mindegyik fele 2,5 min.
Számítsátok ki, mily messze 'yan az első kötét első lapja az
utolsó kötet utolsó lapjától! Helyes megfejtés 2 pont.

t:s
Donánytőzsde "

o

l pont.
,], r,

megfejti-
ugyanazt

Helyes meg-
feités 2 pont.

., (i. {* atona
-| skola
-+ átor
-- ipa,
e blak
;ég
- ábor
l* bolya
-i abát

Ha a hiányzó betűket pótol,játok, a magatok nevét fogjátok
kapni.

A jan. l-i szám helyes megfeitése.
Nagyoknak: 1. Három a tánc. 2. Cimbalom. 3. Káposztalevgs.

4. Anabázis. 5. Kü,önvonat. 6. A javított napló pedig így hang-
zik:, 1932. ápr. 19. Kedd. (2 hiba.) Tegnap a Rákóczi (4) utorl
(5) találkoztam (6) legjobb barátommal, (8) és beszélgettent
(9) vele az újabb (10) regényekről. ő legnagyszerűbbnek találta
Földi Miháty: tll) Kádár Anna (12) lelke című (13) regényét.
(l5) Én azonban (16) azt mondtam (l7), Trogy nem ismeri a
magyar regényirodalmat, (2l) há ezt állitja. (22) Ezt azért (24)
mondtam, (26) hogy egy kicsit bosszankodjék. (28) Nagyszerű
(29) hanguiatát (30) azonban (31) nem lehetett (32) e,lron-
tani. (33) Miután (34) rnár minden mondnaivaiónkat (36) meg-
beszéltük, (3B) a legnagyobb barátságban váltunk el. (40) -Megjegyzés: Egy erdélyi írónak B. Berde Mária a neve.

Kicsiknek. 1. Kínai bennszülött. 2. Hitler. 3. Jöttment.
{, NlADÁR

öiá,A(i
R

A megfejtések beküldésének ideje: febr.,15.

üzenet megtejtőknek:. Széll 1.1. Röviden ler,élben válaszolunk.

- B2-es Bagoly-örs. Természetes, hogy átszámitjuk. A nov. 15-i
rejtvények megfejtéséért,7 pontot kaptatbk. - Molnár ]. Bpest.
Oklevelet. Tibor bától kérj; mi ugyanis a régebbi rejtvényügye-
ket nem vettük át. Régi pontszámodat megtarthatod. - Vad-
galanú-őrs, Papa. Meglejtés rendben van. Kicsik rejtvényét szin-
tén pontozzuk. - TöbbekneÉ. Megfejtésetekre mindig írjátok rá
sorszámotokat, pontos címeteket és a pontos dátumot.

A rejtvényverseny állása 1934 jan. 1-én;
00 pontja van 39. Szüc's Lásztó 175 cs.-nak,58 92. Bakay Lajos 2
cs.-nak, 47 73.,Czike László |75 cs.-nak, 47 86, Kamarás o. 298 c§.-nak,
,10 03. Németh Antal 461 cs.-nak. ők kapják tehát az l933. év tV-ik
negyedének jutaimait. Irják meg pontos címüket a kiadóhivatalrrak, ahon-
nan meg fogják kapni jutalmukat!

A tO6bi l="5rsenyző póntszámai: 3?'pont,ia van R. 34-nek, 32 R. 94-nek,
29 R.23-nak,28 R.65-nek,27 R.25-nek,25 R.1l. sz. Hecht László
82 cs.; R.40, R.96-nak,23 R.18-nák,19 R.40, R,5l, R,89, R.
97-nek,15 R.91, R.95-nek,12 R.58, R.59, R.76-nak,12 R.6,1,
R.87, R.90-nek, l0 R. l7 sz. Bagoly őrs 82 cs,; R.30, R.63-nak,
8 R. l, R.3 sz. Eriesz Miklós 852 cs.; R.4; R,5 sz. Lovász Józsefl96 cs.; R.6i sz. Sirály raj 327 c§.; cs.; R,7 sz. Zs. Tótlr Gáboí
l96 cs.; R.8 sz. Fecske őrs 47 cs,; R.69-nek,7 R.21 sz. Karvaly őrs
82 cs.; R.27, R.66-nak,0 R,2 sz. Bcíger Antal Rákoscsaba; R,12 sz.
Sas őrs 82 cs,; R. lB sz, Sirály őrs 82 cs.; R,14 sz. Vadgalamb őrs
82 cs.; R. 15 sz. IIl. íaj 4-ik örs 82 cs.; R, 16 sz. Sólyom őIs 82 cs.-nek,
5 R. 72.-nek, 4 R. 19 §z. Horváth ödön 550 cs.-nek, 3 R. l0 sz. Mókus
őrs 134 cs.; R.20 sz. ll. raj 3-ik őrs 550 cs.

Bégebbi feitők kózül azokat, akik már régóta nem kiildtek m.g{ejtéSt,
ligyelm.ztetiúk, hogyha a febf. l-i megfejtéSt Sem küldik be, elvesztili
pontszá mukat l

l pnnt. 2 ponl.

1. Kerti szerszám.
2. Forma.
3. Tetőfedő.
4. Szándékában van.

Ha a vizsz. sorokat
tek, függőlegesen is
kapjátok.

2 pont.

l pont,
Gyuíaművészet.

1_1_1_1
1_1_1_1
Rakjátok ki ezt a négyze-

tet gyufaszálakból. Vegyetek
el nyolc szálat úgy, hog),
három négyzet, végül négy
szálat úgy, hogy öt négyzet
maradjon! A megmaradt gyu-
íaszálaknak mindig benne
kell lenni valamelyik négy-
zetben, de egy szá| több

^x *

*

-_ l *\

\:)l( ,_*r4)
/X J'

3. pont

Osszátok fel négy egyencs-
sel úgy ezt a négyszöget,
hogy az egyenesek áita| al-
kotott mezők mindegyikében
egy-egy csillag legyen csakl

CSERI{ESZEKNEI{ LEGÚJABB, LEGJOBB nÁorÓF,oRRÁSA 3
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Magá§an lobog a karácsonyl láng. Htába, ha a cserkészek a szeíetet

lángjaiak gyuitogatói, akkor -messze lát§zili, sokak szivét megmelegit

'ü 
5-ös KEG minden tagia a karácsonyt megelózó hét€n jegyezte

napi jótetteit; az egyhetl jótetteket taítalmazó Jegyzéket aztán név nÉl-
kül egybegyüjtötték és a csapat karácsonyestéjén a betlehemesek Jézgs:
kának ajánlották fel a jótett-csomagot. KedvEs, szimbolikus aiándék.'
Cserkészgondolatl - Sáio§patakon a 134-ese.t ünnepélyét több tanár
és az igazgatő is felkeíeste; ima és ének nyitották meg a §ziveket,
aztán íogadalmat újított a csapat és az úi őrs, a,,mókusok" letették
a íogadalmat. - A 42l-es Bátfiorl Gáboi pk. csapat a §zülöket ls meg-
hivta karácsonyi teaestéiére, amely egyútfal beszámoló és a jövő ter-
veket megbeszélő komoly ülés is volt. - ltt történt a csapat örökös
vándordljának, egy bíonz cserkészszobornak á,tadása is új védőjének.
A szobrot évenként kétszeí adia ki a parancsnokság; tábor után a leg-
jobb táborozónak, karácsonykÖr pedig a csapat é!ész évben legjobO
cseíkészének. A Jamboíee után Né,meti Lajos kapta, mint legjobb tábo-
rozó. Most ismét ő volt az első helyezett, de mivel előzőleg védte a
szobrot, azt most a második helyezett, Dabi Gyula őrsvezetö kapta meg.A parancsnokság igen értékes köny§juialommal ajándékozta meg a leg-
jobb munkát végzett cserkészeket. A novembeíben íendezett megligyelési
t€rseny értékes dljait iS karácsonyestén osztották ki.- Elsö Végh
Ferenc lett. - A 60. sz. ,,Nádasdyak" Csepíegen karácsonykor szokásuk-
hoz híven a község mintegy ötven szegényének juttatott a közszeíetetben
álló csapat í1thaneműt és ennivalót, igazi cserkésii jó munkát végezve.

Karácsony környéke kedves ünnepségek ldeie. Lássuk őket.A §opronrriegyei c§erkészek és az egész lll. keíület meleg szeretettel
ünnepelle a l0 éve§ igazgatői jubileumát ülő Holl Jenő dr, vm, etnököt,
aki ismeretlenül, névtelenül,' de értékes szolgálatot tett ismételten az
országos magyar cserkészetnek. Jubileumáró1 igy ir a Magyar Cserkész
egyi*. munkatása:

,,Egy évtizedes vasútigazgatói jubileumát használta íel
a nyugati cserkésztáísadalom arra, hógy köszöntse benne
a Férfiút és Munkást az |gazgatót és Elnököt. A mindig
mosolygó Férfiút, az első sorban dolgozó Munkást, a kö-
rültekintő lgazgatót és a melegszívű Elnököt!

Fiúk, l,átni kell' azt, amikor a zö|d asztal tornyosított ak-
tái között egy cserké§zlevél tűnik íel az Elnök asztalán...
Látni kell, ha egy cserkészeszmét dob ki, hogy az forogjon
és iorrjon, bövüljön és gazdagodjék, de végső eredmény-
ben .mindig hozzá érkezzék vissza . . . Látni kellett, hogy
szeívezte a társadalmat és, hogy fogott minden Sugarat és
,szétesö szálat egyetlen gyűjtőlencsébe és csomóba:-a Jam-
boree íelé. De azt már érezni kell, amikor ez a tiszta srem-
mel megáldott ember íelismeri a cserkésztörvényekben a
íelebaráti szeretet kétezeresztendős parancsát és- könnyet
töröl,, és kincses kézzel karácsonykor szegényeke1 gáz-
dagit!
, Terveket .termel, embereket váIaszt, események szálait
bog9zza ,azért, hogy a cserkészvilágot széppé és emberek
felett állóvá tegye. 

'Munkája a hivátalban és a cserkész-
életben a töíekvő, áldozatos önzetlen és nagystílű cserkész
útja. Ember, aki előtt a cserkésznek tisztelegnie kell!

,A csepregi 60-asok januáí 6-án és 7-én hatalmas sikeíü iamboíee-be-számolót rendeztek, mely a csapat minden eddigi előadásái úgy eíköF
esiekben, mint anyagiakban messze túlszárnyalta.-Az előadás első része,
melyet egy ügyes házi ké§zítményű píológ vezetett be, a mai m6dgln 

-nem cserkész 
- 

diákot mutatta be. Előszöí a kisdiákot egy álomkép,
majd az i,öreg" - 

a slágerek világában élő diákot egy opéíett-paródiá
keretében órlási sikerreI. Az eIső iész szenzációia vóit riIég a csapat
clgányzenekarának első szereplése.

A másodih rész volt a tulajdonképpeni beszámoló, melyet egy Jam-
boíee-tábortűz fele|gvenítésének keretében adtak elő állandó kacagó-orkán
üellett. Maid miután a csapat zászlaiáía íelkötötték a Jamboree nagy-
szalagját, a csapat parancsnokának, Csincsura Gyözőnek Jamboree visz-
szaemlékezé§€: ,.Él, l]tra kél a magyal igazság" címü körteménye hang-

IlíeinlIíáTú
Fogalom!

zott el óíiási hatással. Most a c§apat egy kultúr€sten való ré§zvételíe
készül.

Nem szünetelt ezonban a komoly cserkészmunka sem. A cserkész
akkoí l§ dolgozik, ha örüt vagy ünnepel, mi nem érünk rá összetett
kézzet békén ülni. Hatalmas tempóban indult meg a munka a VIII. keriilet
úi hiVatalos helyiségelben, amelyeket a várostól ingyen, 62abad villany-
hásznáIattal kaptak a Rákóczi-út 17 /19. sz. bétházban. A keddi és pén-
tekl 5-8-19 tartó hivatalos órák alatt telve van a három nagy szoba
liúkkal, vezetőkkel, Most már folyik a készülődés a márciusban tartandó
tiszti és segédtiszti vizsgákra; ametlett a 878. sz, csapat tisztikarának
segítségével megindult az apródvezetői tanfolyam. Január elején kezdő-
dött áz amatőr lototaníotyam is, amety iránt igen nagy az érdeklódés.
A sok szépet tanutó kecskeméti íényképezöktől a Magyar Cserkész is
sokat vár pályázatai alkalmával, - A szegedi 5ő2. sz. Petíleházy Dávld
cserkészcsapatb3n igen intenzív belső munka folyik. A csapat tagjai kél
rajban igyekeznek magukban kiíejlesztenl az ideális cserkészt. Nagyban
készüt már a csapat nyárl táborára i§, amelyet július hónapban a bél-
apátíalval érseki uradalom erdőiben, a többi v. keíületi csapat részbenl
bevonásávat fognak megtartani. 

- 
A szegedi cserkész eszperantó gya-

korló körben szorgalmasan folyik az eszperantó tanulás, § a készülődés
a kb. t-t és lél hónap mulva megnyíló országos eszpeíantó levelezési
kiállításía.

Farsang, dalidó! .. Állatoíszág táncba indul, - Nagy átarcos bálba. - Kacsa Mdri rókafejjel - Délceg dali vezető;
_Róka Miskq tollgúnyában - Cstlpa jámbor, szelíd jóság, - Nézzétek csak: békezászlót, - Olajágat cipel ó. -_ Srpszi kutya oro,szlán lett, - Fül.es Peti gimnazista kis diák; - Röf-ra|'koma hentest játszik. - Cilinderes Múi
maiom _ Zsúrtiú lett. Nézzétek a - Villogó monokliját! - Cirmi cicdn kutyaálarc - Csibi nénin kakastaréj, nagy

farok.. - Menjetek csak dalidóba _.S kivilágos virradatig - Ihaj-csuhaj, szép az élet - Jól mulassatokl

őg



4a.segút, bó mlind,ig llídórn !

=-------p

bW
ti
t
a

ii
t

, r:l"\| -} í.,-** -
%.*_*-

'_._"--'-'r''

A MAGYAr. CSER,I(ÉSZ POSTÁJA

, i,.!1,-i! r)a \

.H-n László. A Jókai_lloVeIla igen liangulatos, helyes a nreglogása,
ltelyes a lebonyolitása is és igen sikerüIt novellá lenne, lra neá iolna
b€nne_ annyi sok pongyolaság. Nenrcsak a stilusíá gondololi éS a gépe-
lés hibáira, amelyck sokszor értelmet zavarnak, hanim egy-egy jól m'es-
fogott helyzet 1erontására csak azért, mert nem volt elfu li§yótnre ah-hoz, hogy egyenes vonalban vezesse tovább a témát. Pl. áhol Petro-
vicsot felszólítjá a,tanáí_és az ingerülteIl válaszol, ez bántó, nagy zök-
kenő_t jelent az elbeszélésben. es túl hirtelen, nem szépen veátett abefejezis is. Kár érte, mert igazán ió írás lett volna. Etviszcm magaln-mal.Pestíe; ha érte jön, odaadom kijafitásra, Nem szeretném, hi el-
kallódnék. 

- 
B. Mihály 33. Kedves Miska testvér, te a jó Isteótől két-szer meg_kaptad.azt,_ami a legnagyobb kincs: az életet; és visszakap-tad az élet lő értékét, az egészséget is. Gondotorl, alcrt adta rnindeit,

hogy aztán elejtsen és elkallóLlni háer,ion? Terrei r.annak velcil lStennek

Jésedrc r,ársz feleletet? \ent entlékszelt. Dr. ts. ö. A szindarlbrri:
közlését a M. cs. nenl tolytatja, mert azt átvette tőle a ki,ádóhivatal
A nálam levő kéziratokat átadom nekik; íel togják tudni használni, A
kedves iidvözlést kószönöm; íemélem, hogy értékes írásait ebben az
évben is megkapják majd a fiúk. A legközelebbi ilunkatársi összejövete-
len okvetlenül elvárom. Ertesités nregy majd, 

- 
v. B. Köszönöm az

értékes küldeményt. Nagyon jók. Yárok sok újat, a képekből is, cikkek-
ből is. A képeket átadtam a rejt\,ény-Iovatnak: ott nagySZerűen közöl_
hetők. ütlvl 

- 
B, F., Debrecen. A Magyaf Cserkésznél bölcs munka_

megosztással doIgozunk: a szerkesztö kiutal, a kiadóhivatal fizet, mint
egy úr. A lényképpáiyázat diját is kiutaltam rögtön a döntéS ütán; benr
pihen a kiadóhir.atal pénzszekrényében. Ha irsz rlekik, elküldik; még
jobb azonban, ha beleszámittatod idei előliZetési dijaúba. Nem? _ S. l,
172. Ez még nenr jó, Pista, Dücög, a mondatokat a rim és a strófa mér-
téke ke.lvécít megkuftítod és kényszer-szaval(at 1lasZnálsz, hogy kijöjjöri
a ritmus. Szeíető öleléssel köszöntjük az új előíizetőketl lsten hoZott]
T . . . Tibor. MetegszaVú, kedves novella, értékes gondoíattat. Eltettem.
hoZni fogjuk. Az égi udvarmestelt aZonban kioperáltam belőle, merl
disszonáns harlgot jelentett az igazán úíi tónusi elbeszélésben. Kérek al-
kalmilag újra cikket. 

- 
v, D. J., Hatvan, Józsikánr, elkéstél a pályá-

zatoddal. akkor nát lezártuk és el is bíráltuk a beérkezett dolgozato-
kat. Kár. Egészen ügyesen irtál. Szeretnem, ha aZ újabb pályázatokol:
megint megpíóbálkoznál. Jó? - 

F. K., Sopron. Azt irod: gyönyörű él-
ménl,szánlodra a cserkészélet, élménnyé lett a nyári tábói. írásodból
árad ttz a nil]dent leszitő, nlagával íagadó, vag},íontó erő, altell,c:
a mai ntagyar liúkban annyira szeretnénk mindig megtalálni. jól iaI:
Xarcsi! Ilyen leVeleket akarok kapni a cserkészfiúI(tól.: százat, ezrel.
harmincötezret! A két versedet még nem köZli a Magyar cserkéSz, mer:
a Soraid rnég neheZen gördülnek, a rirnek sokszof erőltetetté teSZik a
mondatfűzésedet és a rimek csikoíogva illeszkednek egymás rnellé. Nen:
!s!, ]rj tovább. Hamarosan logsz égészen jókat írnij'hiszen, hogy aliúk írásai íovatában találkozunl( majd soksáor a nev'edde1. öiellek-j' --Á..A. Mély érzésű, lromoly, szép vers, de nem ad s€mml új gondolatot;
Tlianon óta sok rokon verset olvastak a fiúk; most valahogyan rijabb
kellene, ami az ő lelkükben is úi gondolatok áiadatát indítia:'|- S;. Z.
]:ltettük a következő karácsonyra, Sajnos, későn éíkezett, 

- 
R. K.503.

Nem elég rnély ez, Karcsi, I1:y nen togod az igazán mozdulatlan iirsr,:
rnunkára vinni, Ezer eset közül egyszef sikerülhét. Ne felejtsd el: ha aMagyar Cserkészben Ieírsz egy módszeft, annak olyarrnali kell lennie.
11og_v nehéz eSetek iegnagyobb rt]:zébcr lnegtoldjiL a problémát, Irj rná:,.kor is. 

- 
lvtóku§ 134. Hireket küldhettek minden számba. De ne "legve_

nek szcnéiyi dicséretek, r,agy, :rpró-cseprő seintltiségrői való ciiiazért-is-iráSok, hanem _ min(len hir 11ozzol1 \,alalni -olyant, atlib,,.
tanul \.alamit az elolvasó pesti \.agy dunántúli cSelkésztestiér is. Vagvis
a 1én_veg nem az: ,,mi igy és ígv trrdiuk, ó, mi dicsó f eríial<!!'' .- ]rariti,
,,ni. igy csináliuk, hát ti hogyan?" A lapzáíta nindig szertlán van é.pedig a nregjelenés elött Iegalább 7 r]appal. Ha trhát slerdai nao ntrrn,:juk 4-5 luppal_,a. ntegjelenés időpontja előttre esik (pl. 10 \.ag.v 28).
al(koí aZ clőttc álló szcrdlilI nt;ir 1.jídeljiik a lapot. Töidelés azi--iel:lit
hogy akkor már minden anyag I(i van szedve és csak lrelyére rázolatuni:
mindent, aztán megindulrrak a gépek, Tehát a nregjelcnéi előtt legalábt
10 nappal itt kell, hogy legyen a besZámolótok. 

- 
SZ. Imre 134, Á hoi-

landus kedves levelét ré§zben, szemelvényekben tel tudom maid lrasz-
náIni. Eg1,, . kis,,türelmet ke ll azonban gy korolnod, mert nagybn nag;..
az an],agunk. Hála Istennek, nagyon nagy. Igy .iri_ Tc, lta nvotnda szárnái:irsz, rnindig csak a papiros egvjk oi,Jaláá iri; egt,ebkúit a \z]d]sr_
sok nehézségük van a szedőknek.

9s §gy 4 fon_tos: hogy ezekbe a tervekbe szívve1-1élekkel beleállj és ipaí-ko.djáI,ot.jól szolgállri, Addig pedig irj, dolgozzál a tiúkkal ed ipartiod-ját számukra az erőslclkű enrber támogatását nyuitani. senki sein tudiaavt,,mi.lakik az enlbeíben. _de önmaga tisztá6an vatt nrindcrrki sajátértékeivel, Eló ezeket az értékeket éS a csápatban lerő fiúkbalr még-,sokszorozrri őket! Elóret 
- 

B. Nándor. 25.'Jól van, pajtás. Készíthi-ted a_megigért következő cikket. okosan i137.-- neri<o'gi. Nagyon dö-
cögnek, a soraid, Fe.rkó. A_ ,,Könnyeim által'' egészen 

'oídulatos 
é tigyesirás, de elronlja néhány kifejezés vagy apró hiba, amelyeket kis fi!ie-lemmel elkerüIllettél Volna.,,Túlontúl..azt ielenti; trilsá!osan. nent"ne-

dig,. ahogyan_ le használod: túl valanlill, odáát. Ep rigy ],aúii. 
"irr,'Ói-hatáíozó\ al használátos; há réAiesen. népiesen .,ár'. ''Úell:g11 rrasiniióO.akkor ViSzont az cgesz.vcrsednek_ilycn_ itílusball keliett'voltIa megirva

lennie_. Ezt azeít neIn közlöm a,,Fiúk írásai.'íovatában, mert ott-íítálnár ós íogsz iíni sokkal 1'obb veiseket, ez pedig 
"gv tepcút"tit ái- r,iióie!épést jelentgne, A másik-gyengébb_, pedig'a g-ond%"taia'es kóttoi r.ep"

nag1,on jó.. De még _rlcnr töieksiel ósilnte"belef"ekvéssel aiia, r,JÁv á iuq.ondolatllak a.ltlrető lcgjobb formá1 tncgtaláljad. ,lmig lripasliil ireirI
Ionnek maguktol a muzsikáló verssorok, addig bizony r.esáődnöd kellrelük.. csis.z.olgatrtocl. keresni a legjobb kiíeiezé.-st, legh'anguiatosabÚ ier-zöt stb. Ebben a munkában pedig az a íonios, liogy'önm-agadnak igi:n-igen szigorú 

. 
birá.ló ja légy. Teheiséges f iú vagy, l-áadj vóÓ, rrogv't i-

!^on1:9d,, kicsiszoljad a tehet_S_ég€detl ölellek! -i- F. Pal 
-I34. 

Hangiíatos,cserkesztes, poetikus a novellád, Pali. Egy hibád van: kissé terióngőseriirsz. Az egész_et pont_ a íele terjedelemb-eir kellett votna Osszetdgiaiáóa;
sokat,,beszélnek. (pl, Lajos_ a méntés előtt) (s reflcktálnak, 

"rélr-nincd9!eg_üt_eme _a törlénetnek. írj tovább, leSznek iRen ió irásaid. ölellek! 
-T..Jó§ka,. Szeged. M_ost vannat körryvkötőnéfa iotiOiiálaiin, lgi n"mtudom még_ egyszer átnézni a leveled'ben inkriminált'citket, Árnifii átol-vashatom, levelet kapsz tölem. Egyébként a jelszó: nyelni és továOO OÓl-goznl! Mondtam annak idején. ho3r.cz lgsz a sorsoiok, cmli.k(Z(|1) Neltrbaii t_ovább, tovább ! Semúi 'el riém vész es mintten vetés után arat}i

l9e. Kivánok valamenny_iteknck. nagy kita.rtést és sok szép sikeri aZ újtsztendöben. - Y. cy9rsy, cinkota. Pajtás, egy régi, nbvemberi live1led kerult ma. a kezembe, s nem tudom, hogy íeleltlm-e reá. ott vollaz e|intezett irások közöt_t, de nem talátom rávezetve a vátaszt. iri.|]9,cy 4ll az ,ügy.. - 
K,.gszllif, szeged. lóizú ttirtene1, loi i"ái] *d:selnl lsJ csak meg. a stllusod nem eléggé Íotyékony me§élő §tílus. A

l9u:,r,.t99 .nagyo.n hosszú, .azt elpusztitom onnan é§ akkor alkalmilag
l91o|_|..to _i€sZ. A.palyázalokon .miér_t nem szerepctsz? Nb. Csencs jeligéíi
!rsm üzenek, .meít az. ,,ch_an99'', H_a idegen szót használunk, i;jud azloegen nye,lv helyeslrásával. mindaddig, mig meg nem magyarbsodott ésbe nem olvaszthaló a tiszta, igazi Áagyír nyélvbe. A Icsencs'' oestiiargon-műszó és helyesirás: figr:eld meg-á tl,taivar CsJl;Jdii, 

'*n"l-J:"i
logsz ezzel a rút szóval .találkozni. Ha már mindenképen maeyárosá;
1!1"9 , !r,]|, akkor, irj ,.cséndzs..-ot._ Áz, Irogy eziin éa É;;" h;'.;;áiiák;nem.Jelenti meg, hogy helyes és ÍzléSes a szó; kaiát és melót ls eirenmondanak. . mégsenl irodalmi szó, . hanem__ pesti uiiái l;rdb;. 

- 
A ;;;li;két .elbmzélésed is . 

jó.izű. .Lcsz. írc ueről'éa, .iii- iOi i"ai, i".itÜi.Egyet .közlünk, a máiik is itin jovo k;;a-c;;iy;. 'Nol 
rraiiián- íd!i-kÉ;_

. A 
^,!agygf 

cseíkészszaivetség Hivatalos Lapja.
§lőíizetési ára egész évre 12 pengő, Felév}e 6 pengő Negyetlévre 3 pcng
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, V., Naev SáiOor_i. 6. Cserkésztri

szerkeszttrsért és kiadásért felelős:
KOSCH BÉLA dr.

l(iadia a Magyar Cserkészszövetség.

*{

Uir1, ylss.zaaar(z,sol|taliuk a Jambo,reet, :if8 ;:i"1'"1:?í:l, x1*';"il# :i'iifl,r=#,f,j;f,ii"§í,|.o,1É;
szemünk e]őtt iá':1_:_1"'u le a Jambore?-'""]"j%i?li3uri'tíi#iű 

[T:iTa;:##",:..iatoknali 
előadásonkéni dd p;;!;

,,ur"t" r.oourri és Nyomda RW



FigJzelí ide!
Mi a cserkészet?
Mit ad a cserkészet?
A III. osztályú próba teljes anyaga.
A ll. osztályú próba új, Qövitett anyaga.
.d cserkésziesség próbájának a teljes L oszt. próba anyaga,
A cserkészet története,
50 különpróba leirása.
Cserkészjátékok.
cserkésznóták.
Kisíiú- és apród-mozgalom.
öregcserkészet.

És még számtalan oly dolog, mely a cserkészet gyakorlati ós

elméleti birodalmában teljesen nélkülözhetetlen.

Ez mind-mind megtalálható a VIIL kiadású

Ternes]r (B:r:

Cserl§é5z-
ls.önyy-lDett.

E nagyszerű könyvnek, mely a cserkészetben nélkülözhetetlen,
ára 2.- pengő. Megrendelhető a Gazdasági Hivatalban, Buda-
pest, V., Nagy Sándor-utca 6. szám.

Már IrreIIr glolrd a cSapaí-
llnnepély rnegrende zése

Hangulat, dedi, cserkészhumor, komoly cserké-
szrt, tábori élet, stb., mind megtalálható az új

,,Magyar Cserkész Szindarabjai" sorozatátran. Az
első l0 íüzet már nregjetent.

l. Dr. Borka: Rtidióebéd. Cserkészmóka.
2, Erczbrucker: Erdö mellett nem jó lakni. Cser-

készvigjáték.
l}. Radványi: Booz mezején Karácsonyi cserkész-

jelenet.
4, Dr. Borka: A nadrdg. Cserkésztréfa.
5. Alnrásy: S. O. S. Cserkészszín,míí.
6. Dr. Borka:. Göre Gdbor" Vid"im jelenet.

7, Schrank: Mafeking höse. Komoly cserkész-
színmű. .

ti. Radványi: Dugó Dani Anglióban. Fantasztikus
cserkészálom.

9. Bellmay-Harangi : Betörö a csapddban. Cser-
készbohózat.

t0. Boddington-Harangi: Kiilönös éjszaka. Cser-
készszínmű.

A l0. íüzet ára mindössze 2.- pengő. Megren-

delhetö a Gazdasági Hivatalban. Vicléki rendelé-

seknél a portóköltséget felszámítjuk.

,i
j

Dugó lani újabban fényképezőgépet ka-

pott és szorga,lmasan fogyasztja a filmteker-

cseket. Remekbe készült felvételeivel - mint

hű olvasónak illik -, azonna| bennünk,et is

felkeresett, Egy alkalommal műveiről bőveb-

ben is meg fogunk emlékezni, most csak két

képet közlünk mutatóban, Janika szemmel

láthatóan egy épületet akart megörökiterri és

kétféleképpen is megpróbálkozott vele. Kér-

dezzük jószemű és íényképezéshez értő ol-
vasóinktól : vaj jon miért, dűlnek az összes

egyen,es vonalak az egyik képen kifelé, :r

másikon befelé? Hogyan segífhetett volnir

magán Jani barátunk? Várjuk a választlkat!

MCMXXXUI. Vil. 1-15. Már e|hagyta a'nyomdát és sok
cserkésznek és csapatnak könyvtárát díszíti az a csinos kis
könyv, mely vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt szerkesz-
tésében és ,,A magyar cserkész a jamboreen" címen jelent meg.
Ez a kis könyvecske elénk tárja az egész jamboreet a cserkészeli
szemével nézve és azok megfigyelései alapján.

Ez a l2O oldalas és négyszinben nyomott borítékban íűzött
könyvecske kapható a Gazdasagi Hivatalban és a Cserkész-
boltban. ára 80 fillér.

Isnret Janrboree. Az elnrúlt IV. Világjamboree már csak az
emlékekben él, de még sokan vannak, kik szeretnék annak előz-
ményeit, lefolyását, szervezetét és utóhangulatát megismerni-
Ezen igényeket kívánja kielégíteni a Jamboree Táborparancs-
nokság összeállításában megjelent ,,Beszámoló a IV. világjam-
boreeról". - Ez a kis füzet, mely úgy a csinos külsővel és min-
dent megmagyarázó és kielégítő tartalommal, mint fölötte olcsó
árával, minden igényt és kivánalmat kielégít, beszerezhetö a
Magyar Cserkészszövetség Gazdasági Hivatalában, Budapest,
V., Nagy Sándor-utca 6. szám. Ára B0 fillér, vidéki rendelések*
nét a portót a rendelő viseli.
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A MAGYAR'

Telefon: *18 - 7_ 61

"11-2-34

TT]RISTA SZÖVETSÉG ÉS a MAGYAR CSER,KÉSZSZÖVET§EG
IIIVATALO§ UTAZÁSI IRODÁJA

A csonxÉszeoLT szövprxezeT xpgpr.ÉgpN dlb-ü ffdqr§Ásr
}

Budapest, Ig.91, |9!ru{r 1,
\i., Nagy Sándor+ttca 6.

KEDVES CSERKÉSZTESTVÉR !

Örömmel adjuk szives tudomásul, hogy a Magyar
Turista Szövetség Tanácsának lgó4 január 15-i és a
Magyar Cserkész-Szövetség Országos Intéző Bízottságá-
nak L9ő4 január 17-i határozata értelmében e két szö-
vetség közös hivatalos utazási irodája a Cserkészbolt

Az utazási irodát sem a Turista, sem a Cserkész
Szövetség nem tekintí hasznothajtó vállalkozásnak,
hanem azt a célt tűzte ki na+a elé, hogy

a túrázást o1csóbbítsa

Ez csak az.által válik lehetségessé, ha a szervezett
turista- és cserkésztársad,alom ut azási ügyeit 1rcizponti -

1ag kezeljük és igy mód nyilik arra, hogy az eddigi
atazási kedvezményeket, éppen a tömegmozgalmak révénn
töké}etesen kihasználjuk, iiletőleg eset}eges új ked-
vezmények megszGrzése álta1 tovább épitsük.
" Amidőn a cserkészbolt ezen új munkaterületét és
szoleálatát a cserhészmozgalom íránt ezúton bejelent-
jük, s zeretett el hiv j uk minden Cs erkés z t est vérünket, hogy
teljesen dijtalan szolgálatunkat, melyet a Cserkészl:ráz
fsz. 11. számú termében naponta regge1 9-tő1 este 7
órág külön e célra beállitott alkalmazottunk 1át e1 *
felvi}ágosltás, menetvona1, illetve túraösszeállítás,
egész Lervek elkészítése vagy csak a 1egnagyobb ked-
vezmények figyelembevételével összeállított höltség-
kiszámitás stb. tekintetében - miné1 sűrubben vegye
igénybe.

Hisszük, hogy ezzel megoldáshoz közeledik az az
óhajtás, hogy egyetIen magyar oserkész előtt sem marad-
jon édes hazánk bármely része ísmeretlen föld.

Jó munkát l

CSERKÉSZBOLT SZÖVETKEZET

,,Élet" Iíodalmi és Nyomda Rt. Budapest, l., Horthy Miklós-út t5. - lgazgató: Lalszky Jenő.


