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1934 április hő 22-én (vasárnap) délelött fél
Ferenc József-tér) tartandó

RENDES OR,SZÁCOS KÖ ZGYŰLESERE.
Ttir gysorozat:

l. Elnöki megnyitó.
2. Főtisztviselői jelentések.
3. l923-33. évekről szóló zárószámadások.
4. Felmentvény felett való határozat.

Választás útján betöltendő 6-8 országos társelnöki tisztség, az összes főtisztviselői tisztségek (négy esztendőre) és

választandó 30 tagú országos intézőbiz,ottság, valamint számvizsgálóbizottság (két esztendőre).
A közgyűlésen az alapszabályok 7. és 11. §§-ai értelmébenminden igazoltszervezőtestü{etannyi szavazattaljelenhetik

meg, ahány raj után a tagdíjat befizette. Három évnél fiatalabb csapat szervezőtestülete csak egy kiküldöttel, illetÖleg
szavazattal szerepelhet. Egy-egy személy legfeljebb |0 szavazatot gyakorolhat. A kiküldöttek a szervezőtestület elnöké-
nek aIáírásával és pecsétjével ellátott igazolójegyet kell, hogy magukkal hozzanak (igazolás reggel 9 Órától).

* Indítványok a közgyűlést megelőzően legalább négy héttel az Elnökség címére írásban nyujtandók be.

l l órakor a Magyar Tudományos Akadémia

Csinos l§iállííás, olcsó áf,
amíg a készlet tart.

MAGYAR CSERKÉSZ egészvászon bekötósi tábla 2.- P
MAOYAR C§ERKÉSZ íélvászon bekötési tábla ... ... 1.50 P
VEZETöK LAPJA egészvászon bekötési tábla ... ... 1.50 P
VEZETóK LAPJA félvászon bekötési tábla ... ... ,.. 1.- P

FIATAL MACYAR§ÁG

bekötési tábláinak ára ugyanaz, mint a Vezetők Lapjáó.

Megrendeléseket elfogad a Gazdasagi Hivatal.
Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6.

Virágnyelv.
A kis ualvúnat, ahol az újonnan kelt csibék szoktak edd.egélni,

azok maraáékain javtiban lakmdrozott a Légy.
Mihama,r megneszeli ezt a szemJüles Veréb és ö is odamegy-
A Légynek kellemetlen a veszedelmes konkurrencia, de mit

tehet egyebet: tűr.
Mikű azonban a nyugtalan Veréb a jobb-jobb talatok irdnyd-

ban minduntalan egy-et,-egyet ugrik s neki jól felfggott pajdt ér,-

dekében szintén újŰ, meg'uira-ugrani keII, így f akad ki nyugal-
mat szinlelve:

- Pajttis, tudod-e, hogy az emberek a Verebet némely tulaj-
donsásai utdn szemíelennek tartiák?

- Tudom, pajtds, feleli nyugodtan a Veréb is, de az embe-
rekre nincs mti eiani, ők a Legyet is szemtelennek, sőt pimasznak
tartjdk! Drosttydk ldnos.

A MAGYAR, CsERKEsz§zövETsoc HrvaTALoS ÓnÁr:
A Magyar Cserkészszövetség központja hiuatalos órdit hét-

fön, szerddn, pénteken 9-1 óráig és délután 4-7 órá|tg; kedden,
csütörtökön és szombaton 9-2 óráig tartja. Az utóbbi napok-
ban délutdn az elnökség, a gazdasdgi és pénzügyi csoport egy-
egy ügyeletes tisztviselőt rcndel ki. Pénztari órd.k: naponkint
9-1 óráig, valamint hét|őn, szerddn és pénteken 5-6 óráig.
A központi vezetőség tagjainak hivatatos órái a következők:

Dr, Ajkay lózsef, a társadalmi ügyek intézője: hétíőn, pénte-
ken délután 5--6-ig;

Dr. Bdtori József, rover-cserkészvezetőtiszt: szerdán délután
|-6 óráig;

Dr. Buczkó Emil, ellenőrző: hétíő, szerda 4--6 óráig;
Éry Emil, kisfiú-vezetőtiszt: kedd, szerda, péntek délután 5-7

óráig. Teleión: délelőtt: 3t-8-9l, délután 97-0-35;
tlitéz Faragó Ede, orsz, cserkészvezetőtiszt: naponkint 9-1

óráig és hétfőn, szerdán, pénteken délután 4--6 óráig (kivéve
vidéki utazásait).

vitéz Farkas Ferenc, elvi ügyek vezetője: hétfön, szerdán
délután 5J őráig, egyébként telefónon: 97-1-37;

Dr. Herman,|rínos, öregcserkész-vezetőtiszt: szerdárr délután
5-7 óráig, egyébként telefónon d. e.: 32-5-97, d. u.95--4-44;

Kolozsv dri B éla, vízicserkész-v ezetőtiszt: szerdán délután 4-6
óráig, egyébként telefónon délelőtt 8í-G-60;

Dr. Kosch Béla gazd. íötitkár: naponta 9-1, hétíőn, szerdán,
pénteken 4-7 őráig1'

Dr. Koszterszitz ]ózsef , a Magyar Cserkész surkesztője: szer-
dán délután 4--.6 óráigi

Kun Attila, személyi ügyek vezetője: szerdán délután 4-&ig;

Liptay Jdnos, ellenör: hétíő 4-7 óráig;
Dr. Major Dezsö, országos ügyvezető főtitkár, ideiglenes ügy-

vezető elriök: hétfő, szerdá, péntek 4--6 óráig, kedd, csütörtö§
szombat 10-1 óráig;

Dr. Mdrkus Miklós, pénzügyi vezetö: kedd, szerda, péntek
délufán 5-7 óráig; telefónon délelőtt 8-|/210 és 1-/2Tig:
51-3-1l ;

Dr. Molndr Frigyes, külföldi ügyeket intéző főtitkár: kedd,
csütörtökön délután 4-7 óíáig;

Dr. Ndgel Edgdr, jogtanácsos: hétfő, szerda, péntek délután
5-7 óráig;

Dr. Papp Antal, országos elnök: szerdán délután Yz5-%Glis;
Dr, Sztrilich Plil, h. vezetőtiszí, országos ügyvezető elnök h.:

hétíő, szerda, péntek délután 4-Gig;
Szundy Géza, testnevelési-vezetőtiszt: hétfő, péntek délután

G-7 óráig;
Dr. Temesy Győző, rádió- és propagandavezető: szerdán dél-

után Vz5-Yz&ig, egyébként telefónon naponta 2-|24 óráig:
50-8-16;

U lb ri ch H u gó, országos társelnök, cserkészrepülő-vezetötiszt :

hétíő, szerda, péntek délután 5-7-ig;
Dr. Zsembery Gyula, országos társelnök, országos ügyész:

szerdán délután 3-5 óráig;
Apródközponí., hétfö,n délelőtt l0-1 óráig, szerdán, péntekcn

délután 4-7 óráigi
Farkaskölyök központ: szerda 6-7 óráig;
Kiscserkész központ: kedden 6-7 őíáig;
Fiatal Magyarsiig: kedden 6-7 óráig.



N//a gyd,r Cs@r//<ó sz
a .fii/rionnos rmagyar ffnasag [apja
§zerlcesBtó z Dr, I{ospterqpóta iIóasef.

Krp wlnyftaglaltő, dlrág]a mapsuíg ár
símogatja az erdőt,,a föIdet,,a hdzakat, a szemeket és a szíveket. Végigsimítja
a, eraőt és kipattonnak a rügyek, pici levélkék bdmulnak nagy csodtilkozva a

fényben fürdő nagy viltigba és a fdk tövében h,alkan, észreuétlen feIüI bölcsőjé-
ben a hóuirdg, az ibolya. Símogató ujjakkal kézimunkazik a napsugtir és csoda-
színekkel, élő mintakkal szövi keresztül ezt a szegény, szürke viltigot. Figyelitek
a tavasz ébr,edéséf? Az etső rügyet cserkész szeme ldssa, az első levéInek ő
örüljön, az első tavaszi uirdgot ő tépje Ie és tegye kereszt tövébe, édesanya asz_
talára. Fiúk, figyelitek a napsugdr diadalútjdt? Uj daLt éneklő, sokat szenvedett,
hűséges ki madtírnéppel uersenyt énekeltek-e? Rohanó, tdncoló böjti szelek, a
tavasz lehellete melengeti-e őrsi zdszlóitokat? Hollti! Mienk a tauasz! Mert mi
uagyunk a t,avasz!

Végigsímogatja a napsugdr az emberek hideg kőhdzait, amely.ek hónapok óta
mogorva-sötéten magukba ztirkóztok és csak c piptiló kémények mutattdk, hogy
bent meleget szerető emberek,éItetik a lóngot. Nézzétek most a hdzakat: hogy
kinyilnak! Ugy csinalnak, mínt a didergő ember, ha meleg szobtiba jut: először
kiueszi kezét a zsebéből, azídn lehajtja a feltűrt gallérjdt, Lehúzza kesztyűjét,
leoldja ,a meleg sdlt a nyakaról. Aztan azt mondja: Áddh, de jó meleg uan itt! -és kigombolja a télikabatjat, kitarja a mellén. Par perc mulua nekihuzakodik és
leveti a kabdtot és mintha ezzel eldobta volna a hidege:t magdtól, az arca is
mosolyog, a keze' is megtalalja c kisldnya szöszke f,ejét, hogy végigsímogassa,
s amint leül és a férdére mdszik a kicsi tia, tázó, mogorua ember helyett mosoly-
gós, jdtszó apa üI a kalyha mellett. Figyeljétek a fuízak tav,aszi kigombolóztistit!

Eltünnek a:z abl,akot ztiró nagy pokróco,k, azutdn kinyíln,ak cz ablakok, hogy belélegezzék a triss tavaszi leuegőt és befo-
gadják a napsugar,okat. Mennyiuel kedvesebb, fészekhez hasonlóbb, emberibb a nyitott ablakú ház, mint az álIig, uégig
szorosan begombolkozott! Az ablakpdrkanyon megjelennek a virdgak, amelyek eddig a sötét pincében djult tilmot alud-
tqk. Aztdn lassan bontani kezdi lev.eleit a borostyán, ampelopsis, vadszőlő és husvétra gyönyörű új tavaszi ruhában pom-
pdzik a htizunk! Az új levélkék tancolnak a szélben és bebólogatnak az ablakon: Pajtds, tau.asz van!

FelderüIt szemmel néz uissza a napsugdrra ,az ember. Hogy felcsillan a szeme a koldustanydk nyomorultjainak: nem
kell dider,egni, |riért, szénért aldzkodua sirni, fűt már a jó Isten napja szegénynek, gozdagnak! Le lehet dobni a téli ron-
gyokat; kimehet a rossz levegőjű szobcíból a kisfiú, kisleány, ,akinek nincs cipője és ezért hónapokig ott gubbasztott
o rozoga dgy szélén, mint rizott, fázó, szegény kicsi veréb. Jönnek a tavasz nagy éIményei: qmikor először mehetünk
ki tavaszi kabdtban, amikor letesszük a vastag téli ruhdt, n,agy bakkancsot,,aztdn amikor mtir anyuska kienged jdtszani
az udvarra és az első futballmeccsen belőjjük az első gólt! Golyózó, pörgő csigtit hajtó kts fitik, ibolytit druló lednykak,
csenevész rügyecskék a körú,ti takon jelzik a tavaszt a nagyvtirosban; de mí,boldoguidékiek,szembekacagunkuele,tele
tüdővel szívjuk illatát, két kézzel markoljuk minden ajdndékdt és nyitott szemme|I figyeljük, amint lépésrő\-\épésre új
vild got teremt kö rülöttünk !

Cserkészpajtds, ,a tavasz a te évszakocl, hiszen te is eleven tavasz uagy: erős, u,ad, jókedvű, lehetetlent nem ismerő,
egész vilti§ot egyetlen ölelésset birtokodba vevő! Nyitott szivvel rohanj neki a tavasznak, örülj, szőresd, Iigyeld a hon-

|oglalásat és újjongj minden újabb diadaldn; jdrd be az ösvényeit, lépkedj a nyomdba'n, gyüjtsd a kincseit és örülj,
örülj neki! Figy,eld meg: erősebb, jobb, emberebb az ember napsugaras mdrciusban, ntint a hosszú téli hónapokon dt
volt! Több melegség a levegőben, több melegség a szívelcben! Csetké'szfiúk, ti vagytok ,a T,avasz gyorsldbú hirnökei!
Szaguldjtitok be az emberek l,aktisoit és hirdessétek az új örömöt! Tauaszi jóstigot, bizakodó jókeduet, uiltig újulasdt,
szép élet nyilcistit uaró, hivő lelket arassz,atok mindenkire, akivel csak taldlkoztok! Ugy tegyetek, mint az én kis buksi
bardtom, aki az iskolaból hazajövet, megtillt minden ember előtt, ,akivel csak taldlkozo,tt és mindenkinek a szemébe mo-
sotygott és mindenkinek azt mondta: IJgy-e, bticsi kérent, úgy-e, néni k,érem, szép a tavasz? Én majd kibújok a bőrőm-
ből! Ugy-e, m,aga is örüí? ... É,s nem volt ember, aki rea ne nevetett volna, akinek a szíve tavasz érinté3étől melegebb
ne lett volna. Fiúk, a töldet, erdőt, hazat a napsugdr érin,ti, megviszi nekik a jó hírt, hogy vége a télnek; - az em-
berek szamcira, édesany,a, édesopa sztimdra, mindenki szdmana, akivel csak taldlkoztok, ti legyetek a Tavaszngk, öröm-
nek, új Erő:nek, új Jósdgnak dalos, viddm hirdetői!

IJgy-e, milyen szép a tavaszi cserkészprogram? Hajrd, cserkész, elöre! Minden szivbe tavaszt vinni!
Koszter atya.

Bud,a,pest, 1934 múrcdus 76. XY. élsí. 6. sp.
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lsteu dlcltl, nleg1 tl. ,magyat,t l

nát vehetik.
A legutóbbi tábortüzet á 47-esek otthonában és a 47-es csapat

rendezésében tartották meg. Számos megfigyelési íeladat válta-
kozott régóta ismert és újabb, a Jamboreen tanult énekekkel.
Igy például négy kisebb tárgyat kellett megfigyelni s azután
(irsönként beszámolni róla. (Mert hát az őrsvezető urakat elő-
ször is őrsökbe osztották a szíves vendéglátók.) Azután egy
cserkés2t íigyelhettek, egy percig előlről, egy percig hátulról s
újabb három peLc alatt írásbeli jelentést kellett írni róla, Majd
24 ,,cs" betűvel kezdődő szót oivasott lel az egyik íurfangos
vezető (mindegyik szónak,volt valamilyen kapcSolata a cser-
készpróbákkal) s ezeket kellett emlékezetből leírni. Uíána újból
az emlékezőtehetségek tétettek próbára, nómi kéz-
ügyességi feladattal súlyosbitva, - mert egy l<ét-
fillérest kellett lerajzolni. Előlről, hátr"rlról -- ós
emlékezetből.

Több hasonló megfigyelési feladat trtán eg},-
szerre csak hírnök jött és pihegve szólt:

- Szenzáció| Az a Stavisk1,, aki a lapok sze-
rint Franciaországban agyonlőtte magát, csak ál-
Stavisky volt. Az igazi Stavisky Pécsett tartózkti- t

dik! (Csak láttad volna a meghökkent cserkész-
ábrázatokat|) A szőke, kissé göndörh,aiú, 170 cm
magas, kb. 70 kg súlyú szélhámost a Belvárosban
l.átták utoljára. Azután eltűnt a Király-trtca vasár-
nap délutáni forgatagában. Térdigérő,,keskeny
hajtókájú sötét télikabát, csíkos, sötétszürke nad-
rág van rajta. Fejét fekete keménykalap fedi, de
ezt olykór a kezében szokta tartani. Ismertető jele,
hogy a bal kesztyűjét elvesztette s balkezének
gyűrűs-ujján a közismert nikkel Jamboree-gyűrűt
viseli, a zöldszinű alapon levő_ezüst csoda§zarva§-
sal.

*ú""/br/

A sZÉILItilÁM(()s sfrAv[sIKY lpl§cslDTfr-
Ott kell kezdenem, hogy a pécsi csapatok őrsvezetői tábortüzei

tartottak, - Az őrsvezetői tábortűz kimondottan pécsi cserkész-
különlegesség. Bs külön érdekessége, hogy Tixi bát tisztelheti a
papájának. Maga az őrsvezetői lábortűz pedig abból áll, hogy
a pécsi őrsvezetők összejönnek az egyik csapat otthonában s ott

- azonkívi.il, hogy egymással is megismerkednek - számos
gyakorlati ügyes§éget és elméleti tudnivalót is elsajátítanak.
Csupa olyasmit tanulnak, aminek az (!t,s vezetésében nagy hasz-

Enyhe bcllzadály bizsergette meg a cserkészhátakat. Ha:
hogl,Ísne, - a huszadik század legnágyobb szélhámosa Pécsei:I
Ez'azonban nem volt minden. A nagy meglepetés hírülhoz,_,::,.
aki úgy látszik egyenesen a fendőrségről szaladt az egvbegvi:i:
őrsveietők közé, tovább íolytatta:

- A szélhámos fendkívül nyugodtan viselkedik. A rendórsc.
valószínűnek tartja, hogy biintársai is vannak Pécsett. É,pel:
ezért óvatosnak i<ell lenni, Az volna a legtontosabb íeladat.
hosv valamiképen zavarba hozzuk. Ha elveszti a fejét, majci c1-

áríl'ia a cinkosait is és a t-récsi rendőrség világraszóló iogás:
csinálhat. A pócsi őrsvezetői gárdának pedig hervadhatatlan r:-
deme marad, ha kezére játszik a pécsi rendőrsógnek.

Isv is lőn. Az izqalomtó! ,íűtött őrsvezetők íelírták nevüket cg1,

kistédulára és aizal az utasítással széledtek széjjel, hogyha ;,

iiat.lott személvleirás alapián rátalálnak staviskyre, észrer,étl,-
núi csúsztassák zsebébe'á cédulájukat. A Király-utca és kör-
nuéke fek.tekabátos. keménykalapós járókelői csaklramar vizsgi
sien ek kereszttűzébén á,ltali, azazhogy járkáltak- Stavisky, azon_

Éan megseithetett valamit. Mert barátja társaságában (úgylat-
sz_ik valóban vannak fontos cinkosai Pécsett!) a

' tért] De az üldöíők némelyike mégis csq} rátalált,
Az egyik túlbuzgó,,detektív" azul'án.gondolt.me-
részeT'és nagyoti a jó íogás reményében, amo_Iyan

' lruszáros elsántsággal a íélelmetes híríí férfiír elt
lépettl

- Mondja csali, maga a Stavisky?

A nresszólitott látható meglepetéssel iogadta a

váratlan" kérdést. de azért halálos nyugalomm,al
intett ,,nem"-et. 

'Ugylátszik azonban, mégis meg-

sejtettó a veszedelmet, mert ettől a perctől kezdve
nyoma Vesz€tt.

A remélt nagyszerű togás tehát elmaradt, -a cserkészotthónba visszatérő nyomozók között
azortban akadtak egyesek, a;kik suttogva_ bár,.de
szentül iogadkoztak, hogy a terem egylk SaTka-
han meshúzódó szőke íiatalember veszedelmesen
r,áioniit'ama bizonyos Staviskyre, R. Ltiszló

NÍlag ffi@fiíIl tudarrn' . .i .

Még nem tudom, ltogy hov,tt jöttem,
de azt mdr tudom: nem magamnak!
Lehet, hogy sokan megkacagnak,
én mégis" egyr9 prédikalont:
mdsoké vagyok e vildgon!

Még nem tudom, hogy ltova jöttem,
hdnyan értik meg harsondmat,
uége lesz-é a kacagásnak,
zaszlóm ala dll-é majd egy is?
Én préttiktílok! Halalig. lgy is!

Tilalotn!a a téha kedvntek,
.a tántorgónak őrizője . . ,

- Mtisokért élni bdrmi dőre,
én tudom, nem magamnak jóttent
és solcan jönnek még mögöttem!

IJ j, költő-telkű Messitisok,
akiket sokan megkacagnak,
de akik hű szolgai ,,Annak",
akit ker,eszten ití megöltek:
jönnek, mint én, és énekelnek!

Még nem tudont, tni lesz belólem,
kidltó szó a pusztasagban?
E szegény, gyötrött, rossz uil(igban,
én mégis egyre prédiktílom,
hogy végig zúgjon hét-hatdron:

T estv ér, testv ér e núndeneknLe k !

Szív a szivet ölelje jobban,
Hogy mindig szebben, hangosabban
búghasson tel; száz lélek varja,
a izent Szeretet orgon(íja! Fejes Ádtiill,

A Magyar Cserkész meleg kézszoritdssal búcsúzikal tl r, Dénes Tibor segéds.zerkesz,tlit!;l,,,,gki az,elmult naPok f,olYamd.n

nak, hi,aLnóm meleg szivet, lélekböl iakaáa ideatiziust l,, a ,r"riiizíéríi ,rgoryos frissesé,gét.is.ojtogat,ta,be,léjük. Nehéz. kuti-

íeb"ae fetiorakőzva nehéz munkáian tauőtt nafioiat, nóíettet áár'i?.-Óbia Tibor végilcsinátta a Iáp tlzenöt évéből.a.a.legsúlYo-
,aóo egy esztendöt: amik_or a lamboree elökéiitése'egész kütönlig'r, nagy feladatok Őlé átlito.U.a a tiÚ.k laPját; ,v.égi,gd,9lgoz|.a_a
Magya|'Cserkész höskorát, amíkor 40.000 péIddnyban'megjetenö, ŐtnyelvÚ'tábori kia.ddsát.a vildg^mind,en ne.mzetének ÍWl olvas-
tatc'ái viíit Áiguipat te'gieii,eieú'imlaiui; aí ezeten7 

"rsiiáén:yi 
hónap.o,kon át a M.agyar-Cserkész ,minden szama raCqr-

viselte az ő telk7iii:'íeiy7,Áőtií ii. Á liő§iri"c;;;ii;r-miÁftk7t,'ha íéIreállnalj,..nem,tűniek el nyomtalanul, hiszen a tag |a-
3iőiáin-Űr"srii|ioroztdtc önmagukat és ha nem is a nevüket, ae ái'eieyéniségük,bélyesét ,betenyqmtak minden egYes oluasó lel-
itió. maríi, nágy nevett is, jőnnek és eilainet; - mt éliit toióbÜ'mert Ü a lap és mi benne-élünk azokban a szdmokban, ame-

tyetót mi tórrr\Íttiit''"^'i!,'-É'tiiirurini aab, Tibor testuértil é's ntegköszön'jük neki azt a ryqgyoll soka,t, amit rydsté"! éven

út adott, a tapnai.' Éiirrii'^iiiiit- nazáű,- ii'rt|iú,' u iésati i oi a.Ié'nyeg, hógy ,míndenki a .jóI-tel 
jesített kötele.sségnék ezzel

a nl,tlg6617 Őntudatdíát a telkében térhessen'haza békés otthonába. A Magyar Cserkész tiszteleg!
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A nagy vilagon e kivtií
nincsen szdmorlra hely,
Áldjon, llagy lerjen sors keze,
itt élned s halnod kell!

',;.á

,he ; ffii"réh"í *,
Az angliai ]amborcen történt . . .

Naponta elldtogattunk Londonba, a neuezetesebb hel,yeit megnézni. Töbhek között megtekintettiik a h.íres angol Hadi-múzeu-
mot is, ahol az angot vitágbirodalom verekedései,nek, küzdelmeinek babérai, hdborúk porabót hazamentett emlékei tlannak nagy-

hecsíi eIhelyezésben.
A rildghóború emlékci kütön tcrmeket Ioglalnak e!.

A magyar ifjú, a fuiborút végigéIt, i{jústiga javdt elvesztett magyar i|jú szivc megdobban u cserkészing alalt; halkan jar egy
kiscsoportmagyargyereksarokróI-sarokra..,néznéz,,.csoddlattalemlékszlkjdrttibana,-ilaghdborúgyermeke..,Mintha
egy elmult dlomra cnúékeznc ebben a csendes naflalinos lcvegöben.

Egy kép az összeköIö Jol1,osótt.
A magyar legény nem tud, angolul . csak pdr szót ... s csodalatosan elég ennvi is a kép magyarú,zatdra. A keretc rézttjbtó-

jdn azt hazudia az olah uéső: Mardarescu tábornok" Magyarorszdg legyőzöje!!!
Amagyarlegényaragaltnazottembermegdöbbenését,elelszégyenlímagat...csendesenodébbátl...csakaszemeimondjdk,

hogy: Hazugsdg!
Egy kis szekrény . . . üvegbőI bennc magyar zsakmánydarabok. Egy czredszatn. cgy trivirdszjclvény, egy hadapród rend-

fokozata, egy haitókadarab kusza írású hadiielentéssel ., az olasz frontról egy angol felderitő jdrőr sikeres munkd.ja.
A szekrény alidban egy piros huszdrsaoka, odacsapva, mint egy szinhdzi kellékesnél . . . Peclig! . . , De mdsként ltittak azt

,,g),koron, a sunyiszemü kún gyereken, aki azt a jobbszemére rtintotta. ha iitni ké,:zütt!
Akismagyarcsoportmegytoudbb,sokalótniuaIó.
Egy német lövészdrok darab a leuelet iró szakdllas viaszkatonajaval, egy jaffai emlék. De ni! . . . egy sarokban egy csomó

hadiztiszlÓ...tépettek...piszkosak...középenbüszkéntartja magdt egy magyar zdszló. MezopotdmiabóI...tüzéreké
t,olt

.A kis csoporí szótlanul megall és tiszteleg a rlicsöségböI hozott zaszló e!ött!
A múzeumör, egy angol rokkant katona, lassan sapkdjdhoz emeli a keztt . . .

S ahogy ődöngök - vtigyam kínja kerget --
érzem: valami gyorsan megbizserget.

Félős szellő suhantott: tlldr nen1. alszom -tcigyan babusgatta meg ldzas arcom.

S tudom most: (it esőn, lucskon, mocsáron,
csúf napokon, de eljön mindendron.

S vigan szólok a fasutt emberekhez,
hej, itt tavasz lesz, egyszer itt tavasz lesz!

Mihtily Ldszló.

trA\yASZ FEn_É 
^ 

\/ElRN4llEZÓnv.

F,akó tarlón csupan a varjú ktirog,
keresgél s pocsétds hólé szivtirog.

ltt tnindent még ilyen szomorú-búsnak
nem lattam: a rügy s csira félv,e kushad.

Csupasz, |azós ttik, dsító kapuk,
alvó hdzak: a lélek, ember meglapul.

Az ég, a íöld is nedues-szürke, fdsult
s taldn nem csak itt, de btirmerre mqsutt : .

1o3



A IKII s IDIR,IID (D TIIfr,IKA-
A villamos a Mester-utcán csilingel végig; a Közvágóhíd nagy

raktátházai előtt kell elsétálni, hogy az ember a Kiserdőbe el-
iusson. Külön telep ez Budapest szivében. Akkora, hogy egyik
véeéből a másikba eljutni jó félóra járás.800 ház áll rajta;
igaz, ezek olyan kicsinyek, hogy közülük három, négy is elíérne
egy cserkészotthonban. É,s a legtöbb olyan alacsony, hogy bent
nem lehet kiegyenesedve felállni.

ltt ezen a tÖi-epen gyülekeznek össze a nagyváros szegényei,
Akiknek még lakásuk, biztos otthonuk se volt, eljöttek ide és
itt papírbóI, -deszkából, vályogból kis viskót tákoltak össze ma-
guknak. Ezért még bért sem kell íizetni, minden lakó a maga
Ááziura. Viszont ai is igaz, hogy a szél szabadon ki- és besétál
a nyomorúságos viskókbn-, A 1iideg, meg a velejáró betegség
csak még keservesebbé teszi a nélkülözést.

Aki utcaseprő uuu, 
'*n,.,@]

Ide igvekeztem, amikor a Vágóhíd végeláthatatlan hosszú ke-
rítése rii-ellett összeütköztem Gyurkával. Csak kiskabátot viselt
a c§ípős februári hidegben. Igaz, hogy ez aztán löt}ögött rajta,
a nagyobbik felét nyúgodtan kiadhatta volna albérletbe. Két
kezét"liönyökig bedu§ta*feneketlen nadrágzsebébe (a nadrágon:
elül is íói, hátul is fót, valamikor jobb darab vót). Lábaszára
kikandikált a harisnya lyukain keresztül, a lábán pedig, hideg,
havas télidőben, kopott, szakadozott, roilgyos szandál volt.

De Gyurka mindamellett kedves és vidám fiú. Két perc mulva
már nemcsak hogy ismerjük egymást, hanem jóban is vagyunk
és megígéri, hogy körülvezet a Kiserdöben.

- Mi akarsz lenni, ha felnősz? - kérdezem.

- Teccik tudni, utcaseprő - felel elgondolkozva -. Mert
annak biztos fizetése van. Mellettünk is lakott egy utcaseprő,
hát az olyan gazd,ag ember volt! Mindennap megevett tíz deka
kolbászt.

- lársz iskolába?

- Már nem, kéíném szépen. Pénzt keresek én is. A csarnok
körül trógeroskodom, nyáron meg a tenniszpályán labdát sze-
dek. Megtörténik az is, hogy egy délelőtt ötven fillért keresek.
Az pedig nagyon nagy pénz! Csak az a baj, hogy másfélórát
kell innen gyalogolnom, amíg odaérek. Es ugyanannyi ideig tart,
amíg megint hazaiutok.

Aztán elmeséli, hogy nyolcan vannak testvérek. Egy éwel
ezelőtt még tizen voltak, de azóta ketten meghaltak. (Itt kint, a
telepen, nagygll .sok.a beteg gyerek. Talán nincs is ház, ahol
ne lenne. A nélkülözés, meg a nyomorúság teszi.) A legidősebb
bátyja katona, már csillagja is van. Gyurka nagyon büszke rá.
A legkisebb testvére csak most tanul járni. Az apjuk beteg; egy
éve már, hogy kórházban fekszik. Hogy miből élnek? Itt kinnt
a telepen összeírják azokat, akiknek semmi munkájuk nincs.
Ezek aztán minden délben kapnak egy tál meleg levest. Ewel
szokott Gyurka jóllakni.

- 
ps mit szeretnél a legjobban?

- Hát egy szép ruhát, meg egy szép ci,pőt. - De megiiedt,
mert gyorsán hozzáteszi: - Nem kell, hogy úi legyen. Csak
éppen egész legyen és meleg! (Ejnye, ha egy raj vagy őrs ösz-
szefogna és mindenki körülnézne otthon a régi szekrényben, meg
a lomok közölt, nem tudna neki vinni? Könnyen megtaláljátok
őt, ott kint a Kiserdőn!)

öt gyerek, meg két cipő.

Közben Gyurka elvezetett barátiához, Pistához, és behív a
házba. Milyen kicsi az egész| Az ember alig hiszi el, hogy he-
ten laknak benne. Mert Pistának még négy testvére van. De az
öt darab gyerekhez csak két pár cipő. Ezt azután sorra viselik
és mindennap más megy iskolába. Ma ép Pista a soros és így
nincs otthön. De három tesfuérkéie kénytelen a szobát őrizni.
Az egyik, Józsi, bevallja, hogy nagyon szeretne kimenni rabló-
pandurt játszani. De így, cipő nélkül nem engedi az édesanyja.
(Ejnye, ne,m kutatnád ki a szekrényt? Hátha akad ott valami régi,
ro§si cipő? Juttasd el Józsinak; nagyon, nagyon hálás lesz érte!)

- Hát én legjobban szeretnék csokoládétortát enni - mondja
szája szélét nyalogatva lózsi. - És nagykoromban biztos cuk-
rászinas leszek, mert annak nem kell fütyülni, miközben süt.

Amikor kint vagyunk és tovább indulunk, Gyurka barátom
megjegyzi:

-- Dé azért a Józsiéknak még mindig jó dolguk van. Ott van
teszem azt, a Kari. Azt szegényt nagyon sajnálom. Tessék el-
hinni, az apja nem szereti. É,s egyébként is rossz ember: min-
dig részeg és mindig veri a szegény Karit.

A telep kápolnája előtt megyünk el. Ha már láttál fényes
templomot, díszes kápolnát, akkor erről alig hiszed, hogy ez is
Istenháza. Az o|tárt egy függöny eltakarja. Előtte avtalok, ko-
pott székek állnak. A sarokban barátságosan melegit a kályha.
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|tt mindennap betűtenek és azok, akiknek még fára sem telik.
itt töltik el a napjukat, itt melegednek; Itt osztják ki a napi in-
gyen levest is.

Előtte kis, szabad térség áll. Most csúszkapálya fénylik a kr-
zepén és nagy rabió-pandur játék folyik rajta. Ezt az érdekes
iátékot háromféte népség játssza. Elsősorban a gyerekek, amint
az' érthető is. De kivülük a szelid galambok nagy tömege is
résztvesz benne a maga módján: ijedt turbékolással és heves
szárnycsattogtatással. (A szegény ember egyetlen öröme, hogl,
ezeket a galambokat tenyészthetik. Majd mindegyik házban la-
kik egy pár galamb; de ezeknek is ugyanolyan sanyarú a sorsa.
mint a gazdáiknak.) Végül, harmadszor, a kutyák is játszanak:
hangos ugatásuk még csak növelik a zavart.

Jancsi, az akrobata.

A hadszintér mellett megállunk és etnézzük, hogy hogvan
folyik a játék. Egy szabályt pontosan betartanak a küzdő felek:
gyerek csak gyerek ellen, kutya csak kutya ellen és galamb
csak galamb ellen harcolhat. Gyurka közben elmondja, hog1,
kicsodák-micsodák ezek a fiúk.

Ha nyári estéken Pest forgalmas utcáin jártál, talán te is
észrevettél két rongyos kis gyereket, amint akrobata mutatvá-
nyaikkal szórakoztatták a járókelőket. Az egyik a kezén sétált
ide-oda, a másik bukfencet, cigánykereket hányt; bemutatták
mindazt az ügyességet, amit csak két ilyen kis gyerek tudhat.
Aztán az egyik lekapta a sapkáját és körülment a nézők kij-
zött. Innen is, onnan is hullott pénzdarab a íongyos sapkába.

Hát ők ketten szintén itt kint laknak. A nagyobbikat Jancsinak
hívják, a kisebbiket Dódinak. (Másik nevét Gyurka sem tudja.)
Most persze mindketten rabló-pandurt játszanak. De mihelyt
jobb lesz az idő, ismét megjelennek a forgalmas utcákon. Mert
öttagú családról kell nekik gondoskodni. Anyjuk, beteg nővérük
és öreg nagyanyjuk él abból, amit ök keresnek.

Snukóbót nem lesz pap.
Most Gyurka másik kebelbarátiához megyünk; Snukóhoz, vag1,

rendes nevén Lacihoz.

- Snukó pap szeretett volna lenni - magyarázza barátom,
amíg odaigyekszünk -. De azt hiszem, hogy most már nem
|esz az

Snukóék apró, kis házban laknak, alig látszik ki a földbőI,
félig bele van vájva. Snukó ágyban fekszik, a kékcsíkos duny_
hát egész az orráig felhúzta, a fehér párnán piroslik az arca.

- Nyár óta folyton fekszik - mondja az édesanyja -. A
tüdejével van baja.

Snukó mosolyogva fogad. A köszönését alig lehet hallani.

- Most nem járlptok iskolába - mondja -. Pedig nagyon
szeretnék! Alig várom a jövő szeptembert! Mert akkorra meg-
ígérte a doktor úr, hogy ismét iskolába kerülök.

- Mert Snukó, kérném szépen, gimnazista - ,teszi' hozzá
Gyurka, hangjában egy kis dicsekvéssel, hogy neki ilyen barátja
ván -. ő a Kiserdő büszkesége: az egyetlen gimnazisla az.
egész környéken! A Fáyba jár.

- É,s mennyit tanul! - teszi hozzá az anyja. - Most is, az
ágyban folyton a könyveket bujja.

- Hát te mit kívánnál most?

- Egy szép könyvet - mondja halkan Snukó -. Hogy le-
gyen mit olvasni, amíg beteg vagyok.'- Vagy inkább egy kis tejet, meg egy kis lát - 

javítja ki
az édesanyja -. Az kellene, hogy végre egyszer meggyógyulj.

Búcsúzunk. Gyurka sokáig rázza a barátja kezét. Snukó anyja
kikísér. Kint hirtelen a szeme elé szorítja a kötényét, megered-
nek a könnyei. Alig tudja kimondani:

- Tegnapelőtt volt itt a doktor úr. Azt mondta, hogy két
hétnél tovább már nem logja bírni . . . Dehát én nem tudtam
gyógyíttatni . . .

Több, mint száz gyerek
száz, vagy talán p,ár ezer
itt szerteszét Pest környé-
kén. Sok, sok Gyurka,
pista, snuko van köztük.
Ha a városban j,ártok,
nézzetek ti is körül és pró-
báljátok megkeresni őket.
É,s ha ráj uk találtok
(könnyű lesz nagyon, sok
van belőlük) tegyetek
rlgy, ahogy a szívetek pa-
rancsolja.

Krémer Janos.

él kint a Kiserdőn, É,s még egypár



Vagy öt éwel ennek
előtte új lakásba köliöz-
tem, a Selmeci-utcába. A
nagy-nagy épület széles,
hosszú folyosói úgy vert,ék
vissza a hango,t, mint a ha-
vasi kürt szózatát a ma-
gas bércek és a mélységes
völgyek. A hatalmas fo-
lyosó-ablakok gitt nélküli
táblái csak nehezen tudtak
megkapaszkodni és min-

den erősebb beszédtő,l rnegrezdültek. A szél is állandóan
vesződött velük. Ha sötét volt, hát azt gondolta az eín,
ber, hogy kísértetek járnak. Fönt laktam a második eme-
leten, de a földszinten történt besz,éd is felhallatszott,
mintha a föld mélyéből titkos trangok törtek volna föi.
Cs,odálatos szerkezóte volt ennek a vén háznak. A vas-
tag falak nem engedték át a szomszédszobából a han-
got, de ha a lépcsőházban valaki köhögött, akkor min-
den folyosón haílatszott tízszeresen, húszszorosan erőseb-
ben a köhögés, mintha a vén ház maga volna tüdőbajos
s fujtató melle küszködnék a levegővei.

Régi babona, ho,gy nagyo,n fontos, mit álmodik az em,
ber az új lakásban az első éjjel.

Éppen a régi babonára való tekintettel és hogy meg-
mutassam, mennyire íüggetlen vagyok tőle, erősen fel-
tettem magamban, hogy igenis nem álmodom semmit, jól
alszom és jót ébredek utána. Rajtam semmi ősi babona
ki nem fog. Attól sem f,éltem, hogy valami kóborgó föld-
rengés rám dönti az ódon bagolyvárat, mert erősebben
volt megépítve, mint az el-
lenségnek iügét mutató Ko-
márom vára.

Ment is a dolog jól. Az
ébresztő óra elberregte a
maga nótáját, de céltalanul;
hiába erőlködött az utólagos
néhány füttyenéssel is, mert
mélységes alvásomból nem
ébresztett fel.

Sikerült a babonái \egyőz-.
nöm. Sem színes, sem félel-
mes álmok, sem ébresztő óra
fel nem serkentettek: alud-
tam teljes nyugalomban, mint
a vén, időrágta ház maga is.

Hanem hát hajnalban, úgy
5-6 óra között fejvesztett ro-
hammal törnek rám a gyere-
kek a szomszédszobából.
Annyira vacog a rémülettől a
foguk, hogy alig tudják ki-
makogni:

- Édesapa, kísértet jár a
házbanl

- Nocsak, nem?!

- Éppen a rni ajtónknál
dörömböl!

- Csak nem akar bejönni? 'a=
- Talán már bent is van!

- riadoznak a gyerekek,
Fölkapkodom ruháimat, sie-

Kó ,ntagyarabb a, eserkésBnél, ?

tek az előszobába, kitekintek az üveg-
ajtón s valóban látom, hogy.a iolyosó
tulsó végén egy kézilámpa imbolyog
a szur,oksötétségben; megá11 minden
ajtó előtt és oti egy fehérruhásnak
látszó alak hangosan száml'á|:

- Három, meg három! Jó reggelt
kívánok!

Tovább ballag, új ajtó eJött haj-
long:

- Kettö, meg hat! Jó reggelt kívá-
nok!

A kis kézilámpa kormos lángja kétségbeejtően küzd
a ,téli hajnal ködös sötétségévei, de annyit nrégis ki
lehet Venni a kísértet mozdulataiból, hogy valamit cipel.
Nehéz lehei, amit cipel, mindig nyög, amikor nekilruzal-
ko,dva a hátára veszi.

Hátrább küldtem a gyerekeket, mert még magam is kü-
lönösnek gondoltam a hajnali Játogatást. Mindenféle új-
sághírek jutottak hirtelen eszembe. Egyszerre űgy talái-
tam, hogy az ócska, vedlett háznak négy sarka közül hol
egyik, hol másik emelkedik fel, a kéményforgók meg bor-
zadályosan csikorognak. A megvénhedt aitókat véltem
nyikordulni még azután is, mikor a titokzatos jelenség
elhurcolta magát.

Megkértem a jó Horváth házmestert, hogy másnap haj-
nalban gyújtsa ,fel a folyosókon 5 órakor a lámpákaI.
I,gen elcsodálkozott a szokat\an kívánságomon a jó báz-
felügyelő, de az.ért megnyugtató ígéretet tett a lámpák
me ggyú j tásá nak ir ány ában.

- No, gyerekek, megfogjuk a kísértetet. A házmester-
bácsi azt mondta, hogy éppen
akkor fogja hirtelen felvillan-
tani a villanylámpákat, mi-
kor a szellem itt settenkedik
a folyosón.

|gy azután a gyerekek, na-
gy,oibb bizalommal hajtották
le este a fejüket az édes
álomra, mert a kísértet vilá-
gossal nem mer megjelenni.
Azza| is megbíztattam őket,
hogy a házmester bácsi is ré-
sen lesz, ketten majd megbír-
kózunk vele,

Másnap hajnalban már nem
hiába dörömbö|t az ébresztő
óra, mert pontosan ötkor fel-
keltem. Mentem is mindjárt
szellemet fogni. De várni kell
jó félórát, amikor hallom ám,
hogy nagyot dördül a kapu.

.- Hopp, jön a kísértet!
Nem sokkal azután, mintha

a föld gy,ornrából érkeznék a
hang, a földszinti folyosótt
végigfut a tegnapi kabba-
iisztikus beszéd:

- NÉgy, nreg öt! Jó reg-
gelt kívánok! . .. Hat, meg
hét! Jó reggelt kívánok. . .

Aztán hallom, amint csissz...

A il§ÍsÉIRTI§T

- ,/
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Kettő, meg hat! Jó Ieggelt kí8ánokl
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Ne sadila,l légy ha,eafí, -
csossz... csissz... csossz.. Jön a második emeletre a ha-
zajáró lélek.

A gyerekek ma már nem mertek az előszobába kijönni,
csak a hálószobájukból dugták ki félig borzas fejüket,
készen minden pillanatban arra, hogy vissza az ágyba,
be a takaró alá, de annyira ám, hogy még fejük búbja
se lássék ki.

Csissz ;.. C§ro§§z... csis§z... csossz...
Fölért a rnásodik emeletre. nppen az Ajtai mérnökék

ajtaja előit himbálja a lámpát, aztán leteszi;

- Három, meg három! Jó reggelt kívánok!
Errefelé közeleg. A kormos lámpa ijesztő, tompa ár-

nyékot szolgáltat a falakon.
Csissz... cso§§z... csissz .. . csossz. ..
A kilincsen van a kezem, nyitom az ajtót, hogy rákiált-

sak. Abban a pillanatban felvillantak a folyosó |álllpái
és íme, senki más a kísértő ördög, mint a Fürdőház-utca
sarkából Bognár Károly sütőmester uram inasa: a Misi.
Tulajdon személyében.

Nem zavarja a hirtelen támadt nagy világosság. Meg-
á1l Gervai főiskolai titkárék ajtaja előtt, ahol szintén fe-
hér vászonzacskó lóg a kilincsen. Meghajol előtte, üd-
vözli a tarisznyát, azután olvassa bele a zsemlyéket, meg
a kifliket:

- Kettő, meg hat! Jó reggelt kívánokl
Amiko,r elvégezte a rnunkáiát, megint meghajol, föl-

veszi hátára a pékkosarat, aztán csissz.. . csossz ...
leballag. A pislákoló lámpát egykedvűen lóbálja a ke-
zében.

Odabent elmondtam a Misi-ügyet.

- Hogy is félhetett apuska olyan nagyon, hiszen ahol

ilyen sokan laknak, oda nem mer bejönni a kísértet? -szayaltak a gyermekek immáron nagy hősiességgel.
Gervaiéknak is elmeséltem nagy félelmemet, riadásun-

kat, amire azt jegyezték meg, hogy majd elsejét kör,etó
reggelen figyeljem meg Misit.

És úgy történt.
Megáll Ajtai mérnökék ajtaja előtt, óvatosan belenyúi

a vászonzacskóba. pénz csörren. kiveszi. kétszer össze-
üti a sarkát és ugyanannyiszor szalutál. Aztán követ-
kezik:

- Háro,m, meg három! Jó reggelt kívánok!
A többi zacskó előtt is kétszer-háromszor szalutál és

mondja a mondókáját.
A Gervai-zacskó előtt annyit szalutál, hogy azt hittem.

estig sem hagyja abba.
Miért?
,Minden zacskóban megialálta a havi borravalót. Min-

den tízfillér egy szalutálást jelentett.
A vidámkedélyű, tréfás-mókás Misit mindenki szerette

a házban, így hónap elején aztán, sokan szalutáltattak
vele. Ilyen napokon íélórával tovább tartott a süteménv
kihordása.

Merthogy a liliomjelvényes Misi illedelmes inas volt.
Megadta a módját bőségesen.

Azőta már segéd lett a Misi, de még most is futja a
sok borravalóból, mert olyan vasalt nadrágban jár min-
den vasárnap, hogy a főispánok is csak ritkán öltenel<
magukra olyan fényes gúnyát és tükrösen csill,ogó cipel-
lőt. A kalapját pedig a londoni polgármester is kölcsön-
kérhetné.

Merthogy Misi rendes legény. Csanddy Sdndor.

MIVEL MÉR,IK A VILLAMOSSÁGOT ?
A villamosmennyiség a villamosság egysége, egy csepp a

vezeté\ekben folyó villamosságból, _._* _ _
ugyanúgy, mint ahogy a tömegnek
is van egysége. A villamosság
azonban csak hatásaiból ismert és
így mennyiségét is hatásai alapján
határozták meg. A villamosság azon
mennyisége, amely ezüstnitrátolda-
ton átíol1va abból vegyi hatásával
0.001l18 gr színezüstöt választ ki,
l Coulomb.

Az áramerősség egy vezetékben
annál nagyobb, minél több villa-
mosság íotyik azon keresztül egvmosság foiyik azon keresztül egy másodperc alatt. |Jgyanaz a
fogalom tehát, mint a csőben folyó víz áramlásának erőssége,
Ha 1 másodperc alatt a vezetéken éppen 1 Coulomb íolyik át,
akkor az áramerősség 1 ampére. 0.001 ampére : l milliampére.

Az ellenállás korlátot szab az áramerősségnek. Keskenyebb
5vön kevesebb víz folyik át, mert ,ez 1agyobb ellenállást íejtcsövön kevesebb víz folyik át, mert ez nag

a nyomás. Ha egy nagy nyomású
kazánt egy kisebb nyomásúval kö-
tünk össze, a kóztük lévő nyomás-
különbség a nagy nyomásúból a
csövön keresztüi a kisebb nyomá-
súba áramoltatia a gőzt. epp így,
ha két olyan pontot, amelyek kö-
zött villamos feszültség (nyomás)-
különbség van, egy vezetékkel ösz-
szekötünk, a nagyobb feszültségű-
ből a kisebb feszültségűbe áramlik
a villamosság. Ha a feszültség-
különbség akkora, hogy 1 ohm el-
lenállású vezetéken 1 ampör ,áramerősséggel hajtja át a villa-
mosságot, akkor ez a feszültségkülönbség éppen 1 volt.
0.001 volt : 1 millivolt. 1000 volt : l kilovolt.

A munka a villamossággal épp úgy végezhető, mint más ter-
mészeti erővel, Amint több gőzzel és nagyobb nyomással több
munkát végez a gőzgép, a villamosgép munkája is arányos a
felhasznált villamosság mennyiségével és feszültségével. Mivel
pedig a villamosságnak bizonyos idő alatt felhasználi mennyisé-
gÉt úsy kapjuk meg, hogy az l másodperc alatt odaíolyt merinyi-
séget (az áramérősséget) megszorozzuk avval a bizonyos iciő-
vel, a munka az áramerősség, idő és feszültség szorzatá. l am-
péres áranr 1 volt feszüitséggel 7 óra alatt avégzett munkája
1 wattóra. 100 wattóra : l lrektowattóra. 1000 vattóra : l0 hek-
towattóra : 1 kilou,attóra. - Ezt olvassák le a villanyórán és
llem hekt()Wattot.

A telie§tmény vagy teljesítőképesség valamely gépnél termé-
szetesen _annál nagyobb, minél több munkát tuit égy óra alatt
végezni._Ha egy óra alatt éppen 1 wattóra,munkát iégez a gép,
akkor teljesítménye 1 watt, 100 watt : 1 hektowatt, 1000 watt: 10 hektowatt : l kilowatt.

Az indukció a villamosság,,szuggerálóképességét" jellemzi.
FIa ugyanis egy villamos vezetékben az áramerős§ég 1 másöd-
perc alatt 1 ampörrel megváltozik s ennek a változásnak hatá-
sára a szomszédos vezetékben 1 volt feszültség lép íel, akkor
azt mondjuk, hogy az indtrkció a két vezetők [tiztitt t 

-Henry.

Haldcsy Endre.

:

-

Aramerősség és el!enálláS.

ki. epp igy koilátozza a vizmennyi-
séget a cső hossza, hiszen a víz ta-
pad és surlódik a cső falához és ez
lefékezi. A sűrű lekvárral telt cső-
ben szintén lassúbb az áramlás,
mint a vízzel töltöttben. epp így a
villamos áram áthaladására is be-
folyással van a vezetél< keíesztmet-

s é g e. H a e z ek az ár am ot 
", 

u ;í "iiá.[?'o'.',í ;:,,iiJ:lí: *,#'&o;
106,3 cm hosszú és 1 ,mm! keresztmetszetű higanysáál alkot-tá
vezeték, akkor a vezetékdarab ellenállása l - ohm. l millió
ohrn : 1 Megohm.

A vezetőképesség az ellenállás íordítottja. Minél kisebb az
eilenállás, annál nagyobb a vezetőképesség, Az 1 ohmos ellen-
állás vezetőképessége l Siemens, vagy (áz ohm visszafelé ol-,vasva): 1 mhó.

_ A feszültség tigyanazt a szerepet játssza a villamosság világá-'ban, mint pl. a kazánokban, csövekben a gőz íeszültségé, vagyis
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- Uramfia! i\lit csinálsz-te itt, Jenőke?

- Faragok! - íelelte Jenőke nagy morcosan s a két kezét a
lráta möge dugta.

- Mutasd, mit faragtái? Biztosan megint valameiyik drága,
szép játékodat pusztitoo! i\o, csak ide vete, hadd látom!

- 1r]96 ls tettem semmit tönkre, Anyu! A Bözsétől kértem
egy apróiát-kölcsön és azt Iaragtam.

- Rettenetes! Es ha belevágtar vo|na az ujjadba? Vagy el-
töröd azt a szép gyóngyháznyeiű kést, amit a Karola nenitől
kaptál a névnapodra?! Es micsoda szemetet csináltál itt, a sző-
nyegen !

- Az nem szemét, csak íorgács! es az ujjamat nem vágonl
nleg. Nem vagyok polyásgyerexI Aztán mít er az olyan bicika,
amtvel még taragnt se ]enet?

- Az nem btcska, fiacskám, hanenr zsebkés!
hogy rendes gyereknek zsebkése van, nem pedig
valami utcagyereknek. Aztán mit íaragtáI?

- Izé... ra... kanalat!

az ő képzelete tudott rrémi kanálíorrnát fölíedezni. gvönséd moz-
dulattal a könyvesszekrény alá tolta. Ott Bözse Úsf;seri takarítI
. Alnyi eredm_énye mégis csak volt az Anyus és*jenőke között
lezajlott.családi jelenetnek,. hogy_ebéd utilir, amikór Jenőke ei-
vonult,. 4ny.u,r. imígyen szólott á Ház |Jrához, aki épipen a szi-
varávaí ballódott.

- Kell valamit csinálnj ezzel .a gyerekkell Utóvégre már el-=-..-*.
mult iizenkét éves és az ilyen_fiúna[-ketl egy kis sza-bad leveg8. 

- 
'

Elviheinők jövő vasárnap a Hüvösvölgybe,-vagv más kiránduTÓ-
helyle s akkor_ talán kiszellőztetjük a ie;ebrit áz oíyan vád ea;-
méxet, ,hogy.sáto.r alatt lakjék, és. bográcsból, ma§ataragta tá-
kattáilal egy.ék. Me,r.t éppen az imént Úolt vele nag-y purp"arlém!'l'elesze,ntetelte az .új szónyegemet a_szalonban es áe§ srórencse,
hogy el nem vágta az uliát a bicská... azaz zsebkÖsével.
_ ?l_kl9m, :faltum! Következő szombaton nagy sütés-főzés dúlt
Jenőkééknél. Rántottcsirke,_ püspökkenyér, cseösnyésretes iiszÜii
másnapra.,.Jgnőke mindenbe, belesza§olt, ae valáhogy nerrrtei-
kesedett túlságosan. - Vasárnap, toia Óételőtt. atis'Írcuv ia'ii-jöttek a, tempiomból, fölcihelödtek. Jenőke szép, világÖ drapp
SZInu, íunaJat kapta, kemeny bubi-gailérral és kék sel}émcsokór-ral, (Amlre nagyon kell vigyázni evés közben!) Fehér félharis-
nyáJ 

9§, fekete lakktopal\al kapott. Hiába nyafogott, hogy a
regt, kltaposott cipőjet kéri, mert ez szoritjá. An'yu'és Ápus
hasonlóképen kiöltözködtek, mert ,,úriember' csak "nem mdhót
valami ócska vacakban a - zö|dbeÍ;' Bözse nagy szatybrUá pá-
kolt? az s,]liy.9ló! meg a kristá|yvizes rivegetii t aiiaá véiie
a harom leloltot es a maga,nagykendőjét, meg a plédet. Jenőké-nek ugyan. valami azt súgta, hogy ai igazi"wedtman iivenkor
maga crp.eli a motyóját és legalá66 a pleáet el akarta ké?ni, dóAlyus jelentőségterjesen me.gézorította' a karját és szigorúán' rá-
nezett._Jenoke nem értette, hogy miert, de sjót íogadótt, Hiszen
igen illedelmes, jó kis fiú voli.-

A villamosnál sokan várakoztak. Apus ideses volt és a lemon-dott tarokkpartira gondolt._Anyu e}yre vátogatta a 
-taUái 

a
tnagassarkú.,. szűk cipőben. V_egre íöljutottak e§y kocsiba. Volt
ot!. lsy vadászruhás fiatalember is. Á f elén zciiá,kalap ,,.erge-tol]al". Barna pamutból készült lábszárvédöie volt s i'6akin-
csában bőrlíjző, Az oldalán kis bőrtarisznyá és a tar:iai siO-
gesvégű kampósbot fityegett. Jenőke maid'eInyelte a ézemével
ezt az embert és az összes kökockáit, válamennyi ólomkatoná-ját odaadta volna azért a botért. Aiyu újra áegszorítótÜ a
karját és, odasúgta:

- Kisiiam, nem iilik így megbánulni valakit! ,Inkább nézd
ezeket a szép villákat!
. Jenőke azonban elnézett a viliákon túlra és ábrándosan meg-jcgyezte:

- Ni, ott az a rét nincs bekerítve! És eílv gverek kecskét le-
geltet rajta, mégpedig mezjt|áb!

Aztán elfogytak a villák és a kerítések. Az erdő lecsúszott
egészen,,a, villam.osig_és az ablakokon nagyszerű, iliatos levegö
vágódott be. A fák közül igazi sziklák meróeztek'és Jenőke si-retett volna azokra fölmászni.

Végállomás...Kiszálltak. Jenőke nagyot szippantott az erd,ő-
szagú levegöből és máris Íutott voln"a, ha ai'édesapja el nem
kapja a kezét:
. - Jenőke, ha nem viselkedsz illedelmesen, azonna| vissza-for-
dulunk !

A kisfiú szemében hirtelen kialudt valami vidám lángocska és
m9s! _m{1 szépen, engedelmesen kocogott a szülei mel*lett. Mö-
göttük tsözse jzzadt a poggyásszal.

- Fakanalat? Hát azt minek? Nincs elég a konyhában?

- De nekem olyan keil, amit magam fáragtami Amivel az-
tán bográcsból ehetek, ha kir,ándulni megyek,..

- Nttcsoda? Hol akarcz te bográcsból enni? es hová kirán-
dulni? Bs kivel? Talán beteg vagy, kisfiam?! Persze, megint
azt a buta Winnetut bújod! Hányszor mondtam már, hogy ab-
ból semmi jót nem tanulsz! Nem elég neked a.mindennapl séta
a Dunaparton? Ahova a többi illedelmes, jó gyerekek is járnak?

- Az olyan unalmas, Anyu! Erdőbe szeretnék kirándulni!
Ahová nem vezet aszfalt és kavicsozott út! Ahol mókusok van-
nak és nyulak és őzek, meg vaddisznók! Es kora hajnalban men-
nénk és kint íőznénk ebédet, bográcsban. És nyomokat keres-
nénk a moha között. É,s kint is alúdnánk, sátor alatt, É,s lehetne
indiánost játszani és ordítani és bujócskát, meg rablópandurt...

- Miket nem beszél ez a gyermek! És ugyan kivel mennél, he?

- Csupa fiúkkall Nagyoknak nem is szabadna velünk jönni,
mert a nagyok mindig csak ázt akariák, hogy illedelmesen vi-
selkedjünk és elrontanak minden jó játékot...

- Hal.atlan! De akkor ki vigyázna rátok?

- Vigyáznánk mi magunk! L.gyikünk mindég őrt állna. ej-
szaka is. A tűz mellett! Bs ha vacíallat, vagy rossz etrrber jöníie,
csak egy nagyot kíáltana s akkor mind oO--áfutnánk és elkórget-
nénk. tsaltával, lrieg bottal...

Jai, szinte látom az én Jenőkémet, amint egy vadkant ie-
szúr az ezüstgombos sétapálcájával! Hahaha!,Muiátságos ienne,
mi? e,s hogy vinnétek ki az elemózsiát? Talán bizony a hátato-
kon? es a sátrat ugyan honnan vennétek? es tudjátok-e, hogy
kell azt felállítani? Apád se tudná talán, pedig katona volt!
Vagy a kékpaplanos ágyadat kiszállítanád az érdőre? Avagy
a piszkos, nedves, hideg földön akarnái aludni? Meg aztán hogy
volnánk azza| a íözőcskével, mi? lgazán érdekelne! Hiszen még
egy lágytojást sem tudsz elkészíteni, nemhogy bográcson, sza-
badtűzön főzni!! Gyerek, gyerek, hogy te miket tálálsz kil *
Bözse majd összetakalitja a szemetet, te pedig eíedj kezet mosni,
mert Apád rögtön itt lesz és ebédelünk. Egyelőre persze még
csak.,asztalnál és porcellántányérból, amint jólnevelt emberek-
hez illik,..

Anyu kisuhogott a szobából. Jenőke pedig a visszafojtott köny-
nyektől égő szemmel kibámult az ablakon. Yérzett-a szive-a
rongylabdával hancúrozó rongyos gyerekek láttára. Milyen jó,
hogy nekik nem_kell a ruhájukra vlgyázni játék közben! Nagyon
szerencsétien volt. A keservesen kiíáiagott fácskát, amelyén clak

ttELYzETI{pe rsos-n Ö L.

Jegyezd meg,
bicskája, mint

- hanert, séőaael, űetűel, !
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Egéca-Magya,rorseú,0 fi,a uaggolt l

Jenőke azért nem hagyta magát. Sikerült a kezét kiszabadí_
tq1tj - meleg, volt.n_acyónJ - é ha nem íigyeltek rá, úgy ke-
1ti]t9 rn9g az útszé|i fákát, hogy a ki nem ta§Ósott, mohos"érdő-
talajra lep.ett. llyenkor lábujjiiegyen járt és á lábfejét belelé íor-
ditotta, mint az igazi apacsok, ha hadiösvénven iárnak. Addis
cselekedte ezt, amíg egy ármányos gyökérben me§botlott és eÉ
esett. Kis horzsoláson kívül semmi -bája sem eseti, de a haris-
nyája_megzöldült a fűtől, Anyu idege§en sóhajtottá:

- Lrpgv nem_ tud.ez a gyérek a rendes úton járni! Most itt
van, ni!.Az ember ismerősökkel találkozhat és neki piszkos a
harisnyája !

..Ujra kézenfogva kellett hát mennie és édesapja meglehetősen
türelmetlenül magávai vonszolta, ha egy-egy éidekesébb alaku
f át, vi rá got, .va gy -madá rlészket j Óbban §Íem"ri gyre szeretett vol na
vennt. Altalában érezte, hogy a szülei most nagy áldozatot hoz-
nak érte s ezt neki nagyon--jó viselkedéssel keiÍ meghálálnia.
...Kü.nl, a Na.gyréten megáliapodtak. Jenőke ugyaricsak most
Jótt,.bele tgazgban az erdőjárásba és ez nem is voit még igazi
erdő, mert idehallatszott á villamosok csöngetése és a*brida-
keszi rottyantós-banda muzsikáia. É,s itt ném volt semmiféle
kis viz,. yagy patak, amibe kavic§ot lehetett volna hajitani, vagy
átugrálni rajta. Mit nem adott volna érte, ha levághátott'voliá
egy vesszőt! Dehát az efféle ,,hatóságilag tiltatik..."

Kiterítették a plédet. Eddig Jenőke azt remélte, hogy elkér-
heti majd sátornak! Anyu megkönnyebbült sóhajtássai leros-
kadt és 

-azonnal 
kigomboita u cipti;etl Apus mellét"elepedett, rá-

gyujtott és elővette az úrjságját, Jenőke hosszas kunyerálásra
engedélyt kapott, hogy Bözsivel körüljárja a rétet és megnéz-
heti a hajóhintát, meg a linglispilt. Bözse csillogó szemmel nézte
a hintázőkat, Jenőke azonban jobb szeretett volna a közelben
|abdázó íiúk közé elegyedni. Rövidesen megalkudtak, hogy mind-
ketten követik szivük vágyát és kölcsönös titoktartást logadtak
a ,,felsőbb hatalmakkal" szemben.

Jenőkét nagynehezen bevették a szurtos kis játszópajtások,
De melt ügyetlenkedett, hát csúíolták, nevették, ok nétkül meg-
futtatták.., A fiú arca kipirult, íihegve pihent, amikor szépsze-
rével megtehette, de a többiek előtt nem mutatta, milyen íáradt,
.Amikor abbahagyták, észrevette, h.ocy. q közelben jégbehűtött

sárga, meg piros itókát méreget valami üveghordócskából egy

embef. Volt. tíz fillérje, hát kapott egy pohár sárgát. Szörnr.cn
lol. esett a h!deg ttal, szinte vágta a gégéjét. Csák amikor-az
egesz lent volt, Jutott eszébe, hosy ebből bai lehet.
,,,Iliadtan \.,..99t9 meg Bözsót, vis-szamentek"Anyuékhoz s azon-
}9t Je1o"t<9 íeltűnően.,jó fiúcská_volt: nem volt .á s.Áál p";;;
CsaI< lefekvéskor csillggott ,íurán a szeme és Anyu forrOirá[-ia-lalta a kezet meg a homlokát.

Persze másrtap- má.r megvolt a tüdőgyulladás. Jenőke tiz na-pon keresztül többnyire önludatlanul piliegett az ágyaOan,-Sit-
lel. egymast váltották a virrasztásban. Miia a ketÖ a szeren-
csetlen ktrándulást okolták...

Jelő|e csukott szemei, pedig láza§ álmokat láttak. Gvönr,örü.
napsiitéses.erdőt látott. A tiszTáson kis fehér sátiár.. E;;;É-.;ifiú,t,A ruháju.\.fö.ldszínű, jó vastag. Nincs t<atatiuk é. k;;;;i,galleíJuk..A lábukon hatalm.as bakancs. Játszanák, ordítoznak.
y9.nem.ugy, mlnt a nagyréti srácok. Ni, amott lőznek s ectíehérkötényes.fiú fakanállál kóstolgatja a toerácsbán }á"o'et.itiAz a másik Iát vág! Baltával! Mii"yeri jó nek'iiDe ért is h;;;;:lvtaskor lsmet látta ezeket a fiúkat. Tábortűz mellett ültek.Hosszú gallérba burkolózva és énekeltek. Hángosun, ,iOpÖn-i"
. Es sokszor eszébe ötlött, hogy ezek hosv ném is2nak'hideg

vizet, h,a. melegük van? Pedig se'i3özse, .. Ái,vu-ninciréir.iiti"r,j
Lassanklnt aztan iut.csa_.dolgokat. látott, Ki.i meleg barna szr-
met,, amely.ek, mindig a .f.iúkai nézték, Két erős, nap'égeit. t...tamely segített_ és megálljt parancsolt, ha kcllett.' Elv hancutnallott,.amely,k l9m oly.an volt. mint Apusé. Mely volTj de ajértolyan ijú.s. Fgyritt ordított_ együtt nótázott a gyereÍ<ekkel éseste együtt imádkozott veliik. ' -

,.Igen: a Játhatatlan valaki jelenléte mindent megmagvaráz le-
l,"*":k. Hogy,ezeknek.a fiúIinak az Anyuskája ho'gy 3r{góáh.Íi.
el óket az erdőre... S hogy miért nem iOrtedit ba1-. a sátorlakaíiúk között.

§z.egény Jenőkének összeszorult a szíve. hosy miért is nincse-
nek iga.zában,ily.en valakicsodák, akik ,,nagyot?i ei mégú iíÜ;;k.Es ket köver könnycsepp gördült le'a lázban égő aicán.

Anyu .sirva .csókolta Ie a könnyeket, de sem ő.-, sem lenőke.sem.,bárki.a .világon ,nem sejtette, hogy nem tel* UÓió Ói óir-tenoo eS lenoke álmát valóra váltja egy angol 
^r*rÉr:íu}§..

]VI e s s a el, úűó ab L ako mb ó l,.

Az angol cserkészek magygr példara be akarlák vezetni a vi-
to rl dz ó -r e pül ést s p o rt p ro gr amjukb a. S zöv ets é gük r és zlet e s út mu-
tatdst kérí a szerlezésre és technikai kérdésekre vonatkozóan a
Magyar Cserkészszöyetségtöl, mely elsönek létesitett cserkész-
repülöteret és vette tel a vitorldzó-repülést a nemzetközi jambo-
re,ék programjóba. - Érdekes, hogy vitorldzó-repüIöik a magya-
rokon kívül eddig' csak a lengyel és osztrdk cserkészeknek
vannak.

P,drisnak egyik tgen szegény munkdsnegyedében templomot
szenteltek a mult héten. Ezt az Isten-hdzdt teljes egészében a
pdrisi katolikus cserkészek emelték. ök gyüjtötték össze dara-,
bonkint a hozzavaló szükséges tégldkat, koldultdk a cementet,
meszet, homokot, ők tervezték, húzták íel íalait, faragtdk oltd,
rait és az üvegfestésű ablakait ís üvegfestötanonc-cserkészek ké-
szítették szabad idejükb en.

A Nemzetközi Cserkésziroda jelentése szerint a mult év uégén
48 orszdgban 2,269.545 cserkészt tartottak nyilvdn. Az előző évi
létszdmhoz uiszonyittla ez a létszdm 230.198-as szaporulatot mu-
tat, ami a cserkészmozgalom rohamos terjedését jelenti.

Nem hióba imddkoztak érte tiszta szívvel milliók, a gondviselő
Isten meghallgatta öket: Baden-Powell meggyógyult. Ugy-e,
igaz a biblia szava: ,,Kérj_etek és adatik nektek, zörgessetek és

megnyittatik . . ;'? Kértük őt és

visszakaptuk; zörgettünk érte és
megnyilt a kórhdz ajtaja. Ha-
nem, fitik, ha megkaptuk B. P.
életét a jó Istentől ajándékba,
most el ne feleitsétek megkö-
szönni!

A soproni cserkészek mdjus
végén nagy repülönapot rendez-
nek, Magukkészítette vitorldzó-
gépeiken járják a levegőeget. ,íl TT



flattő,
Kutőt1=

peóbázóKt
Még a pompásan sikerült Jamboree elött megkapta minden

csapat az új különpróbaszabályzat egy példányát-. Ebben - ha
Löviden is - megtalálható mind az-ötúen különpróba követel-
ménye, jelvényének raiza, no meg egy kis használati utasítás az
egészhez! Láttátok már ezt a iüzttet? Olvastátok, tanulmányoz-
tátok? Aki még nem látta, lehetőleg még ma kérje el a parancs-
nok úrtól.vagy a csapatkönyvtárostól és holnapra már dolgoz-
zon is ki egy kis munkatervet (1-2 esztendőre előre), amely
szerint maid különpróbázni fog. Tavasszal és ősszel leginkább
azok a különpróbák időszerűek, amelyek a ,,szabad teimészel
ölén" tehetők le (műszaki, térkéllész, hiradó, indián, kerékpáros,
vizi, erdész, halász, stb.), a szóbai vagy műhelymunkával járó
kiilönpróbákat hagyiuk őszre, meg télre (irodalmi, zenész, iro-
dista, jogismerő, asztalos, szabó, stb,). Aki pedig már régebben
olvasta és ismeri a ,,szőnyegen forgó" szabályzatot, az lehetőIeg
més ma íelentkezzék a paráncsnok úrnál néhány különpróba le-
tételére. Természetesen nagyon jól és alaposan, lelkiismeretesen
kell felkészülni egy ilyen súlyos vállalkozásra; mert csak valódi,
hatnisítatlan ,,ió munkdval" lehet kiérdemelni azokat a gyönyö-
rűséges új kütönpróbajetvényeket, amelyeknek a raizát egy sZép
falitáblán a Cserkészbolí minden csapatnak megküldte karácso-
nvi ajándékul. (Biztosan ott lóg az Otthon falán!) Az ötven
különpróbából huszonkettő egészen új; ezektöl se féljetek, ne
idegenkedietek, mert nagvon csábító, vonzó valamennyi! Érdemes
velük foglalkozni. Ime, ízelítőnek néhánv cím: indián. regős, er-
dész, halász, madárvédő, előadó, raizoló és festő, játékkészítő,
cipész, szobafestő és mázoló, stb., stb. Ugv-e érdekesek?
, Ajánlom nagybecsű figvelmetekbe a szabályzalban részletesen
és pontosan ismertetett ötös csoportositdsi rendszerl is. melynek
alapján 5, 10, 15, 20 és 25 különpróba letétele esetén küIön cimet
és szép fémielvénvt lehet szerezni. Itt közöliük a ielvények raj-
zát és a vete járó tisztetetreméltó címet! (A jelvényeket ,,élet-
nagysdgban".)

Maggarma,lc lenmí. üudod, ,ntű lelemű?

Ezeknek a jelvényeknek az áladása ünnepélyesen történik,
nem éppen csat< a ti kiváló személyiségetek, hairem inkább aá
általatok vé,gzett ,,jó munka" miatt, ami feltétlenül ünneplést ér_
demel. Az úttörő- és bagolyjelvényt a parancsnok úr, áz ezer-
mestert és a fehér hollót a kerület megbízottja, míg a turul-
jelvényt a Magyar Cserkészszöueíség meglízottj-a adja*át! (Mely
alkalomból esetleg fehérruhás kislányok virágot szórnak, a pol-
gármester hogszú beszédet mond, a helybeli zenekar pedig a
Cserkészindulóval kísérletezik ! ) ,

Azonfelül, hogy buzgón próbáztok, még vélenúnyt, hozzászó-
/rísl is kérünk tőletek: meiyik különpróba tetszik, melyik nent
(miért?), mit kellene szerintetek változtatni, stb. Mindezt az Or-
szágos Vezetőtiszti Testületnek címezve a Cserkészházba. (Bé-
lyeget is jó a levélre tenni, mert ez befolyásolja a kedvező fo-
gadtatást ! )

Névaláírásotok alá pedig mindennemű cserkészlevelezés alka!-
mával odarajzolhatjátok azoka! a különpróba-jelvényeket, me-
lyeknek boldog tulajdonosa vagytok. Igy valahogy:uMfu

@o@@@
Várjuk a leveleket és a buzgó próbázások ítirét az egész'or-

szágból! Vajjon ki lesz az első Turul-cserkész?
Velősy Béla.

Ór eg cs erteés aa,u a,t d s a, hó bir o d,a,l,mdb an,
(Egy svdici cserkésztestvér levelébőL)

,,. . . Sok tervezgetés és halogatds utdn végre kitűztük a tta-
pot. 18, 19 éves, erőtöl duzzadó iíiakból álló csapatunk sivel
és elemózsid.s hdtizsókkal íelszerelve nekivdgott a |ura magas
hegyeinek. Estére értünk fel. Mdr nagyoí fdradiak voltűk.
S.zerencsénkre egy havasi pdsztorkunvhóban megpihenhettünk
és _ megmelegedhettünk. Mikor a hdz laköi mdr n,jugovóra tér-
tek, az egész csapat zajtalanul kilopakodott o íahdzból. Nem
tö,rödve,a sötétséggel, megindultunk' az erdö íelé. A nagy sö-
tétben ós csendben csak egv-egy villdmlds zavarta meg-á tdr-
sasdg szótlansdgd.t és vild.gitotta meg az egész tájat. -

Az erdő me:lletti tisztdson megdllott a kis. csapát. ünnepélyes
c1end. A ,,Nyil"-őrs vezetőie a közéJlre dll, a íiúk gyüriit alkotva
körülueszik, s beszélni kezd. Röviden, katoradsan' szól. Utdna
rtim tekint, mlnt a iövendő öregcserkészcsapat fiatal vczetőjére
és dtadia nekem a csapatot.

Én meglepődötten tiltok. Minden szem íelém |ordul. Megkö-
szönöm a bizalmat és mindeqyik bajtdrsnak dtadtam,meleg cser-
készüdvözlettel az öregcserkészelc nyakkendőiét és a líIiomot.

Még egtlpdr perc telt el szótlanul Senki sem akarta megza-
varni az ünnepéIves hanqulatot. Míndnydjan Tell Vilmosunkra
gondoltunk. aki szintén ilven sok nehézség és hosszú megfonto-
tds utdn: éiiel és a hegytetőn kötötte meg tdrsaival a szövetsé-
get, ugyanolyan szent célok kitíízésével, mlnt mi.

, .A parancsnok ind,ultist jelzö szava zökkentett ki merengésünk-
bőt. Közben az ég ís kíderült és most mdr az égi ldmpdcsktik és
a hold vildgitdsa mellett viddman és villdmgvorsan siklottunk
s.inkkel a .ropgc9 hqlory a pdsztorkunvhó íeléi'mi új célokkal és
tervezgetésekkelteli ifjt?,,öregcserkészék ."

Binningen, 1934. I. 17. Hans Früh,

Huízkq Ldszló, 592. Pdzmdny P. cs.-cs.

l, Lépj az Otthonba illő tisztelettel, csendben, kalapot levéve
és köszöntsd a zászlót.

2. Ne lopd itt a napot, az Otthon nem arfa való! Ha nincs
hasznos elfoglaltságod, menj szépen haza. Este 8 órán tút sem-
miesetre se maradj !

3. A rendre, tisztságra mnidenkinek ügyelnie kell, tehát neked
is! Ne szemetelj! A növényeket öntözd meg, ha szükségét látod.

4. Oondoskodj róla, hogy az Otthon mindig tiszta, rendes,
jól szellőzött legyen. Báiran takaríthatsz akkor is, ha nem vagy
kijelölve,

5, Yigyázz minden bútorra, berendezési tárgyta, kárt ne tégy
lrennük, íneg ne rongáld, be ne piszkítsd azokat. Az asztalra
ne íirkálj!

6. Véletlenül mégis kárt okoztá|, jelentsd becsületesen az Ott-
hon-gondnoknak és sürgősen hozd helyre a hibát, térítsd meg
a kárt.

7. Takaríts nyitott ablaknál, söprés után előbb hagyd a port
leüIepedni és azután törütgess lelkiismeretesen, gondosan. A por-
törlőt iól rázd ki.

B. Ott is takaríts és törülgess, ahol senki sem látja! (Szekrény
aíatt, szekrény tetején, sbt.) Ezzel tartozol lelkiismeretednek és
örsöd hírnevén,ek,

9, Oyülés, összejövetel után gvorsan rakjaiok helyre minden
bútort, berendezési tárgyat, folyóiratot - külön felszólítás nél-
küI.

l0. Ha teheted, járulj hozzá te is az Otthon szépítéséhez, ba-
rátságossá téeléhez (fénykép, képkeret, viráglérta, sb.). Ne fe-
ledd sohase, hogy - amilyen az Otthon, olyán a csapat!

Hasonló tízparancsolatot - a viszonyoknak megfelelő változ-
tatásokkal - minden csapat kidolgozhát magánali. Fontos per-
sze, hogy aztán be is tartsukl Y. B. 5. KEG.
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,rMindem ol"séd,g űd,rna,saa,, űa,l,pleöue,, .

MIKOR NAGYBA MEGY
A lÁrÉr

Aki cipőt csináltat, mindenesetre cipészhez fordul. Aki-
nek meg ruhára van szüksége, az nem megy bádogoshoz..
Ez íiszta sor, úgye? És azon is nagyot nevetnél, aki ko-
molyan beállítana egy vaskereskedésbe és ,,húszér sava-
nyúcukrot" kérne.

Pedig az eset nem ritka, Csinálnak efféléke,t a fiúk,
Mégpedig komolyan és olyankor is, amikoi nagyba megy
a játék. Mikor ugyanis az embert úgy tizenhárom-tizen-
négy éves korában oiyan különös, újszerű és nytrgtala-
nító gondolatok lepik meg s érdeklődni kezd olyasmilr
iránt, amikért eddig a füle bojtját sem billentette. Ugyszól-
ván egyik hónapról a másikra kicserélődik a gyerek és
nem tudja, öriiljön-e a váltazásnak, avagy búsuljon érte?
Nem sejti az egész átalakulás erede,tét és okát, sem pe-
dig rendeltetését.. . Llyen körülmények közt aztán íaná-
csot és magyarázatot kér vele egykorú, vagy alig idősebb
társaitól, akiktől egyébként egy,számltanpéldára való okos-
ság sem igen telik ki. És még csak nem is a jotlbakhoz
fordul, hanem azokhoz a nagyszálúakhoz, akik nagyké-
pűen hirdetik és kukorékolják fűnek, fának, hogy ők bi-
zony már mindent tudnak és mindent megpróbáltak,

Abban semmi hiba sincs, ha az emberpalánta végére
akar 1árni bizonyos dolgoknak, amik benne végbemennek.
A kíváncsisággal nincs is semmi bajom, csupán az isme-
tetszerzés balkezes módjával. Az ilyen szerencsé,tlen fló-
tás bizony semmivel sem cselekszik eszesebben, mint az,
aki fazekasnál rendel cilinderkalapot. - Azért becsiiltem
nagyra azt a 16-17 éves cserkészt, akivel a véle,tlen ho-
zott össze a vonaton s akivel félórai ierefere után annyira
összemelegedtünk, hogy őszintén elémteregette mindazt a
kinzó kérdést, amin évek óta rágódott, de amikre meg-
nyugtató, higgadt feleleíet kapni mindeddig nem tudoit.
Mikor elváltunk, mind a ketten hálát adtunk az Uristen-
nek ezért a beszélgetésért. De aztán meg is símogattam
a cserkészjelvényeme,t, amiért az atanyos csillogásával
figyelmeztette az ismere,tlen fiatalembert, hogy testvérrel
áll szemben,

Te is megköszönheted ám a jó Istennek, amiért c§erkész
1ettél! Mert a cserkész éppen ezekben a súlyos helyezetek-
ben szerencsésebb, mint a többi fiú. Felnőtt vezetőjében
atyát és testvért, hallgatni tudó és őszintén jót akaró jó-

barátot ialál, Legokosabban teszed tehát, ha nehézségeid
között rajtisztedhez, parancsnokodhoz, 1elkiatyádhoz ítlr-
dulsz. Mert hiába, ebben a te korodban csak kevé§ filr
tud bizalommal lenni a tulajdon édesapjához. Viszont a
kérdőjeleknek se szeri, se száma és azt mindjárt érez-
zük, hogy sem az Ur hatodik parancsolata, sem a tizedik
cserkésztörvény a naga szűkszavúságával nem mond ne-
künk eleget.

Csakhogy ezeknek a kérdőjeleknek a száma és nagy-
sága minden fiúnál más és más az illetőnek egyéni faj-
súlya, környezetének ráhatása szerint. Azért itt, a min-
denkinek szánt sorokban nem térhetek ki rájuk, mert eset-
1eg többet ártanék vele, mint használnék. Azonban elve-
zetlek abba a jó1 fölszerelt íegyvertárba, ahonnan évezre-
dek óta millió és millió fiú választott magának kézbeillő,
alkalmas fegyvert, amellyel aztán a férfivá-érés nehéz har-
cát diadalmasan megvívta.

Gyerünk hát, kis komám, mer,t az élet-úlon nincs meg-
állás. Most ugyan éppen kétfelé ágazik előtted cz az út,
de azért cserkész az ember, hogy haladéktalanu1 arra tér-
jen, amelyik a ,,jó út" jelét látja.

A fegyverek testiek e, t"tJ.t, aminthogy az ellenség is
kétíelől támad, meft az ember átalakulása kiterjed mind
a két részre.

.Ahhoz, hog,v ez a mi makrancos paripánk: a testünk és
a rendezetlen kívánságok ítgy és oda menjenek, ahová
a kormányzásra egyedül hivatott lovas, az ész paran-
csolja, mindenesetre erős marokra és erős térdekre van
szüks.égünk, Elsősorban kell, hogy minden testrészünk,
minden izmunk írgy szuperáljon, ahogy akafom. Azonban
ha a mozdonynak ellengőzt akarok adni, Iegelsősorban
magasfeszültségű gőzre van szükségem. Igy az akarat
végrehajtására is erős test szükséges. Neveljük tehát tes-
tünket okosan: edzéssel, sporttal, kicsi kcrunktól enge-
delmességre. Az edzés kezdete az első szóra való, irgal-
matlanul pontos fölkelés. Derékig hideg vízben mosdás,
utána rövid reggeli torna. Táplálkozásunk egyszerű és
mértékle,tes, amint a jövendőbeli férfihez illik, akinek nem
a has az istene. Nem válogatunk az ételekben, a kötelező
böjtöket lelkiismeretesen betartjuk. Szeszes ital és do-
hány számunkra nem létezik. Az ételek erős sózása, pap-
tikázása, értelmetlen, árta|mas dolog. Húst és tojást in-
ká_bb kevesebbet, min,t többet, kivált va.csorára. A mi étel-

Idegei tancot jdrnak. Gyilkos jön az éjben!

1_1_o

Bumszti Miska elmeriil a detektiyregényben



rendünkön inkább tejtermék, íőzelék, friss gyümölcs, sá-
|áta, dió, miegymás szerepeljen.

A fekhelyünk egészen kemény. Kétréthajtott lópokróccal
letakart sodrony teljesen elegendő. Matrac és tollas de-
rékalj nem fiúnak való. Takarónk legyen inkább lepedő-
vel behúzo,tt íakaró. Dunnáról ne is essék szó. lgy a tá-
borban sem hülünk meg, nem íázttnk és nem nyomja a
derekunkat a sza|ma. - Az ágyba akkor megyünk, ami-
l<or álmosak vagyunk és komolyan aludni akarunk. Heve-
részés, ágyban olvasás - nincs! A kezünket takarón kí-
vül, télen esetleg a kettős .takaró között tartjuk. (Rossz
sz,okás az is, ha a kezünk minduntalan a nadrágzsebünkbe
téved. Ne tegyük! Nem való cserkésznek!)

De a tisztálkodás végett feltétlenül szükséges a meleg
fürdő is időnkint. De ne legyen az lustálkodás, hanem sza-
pora lemosás. Utána langyos zuhany és usgyi, kifelé,
értjük?!

A cserkész sportja nerir rekordhajhászás. Azért nem is
szorítkozik egy sportágra, Célunk a harmónikusan jó erő-
ben tartott izomzat mellett a belső szervek (szív, tüdő)
épségbentartása. No , meg a kírlánatos kifáradás. Uszás,
labdázás (méta, kosár- és. zsinórlabda), vívás, tennisze-
zés, evezés, télen a korcsolyázás, síelés, szánkázás az iz-
mok nagyrészét foglalkozíatla anélkül, hogy alkalmat ad-
nának az eldurvulásra. Amit már a labdarúgásról, ökölví-
vásról és a rugbyről igazán bajosan mondhatni.

Aki mindennap amúgy is sok íizikai munkát végez és
nem ér rá sportolni, az végezze ezt a munkát céltudatosan,
kimért mozdulatokkal és iparkodjék a kellőképpen nem
használt izmait is valamiképpen fejleszteni.

Tegyük föl tehát, hogy a szerszámmal, a testtel rend-
ben volnánk. (Ne hidd, hogy a valóságban ilyen egyszerű
az eset!) Már ,most egyesek pogány rómaiak nyomán azt
vallják, hogy ,,ép testben ép lélek!". Magad is sokszor
megállapíthattad, hogy biz az nem egészen van így. Azért
nem érhetjük be puszta testedzéssel. Lelki és szellemi
erőink csak olyan haszontalan, vad csikók nyeregbetörés,
hámba szoktatás nélkül, mint a kidolgozatlan izmok. Aki
parancsolni akar, annak előbb akarni kell tudni. Igen sok
jobb sorsra érdemes fiatal ember csúszott le és kallódott
el pusztán azért, met,t megállt a szeretnék-nél és nem volt
ereje, hogy keresztülverekedje magát az akarom-ig, Az
akaratnevelés iskolájában az önmegtagadások az egyes
leckék, amikről egyébként már több ízben esett sző bizo-
nyos cserkésztörvények tárgyalása során. Gondolkozz
csak, vajj,on melyek lehettek?

De nreg kell nevelnünk és fegyelemhez szoktatnunk sze-

. . a, tösata, grhöl,cs."

münket, fülünket is, főképpen, mert csak ezáltal tudjuk
hasznos munkára szorítani a képzeletünket. ó, a fantázia
megrendszabályozásáról sokan megfelejtkeznek, pedig
többnyire ezen szenved hajótörést minden egyéb. Világos
ugyanis, hogy akinek a képzelete mindig a tilosban kóri-
cál, előbb-utóbb hoppon marad és ,,nem lehet ám gye-
re ki" !

Mit csináljunk hát? Mindenekelőtt kerülöm az olyan
társaságot, amelyik csak a trágyadomb,on és a moslékos-
vályú mellett érzi iól magát. Egykorúakét éppen úgy, mint
a felnőttekét. És a társaságomnak ebben a megválogatá-
sában nem térít el engem sem gúny, sem hízelgés, csalo-
gatás. U,tolvégre is nem vagyok már pólyásbaba, hogy
mások akarata szerint menjek ide, vagy oda. A magam
lábán járok és többre tartom a lelkiismeretem tisztaságát
minden egyébnél.

Mindenkor keressünk valami okos fogla,lkozást, Ha a
leckénket kifogástalanul tudjuk, vagy a műhelyi munkán-
kat rendben és megelégedésre elvégeztik: rendezzilk abé-
iyegeinket, babráljunk az akváriumunkkal, készítsünk
kartonból, vagy ,lombfűrésszel gépkocsi- és repülőgép-
modelleket, építsünk kajakot, szánkót, vagy bármi mást,
csak tétlenül ne üljünk. Nézzünk körül, kinek segíthetnénl<
a házban, vagy a házon kívül?| lgaz, hogy csak ecy jó-
tett kötelező naponkint, de. a vérbeli cserkész estig nem
oldja ki a nyakkendőcsomóját,

Végezetül pedig a legfontosabbat! Még mielőtt a kűz-
delmes évek bekövetkeznének, igyekezzünk személyes kap-
csolatot teremteni a jó Istennel, Az az egy-két kötöt,tszö-
vegű imádság, amit kicsi korun,kban tanultunk, sehogy
sem illik már ajkunkra. Tovább kell mennünk. Már reg-
gel elhatározzuk, ami jót a nap folyamán gyakorolni,
vagy ami rosszat kerülni, leszokni akarunk, Ha ügyesek
vagyunk, párszavas jelszóba sűrítjük össze ezt a napi
(heti vagy havi) szándékunkat s azt napközben többször
ismé,teljük, nehogy megfelejtkezzúnk óla. Például: Iste-
nem, ma egészen jó ;munkát végzek! - Krisztusom, csak
igazat szóIok! - Apostolod vagyok, Uram! - Keményen
tartom a kantárt! stb. Este azután az Ur lézus színe előtt
számonkérem győzelmeimet és balsikereimet, Ez |esz a
fiúnak való, eredményes imádság. - Ezenkívül - ha csak
tehetem, időnkint részt veszek valami 1elkigyakorlaton
(csendes napoko4) és ilyenkor a lelki vezető előtt őszinte
beszámolót tartok előhaladásom, vagy visszacsúszásomról.

Velősy Elek.

Bizalmas kérdés:

Te, pajtás, nem
szoktál néha te is
így járni, mint ez a

Bumszti l\tliska?

Édes dlmdt éji szörnyek ldzas ,kínná rontjdk Igy jár, aki ponyvdt olvas. Megérdemli sorsat!
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Neln ua,ggols üría,naní, aeileíi, ma,gga,r !

c s ID IR, IK n, s ZIF It Úns. I IR, Á§A It
Jamboree notesz.

Jólesik néha felidézni az emlékeket, különösen, ha azok olyan
kedvesek, mint a mi jamboree-emlékeink, Azért vettem én is a
min,ap kezembe a noteszomat, metlybe annyi kedves íiú, ismerős
és barát írta be a - címét, hogy alig győzöm őket számontar-
tani, lévén köztük sok egyíorma arcú, termetű, meg aztán
mindegyik olyan kedves volt. Ilyenkor, hogy össze ne cseréljem
őket, ,mindig valami eseményhez, epizódhoz vagy jelenethez fű-
z,öm az emléküket, de móg így is megtörténik, hogy nem tudo.m,
hogy kinek is megy ez vagy az a |evé|. A multkor - például -meg kellett írnom Svájcba, hogy ugyan írjátok már meg, hogy
melyitek a Paul Krayer és melvik az Otto Schaub, vagy talán
egviktek a Walter Schuppli? Tehát lapazok, lapozok a note-
szomba, mií<or egyik dán barát'om nteve alatt ezt a jelzőt 1á-
tom díszleni : ,,a mezítlábos dán". Bizony ez a Mógens; soha
rá nem jönnék, ha netm tudnám, hogy ő a mezítlábos dán. Mert,
emlékszem, egy délután dánéknál fogyaszto;ttam a teát keksz-
szel, mikor az én dánom titokban lerajzolt; ü|ve, azokban az
ásott ebédlő ,,aszta|okná|". Csak mikor felálttunk, láttam, hogy
mezít\áb van a fiú. Rám mosolygott kék szemeivel és - elme-
zítlábolt. lnnen a neve.

Mindjárt itt alatta egy másik, a ,,ceruzás". Azért ceruzás,
mert egy délutáni tábortanulmányozásom (egyszerűbben: lógás)
közben fölértem a Bi-pi sátornál lévő korona emlékmiíre, ahova
egvébként ,,tendőrileg tilos" volt feljárni. Lenézek a sok népre,
mikor valaki hátulról igen tolakodik, furakodik. Az árnyékárő|
láttam, hogy cserkész ,a buzgó szemlélő, rnondom hát neki,
hogy édesöcsém, így, rneg úgy, mi járatban vagy. Csatk ahogy
ránézek, látam a szőkeségéről, meg a rrrhájáról, hogy ez dán
fiú. Na, ezen aztán úgy megbarátkoztunk, hogy a farzsebből
előkerült a notesz, és a jól ismert ,,adress!" csatakiáltással be-
írtuk a nevünket egymás noteszébe. Ehez a míívelethez a certl-
r,át ő adta, de nem is kapta vissza, mert nálatm felejtette. Pe-
dig visszaadhatta_m volna, mert aztán még igen sokszor 1'alál-
kaztunk egymással, de gondoltam, legyen egy igazi dán ceru-
zám is, ez oedig rzalódi, mert rá van írva;hogy: Wiking. Így
lett az én Frits barátom ,,Ceruzás".

Itt egv m,ásik. A tisztességes neve mellett ez álli: ,,svicer".
Vele a Hév. állomáson ismerkedtem meg, mikor egy kicsit meg-
gyült a baia a sárqanyakkendős rendőrrel. szegény nem tudta
elolvasni, hogy ,,Kiiárat", amiért is a túlbuzgó sárqa felhábo-
roclott, det a mi fiúnk se hagvia magát, ő is felháborodott.
Kitört belőlet a keserűség és kért engem, hoey mondjam meg
ennek a rendörnek, hog.7:,,ich bin dock ein Scwizer". Már az
állomást is elhagytuk, mikor ő még mindig ezt hajtogatta, hogy

Jarnboreg. pillanatkép.

..ich bin doch ein Schwizer". Bosszúságomban aztán elmentünk
Óda, ahol a forgács lógotí az üzletvárosban, de a mi Erichünk
itt sem akart leósillapodni, mert hát ő egy ,,svicer". Jó, hát le.
svél esv ..svicer' . nem bánom!-"MéeTón6 a következő, az .,,aprőd". Egy délután egy apród-
falka 

-iárt a Jamboreen, a mi fiaink, a német pedig ment közvet-
len utánuk. 

-en bizony észre sem vettem, hogy ő német, fehér
ingben volt, gondoltám, valami újabb talkavezető viselet. No,
móndom neki, ti is arra mentek, én is, gyerünk egvütt, de ne
siess annyira, öregem, meg korán van úgyis, van diő. Kezdem
aztán magyarázni, hogy ma szabadnapos vagyok, de jól meg-
dolgoztam érte, tegnap egész nap a postán voltam, ry4 íneg ko:
rán keltem. Ma,id -áttértem, hogy milyen nehezen állítottuk fel
a táborkaput, milyen csapnivaló volt ma a bab{őzelék, de azért
bevágtam három tányérral, a skótok nem is annyira fukarok,
mint-ahogy mondják, meg miegymás, Beszéltem aztán neki,
hogy az ember belejön a nyelvekbe, németül már tudok, de még
franciául is, öregem, tudod, mi az, íranciáu|. Igaz, hogy a fel-
iratot a mellemen, a ,,Parle francais"-t el szoktam takarni, ha
egv francia óhajtana nehán vatakivel eszmecserét folytatni ha-
záia ékes nyelvén. De hát ez nem olyan nagy bűn, nem igaz?
Hát nem igaz? |tt tünt aztán ki, hogy nem igaz, mert a barátom
nem felelt. Nem, egy árva szőt sem, csak mikor csodálkozó te-
kintetemet |álta, kérdezte meg rettentő udvariasan, hogy: -Spriehst du deutsch? _|a, mondom, sehr wenig. Természetesen az
lett a vége, hogy beleírta a nevét a noteszomba: Bieder de Boor.
Azt hitte szegény, hogy az apródoknak beszéltep. 

oszktir 552.,

Kétség és vigasz!'

Mögöttem a mult! Előttem jövő!
Mellettem a sivár puszta jelen.
Szememet a sötétségbe fúrom,
S kérdem: Mi lesz velem?
Multam? Ábrándos gyermekkor
S öröm? Ki tudia, mit hoz még?
.|elenem megs2edett, tépett bokor,
Istenem, mi lesz a vég?
Néha oly értelmetlen előttem az é|.et.
Blni? Szenvedni? Nem tudom miért!!

-Oe ta r.rr...l." r.Ürnua u Uane*,
Ha elfog íájó, nehéz bánat,
Felsóhaitok mélyen! Felnézek az égre
És átölelem lézus, a Te keresztfádat.

, Klss Gyula 319/ö. cs.-cs.

tollat. Erre közelebb léptem. Furcsának találtam
ugyan, hogy olyan kevés a közönsége, s hogv még
olyan sck a tolla, dehái, gondoltam, talán ezek már
mind meglrapták a maguk töltőtollát. Tehát vagl,,
negyedmagammal én is odaléptem a put mellé. A jó-
kédvű adakozó elém is odanyomol't egy tollat, el-
mondva a mondókát, hogy: Ingyen ad önnek, rek-
lám céljából... Közben villámgyorsan száguldoztak
agyamban a gondolatok. Először is igazán szép et-
től a Schmidt-gyártól, hogy csak úgy ingyen aci
töltőtollat. Mintha tudták volna, hoglr már rég sze-
rettem volna egyet, csak nem volt pénzem...

Meg aztán, hogy qég ma néhányszor elséiálok
erre, mert ennek a bácsinak úgyis mindegy, kinek
adogatja ezt ,a rengeteg tollat, nekem pedig nem
mindegy. A bácsi pedig, kiosztván a tollakat, eg1,

, tollheggyel kezdett kunsitozni, csinálván vele min-
denféle figurát, vékony vonalat, vastag vonata1 és
mindenféle létező és nem létező vonalat.

A tollat'aranytollnak mondta, ámbár én ebben
erősen kételkedtem. De ilyen férfiúnak, aki ingyen
töltőtollakat ad, csak úgy ukk-mukk-tukk, sok min-

712

Sétálgattunk az üz|etiárosban. Egyszer csak a zirzavarból
egv hangot csíptem el: ,,Ingyen ad önnek,.. (Ilyesmire legin-
kább érzékeny az ember füle.)

Condoltam, akármi legyen, ezt megtapaszla|juk, mert megéri
az árát.

Tehát a hang felé igl,ekeztem.
Töltötollal ttli pult mellett kiabált valaki : ,,lngyen ad Önnek,

rel<lám c'l-'ból a Schmidt-féle töltőtollgyár egy értékes töltő-

dent ,megbocsát az ember, Ezután megtudtam, hogy a tollnak
darabja a jövőben 1 pengő lesz, tehát a mathematika tanulsága
szerint 6 darab 6 pengő. De a Schmidt-gyár a töltőtoll
mellé ,,Ingyen ad 6 darab tollhegyet is, reklám céljából".

Na, gondoltam, ez már sok. Hiszen végre én is enrber va-
gyok. Azt csak nem kivánhatom, hogy egy embertársam, jelen
esetben az a szeqónv schmidt miattam tönkremenien.

De a jeles férfiú isak oclatette a töltőtollam mellé az arany-
tollakat is, tovább magyar,ázván, hogy mentlyit is ér ez a sók

minden. A sok lamentálásra gondolkozóba estem.
hogy minek is kellett ennek az embernek ennyit kö-
nyörögni? Elvittem volna én ezt a follat kevesebb
rábeszéléssel is,

Sőt, ha ennek a jó embernek örömet okozok, hát,
lsten neki, akár kettőt is elviszek egyszeífe..,

Eza|itt a töltőtolla_s ember csinosan elcsomagolta
a tollamat s átnyujl'va, össze{ogl,alta az eredményt:
Egy nagyon íinom töltőtollat és hat pengő értékű
tollhegyet adunk önnek ingyen, csupán... (Mi az,
hogy csuoán?), csupán a portó fejében csekél_v
két pengőt kériink..,

Ejha - ,,mondom iiedten s lassan visszacsúszta-
tom a tollat az aranyhegyekkel együl't.

Töltőtollam még most sincs ugy,an, de azért nem
mennék oda, ahol ingyen, reklám célj.ából oszto-
gatják.

Lőríncze Lajos, Ref. Koll., Pápa.

(^ 227. sz. pápai Tisza-cs.-cs. Jamboree-pályáza-
tán l. díjat nyert.)



Nempetern JöaőJe én uaggokt

Tvíubt esete az őaeg rnaggaqpaL-
No hiszen, megjárta a Muki. Ugyis, mint,,,tervbevett" őrs-

vezető. Táborhelynézőben játiak vatahol túl a Tiszán és
Laci bá'tól engedélyt kapott, hogy másodmagával gyalog,
a tan,yák között átvágjon egész a vicinális vasútig, amely
nérni kerülővel ugyancsak a városukba vezetett,

Hanem akkora sarakra mégsem számitottak, Hiszen
bent a városban rég elfeledték a hóolvadást. Itt azonban
még időnkint feneketlen kátyukat kellett ketülgetniök, va-
lóságos kis tavakat és 1épten-nyomon félmázsás sárkölön-
cöket rúgtak ie a bakkancsaikról.

A jobb út keresésében azonban annyira északnak jutoi-
tak, hogy okosabbnak |átták, ha most már egy állomással
feljebb kerülnek. De, mert szörnyen elfáradtak, bekopog-
tattak egy bogárhátú kis tanyára, amely olyan messze esett
a járt úttól és annyira körülvették a vadvizek, hogy csak
keskeny, kukoricaszárral javítctt töltésen lehetett megkó-
zelíteni. Valószínűleg ennek a védett helyzetnek volt kö-
szönhető, hogy fogat csattogtató komondorok helyett okos-
nézésű, gubancosszőrű puli jött eléjilk.

A tanyás öreg, hajlotthátú, lecsiingőkarú, csont és bőr
magyar volt. Jószívvel betessékelte a fiúkat a dohosleve-
gőjű konyha-szobába, amelynek egyetlen bútora a hatalmas
kürtő alá, a földre épített kandallószerű tűzhely volt. Mel-
lette egy kis szalmán rongyos irhasuba hevert. A tűzhely
mellett, forgatható üstfára akasztva kis bogrács csöngött.
Valami lebbencsle.",es féle fagyoskodcltt benne.

Elővették hát a hazaival jól megtömött szeredást és per-
sze, megkíná|ták az öreget is, aki szívesen nekilátott az
,,úri" falatoknak, Falatozás közben szépen összemele-
gedtek.

- Oszt ha az úríiak Pestön jártak a nyáron, ugyan mon-
gyák mög, mit csinál a király?

- Melyik király?

- Mellik? Hát van tán több is belülle? Csakis az öreg
Ferenc Jóska, akit az Isten éltessen sokáig , . ,

- Ferenc Jóska? - kérdezték a fiúk riadtan, -- hiszen
az már tizenhét éve meghalt. Még a világon sem voltunk . , ,

- Mög-e? Ej, hogy az Isten nyugosztajja! Mer én még
ű alatta szógáltam ahuszároknál, hetvennyócban . . . Oszt
most a fia a király, a Rudolf?

- De bácsikám, az még régebben nreghalt!

- No! Csak nem! Tréíá|őznak tán az úrfiak! Vagy én
maradtam vóna ennyire el a világ folásátul? Hát hogy
híjják a mostani királt?

-- Bácsi kérenr, most jó
A n,agy háború végén . , ,

--- Arrú márr hallottam
tuggyák a kanász, onnan

ideje nincs kitály az országbanl

valamit, mert a Jóska is elnlent,
a patakon túlrul. Nem is gyüt1

hazatöbbé...

- Fóradalon? F{át az mög miféle?

- Uramfia! Hát bácsikán nem hallott a kommunisták-
ról, meg az oláh megszállásról, rneg a Horthy kormányzó
úrrő|? Az igazgatja most az országot a király helyett.

- Nem én, nem h,allottam sömn-rit! Nem vetődik erre-
feléembör...

- De hát valami újságot csak olvas, nem? Anélkül nem
lehet élni! Különben lemaradunk a világ szekeréről!

Az öreg íölhúzta a vállát, hallgatott egy darabig, aztán
ki tudja, miféle eszmetársítás révén, kibökte:

- Oszt a csörkészeknek, vagy micsudáknak is van-e
újságjuk?

- De van ám!

- Oszt az úttiak olvassák-e sűrűn?

-- Hát . , . hm . , , (nehéz dolog az az első törvény!) .-
az igazat megvallva, én elég rég nem olvastam.

- Biztossan igen nagyon derága?

- Hát.. . nem éppenl Három hónapra csak két pengől

- Aunye! nagy pénz azét az|, Igaz, hogy városhelyt in-
kább akad.

.- Hogyne akadna, bácsikám - nyugtatta meg i\{uki és
arra gondolt, hogy havonta két mozijegy áráből vígan ki-
ielik a két pengő.

- Akkor tán nehéz hozzájutni?

- Dehogy! Szívesen küldik s a posta házhoz hozza.

- Nincsen tán jól nrögírva? Nem tud hozzá eléggé tl.
csináló ja ?

- De biz az érti a mesterségét. Meg aztán segítenek is
neki sokan. De tudja, bácsikám, mi már régi cserkészek
vagyunk, Három-négy éve ianuljuk a dolgot. Mi már úgyis
tudjuk, ami abban az újságban benne van .

- Ugyan ítgy-e? Az űríiaknat* talán nem forog a világ,
csak neköm? Honnan tuggyák akkó, ha valami újat négis
kitanáltak? Az űrfik nenr maradnak 1e a világ szekerérül,
csak én? Mán, akkor ón is amondó vagyuk, hogy ha nenr
frissítik föl, mögpossad az a tudomány a íejükben . ,.

Nesze nekecl, MukiI l*on,i]non, sem kell, hogy hamaro-
san ajánlották magukat és igen szedték a bocskort a nyfu-
fás irányában. Eleinte nragukban szidták az öreget, amiért
rájukpirított. De amikor a vicináiis már vitte őket, vala-
mennyire igazat adtak neki,

Igazat adok az öreg magyarnak én is! Jó pap holtig ta-
nu1. es nem igazi magyar cserkész az, ki nem olvassa ál-
landóan a Magyar Cseikészt! -y.

A soproni 
"Scarbantia* 

csapat tábori
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plakátujságiának egy ékes raiza.
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Bgése je|,l,ernekre a&m a, ha,Bú,na,k seüItsége.

Jobbfelé pár lépésnyire derengő fény látszott. Odasiet-
tek és bámulva látták alig húsz méter távolságban a fo-
lyosó nyílásába bekandikáló hóíödte ág-bogat. Kiléptek a
szabad levegőre. Elő,ttük a súrű bozótos, a szikla mellett
a havon álltak a sík és boto,k, amelyeket másfél órával
ezelőtt támasztottak oda. Mennyi minden történt ezalatt a
másfél óra alatt|

Míg a síket felcsatolva keresztülbújtak a sűrűség rejteti
alagútján, hátuk mögött csendesen megmozdult a szikla
és a hegybe vezető alagút altala bezárult. Mögöttük zi

bezárt Meseország, előttük hó, köd, messze a ködben a
soproni lámpák fénye. Ott vár a mindennapi élet. Kollé-
gium...Iskola...

Az egyre sűrűsödő ,ködön áí hat imbolygó kis alak sie-
tett hegyen, völgyön át S,opron felé. A hegy belsejében e.

sz,obáia sarkában álló tükörlapos műszer fölé hajolva,
mosolyogva figyelte útjukat egy férfi.

Fulgur, a hegy ura.

. 5. Apró események.

, Másnap délután lelkendezve rohantak haza sétájukról
a mujkók. Szemükben a titkot látott gyerek öröme égett
és valami soha nem tapasztalt izga|om. Alig győzték ki-
várni, hogy a por,tás bácsi kinyissa a kaput s amint ki-
nyitotta, egyszerre négyen is mesélték, hadarták, kiáltot-
ták a nagy újságot: Portás bácsi, hulló csillagot láttunk!
Majdnem a fejünkre esett! A Frici úgy megijedt!

Rohanás Atya szobájához. Ledob ják a téllkabátot, az.tán
kopogtatás nélkü,1 egyszerre tolonganak be az ajtón és
mind beszél, mesél, lázasan, iz.gatottan, mert nem tudják
kiállni, hogy még egy pillanattal tovább bennük marad-
jon a nagy esemény..,

- Atya kérem, hul,lócsillagot láttunk!

- Beese,tt a Békatóba!

- A Frici úgy megrémült, hogy hanyatt esett!

- Nem is igaz! De te meg elrohantál és elbújtál a fa' mögé!
Én? ... Ojjé! Igenis, odamentem a tőhoz és néztem,

hogy hogyan kavargott a víz|. |gaz-e,'Mackó?

- Igen, ,a Bunci bátor volt, csak a ,Karcsi, meg a Frici
féltek! . . .

- Nem is volt idő félni! Te,tszik tudni, úgy jött, mint
a vesztés! Csak azt halloituk, hogy fütyül a fejünk fölöit
és amikor felnéztünk, már benne is volt a tóban!

- De nem égett! Atya kérem, nem ég a csillag, amikor
leesik?

- De égett! Persze, a Góbé ijedtében nem is látta a
nagy izzást. A,tya kérem, űgy izzott, mint a koksz otthon
a kályhánkban!
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- Miért fütyüli? Atya kérem, miért fütyül a csillag?
Ugy csinált, hogy ffuiii!

- Nem is igaz! Ugy csinált, hogy: ihhffjjjjju! Tessék
elhinni, hogy így csinált! A Frédi nem is hallotta, mert
ijedtében eltakarta a szemét! Ugy-e, Miklós, hogy ig1-
csi n á lt?

Szegény Atya ugyan kapkodhatja a fejét és próbálhatja
símogató ujjal lezárni a csipogó szálakat. Végre nagy-
nehezen lecsillapodnak a kedélyek és most aztán sikerül
a sok egymásba öltött szóból, ellentmondásból és egyre
írjra fellángoló vitából kiokoskodni, hogy a mujkók a
Béka,tó partián, a régi cserkészvárosban sétáltak és éppen
azzal szórakoztak, hogy a tavat körülvevő drótkerítés 1u-
kain át apró kövekkel célozgatták a szerteúszkáló 1égda-
rabkákat, amikor hirtelen éles füttyszó hallatszott a ma-
gasból és a következő pillanalban a szemük előtt zuhant
be valami nagy test a tóba, szertefröcskölve a vizet úgy.
hogy mindannyian alapos zuhanyt kaptak tőle. A víz még
sokáig kavargott, a jégdarabkák bolond módjára úszkál-
tak össze-vissza, de aztán a víz elnyugodott, a mujkók
pedig lélekszakadva rohantak hazaíelé, elmondani a nag_y
újságot.

Most persze le kellett ülnie Atyának és elmondani a
hullócsillagok történetét. Hogy nem ,,csillag esik, föld
reng, jött éve csodáknak", hanem apró meteoritek kerül-
nek bele néha a nap körüli útján siető Föld légkörébe és
a graviláció ereje lehúzza őket a földre. lzzanak is, de ez
attól a borzasztó surlódástól van, amellyel átszelik a le-
vegőegei. Vannak meteorvasak, amilyeneket nálunk pl.
Hrasinán, aztán a Magurán, meg Nagyvázsonyban is ta-
láltak; azíán vannak mete,orkövek, ami,lyen valószinűleg
a mohammedánok híres szent köve, a kaaba. Amerikában
háromszázmázsás meteorvas-tömeget is ialáltak. A muj-
kók látta hullócsillag valószínűleg kisebb tömegű meteor-
vas lehetett,' amely most mélyen a földbe fúródva pihen
lent a Békató fenekén...

A beszélgetés alatt lassanként a többiek is beérkeztek
és a hallgatóság hatalmas gyűrűben vette köriil a mesélő
prefektust. A hallgatóság között avatatlan szem is azon-
nal felledezhette volna a másodikosokat, mert szemmei
láthatólag sá"rgultak az irígységtől, hogy ilyen nevezetes
láíványban nem őnekik, hanem p,oni a mujkóknak volt ré-
szük. Borzasz,tó, milyen igazságtalan a vak véletlen! Bez-
zeg ők nem ijedtek volna meg a nyakuk közé zúduló me-
teortólI Ha az ember Dódit, meg a kis görögöt hallgatja.
azt a meggyőződést szerezheti, hogy ők röptében elfog-
ták volna a föld mélyébe igyekező hulló csodát és a te-
nyerükben cipelték volna hazáig.

A nagyobbak gyakorlatibb módon fogták fel az esetet.

Jóskát alig lehetett visszatartani attól, h,ogy azonnal ex-

4r---

*.-*=-Kc§.a - ft;ra, -?egén7re,:r,

i

.t\

lr\\'



pedíciót szervezzen a meteorit e|őbányászására; Jankó
bekérezkedetí igazgató úr írógépéhez és cikket kezdett
írni róla a Magyar Cserkész számára; Pursi íogta a tele-
fonkagy,lót és felhívta a ,,Soproni Hirlap" szerkesztősé-
gét, hogy azon nyomban 1eadja nekik az érdekes hírt. Pár
perc mulva feltűnően sápadtan jö,tt vissza a társalgóba.
Könyvet vett elő a könyvtárból, de a szemei messze ka-
1andoztak s amikor olvasott is, látszott, hogy sejtelme
sincsen róla, mit olvas. Becsapta a könyvet és letilt a sakl<-
tábla mellé. Nem telt bele másfél perc, a világtörténe,lem
legszégyenletesebb susztermattját kapta a kis Kusztól,
pedig mindenki tudja, hogy a kis Kusz a kollégium leg-
szőrakozottabb játékosa. Ekkor aztán nem bírta tovább;
felborította a figurákat és kiment a folyosóra.

I aci és stubi kíváncsian követték. Mi lelheti a mindig
nyugodt fiút, hogy igy kijött a sodrából?

Egy pillanatig egye-
dül voltak.a hosszú fo-
1yosón, Pursi hirtelen
odalépett hozzáiuk és
rekedten súgta: Be-
széltem a Soproni Hir-
lappal, leadtam nekik a
meteor-históriát. Tud-
játok, mit mondtak?
Ezen a héten ez már a
harmadik eset, hogy
meteorkövet 1áttak hu1-
lani a Békatóba. Elhi-
szitek, hogy háromszor
egymásután ugyanarra
a helyre hullócsillag
eshetik? Én nem.

stubi szemében fel-
lángolt az izgalom:

Tudom, mlire
gondolsz.De...Fur-
csa. Nem tudom, le-
het az?

Laci nagyot lélek-
zetl:

- Miért ne? Ha őró-
la van szó, minden le-
hets,éges. Akkor tért
vissza Bisertából, vagy más ilyen csodálatos helyről. És
a mujkók azt hitték, hogy meteort láttak.

- A Békató lehet a Fulgur birodalmának a kapuja;
ott jár ki valami hallatlan, fantasztikus repülőgéppel. A
torkomat íoitja az izgalom, ha elgondolom, hogy mi min-
dent fogunk rövidesen megérni...

A lépcső sarkán feltünt Pista és Szili, élénk társalgás-
ban ballagtak felfelé. Mire felértek, a három negyedikes
már szenvedélyes vitában veszekedett azon, hogy ki fog|a
tnegnyerni a három iskola síversenyét: a gimnázium, a
reálgimnázium, vagy a líceum-e? . . . A meteorról több szo
nem eSett^ 

,.

Másnap a Soproni Hírlap feltűnést keltő cikket közölt
,,Csoddlatos természeti tünemények Sopron föIött" cím-
mel. A cikk a következőképpen hangzott:

,,A Soproni Hirlap mindenkor arra törekedett, hogy
hűségesen beszámoljon olvasóinak mindarról, ami itthon,
va,gy a nagy világban történt. Igyekeztünk szakemberek
bevonás,ával a ieltűnőbb eseményeknek okát is megn]a-
gyaráznl, hogy lehetőleg teljes tájékoztatást nyújthas-
sunk. Ezúttal azonban néhány olyan eseményröl kell be-
számolunk, amelyekkel szemben 

- 
nemcsak Ói, hanem a

nyilatkozalra felkért szakJérfiak is egészen tanácsta,la-
nul állnal<. E,rthetetlen és megrnagyarázhatat|an termé-
szeti tünemények sorozata történt városunk felett. Egye-

Naga időIc, na,ga emberelc !

lőre meg kell elégednünk azzal, hogy a történteket egy-
szerűen elmondjuk anélkül, hogy bővebb magyarázatot
fűzhetnénk hozzá. - Három ízben kaptunk teljesen sza-
vahihető egyénektői értesítést arról, hogy hatalmas me-
teorkő hullott a|á a magasból és csodál,artosképpen mind
a három esetben a Békató nyelte el az égből küldött lö-
veget. Mit jelent ez, hogyan történt, nem is sejtjük. -Két nappal ezelőtt este ll óra 12 perckor az egész vá-
rosban kialudtak a villanylámpák; ugyanekkor megáll-
tak az összes villarnos motorok és gépek és elhallgatoii
minden rádió. Pontosan 60 másod§eicig tartott á gé-
pek sztrájkja; ekkor a lámpák kigyulladtak, megindultak
a gépek és minden újra tendben volt. A főiskola elektro-
technikai tanszékének megfigyelése alapján annyit tu-
dunk, lrogy ismereilen forrásból eredő, soha nem tapasz-
tailt erősségű elektrornos sugárzás okozta az egy percig
tartó zavart. - Tegnap este 8 óra tájban hétfokos hi-
degben, tiszta csiliagos ég mellett egymásután három izben
vakító villám hasította keresztül az égboltot és mind a
három alkalommal á városi kőbánya s7iklatömegébe vá-

gott le az Isten haragja,
mázsánvi kőtuskókatmázsányi kőtuskókat
hengerífue alá a mere-
dek oldalon. - Mind-
ezeket kiegésziti az e|-
múlt hét néhány késő
esti sízőjének elbeszé-
lése, akik 9 óra után a
Daloshegyen át hazaíelé
igyekezvén, egy§zerre
úgy érezték, hogy inog,
reng lábuk alatt a hegy
és ugyanakkor a mély-
ségből ijesztő, tompa
morajt hallottak. - Min-
den egyes jelenség után
elsőrendű szakemberek-
ből álló bizottságok ku-
fatnak. Lehetséges az is,
hogy a felsorolt esetek
egymástól teljesen füg-
getlenül állnak és csak
csodálatos véletlen kö-
rülmények okozták, hogy
rövid időn belül történt
valamennyi; mégis kö_
zel áll a v,a,lősághoz az a
feltevés, hogy az egy-
mással szoros összefüg-
gésben átló különös esé-
mények feltámadó erup-
tív erők működésének
következményei. - Ez
esetben a vizsgálat talán
mát a közeliövőben sok

é rdekese_t i gé r. A sopro n i H i.r 
" 
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mindenről hűségesen és pontosan tá]ékoztatni.'l
A Hirlap cikkét városszerte óriási érdeklődés kísérte

A kollégiumban is napokig tartó úreves viták dúltak kö-
rülötte; leghangosabbak ahujkók voltak, akik trgy érez-
ték, hogy egészen különleges köziik van a nagy e§emé-
nyekhez.

A kalandorok összenéztek, mosolyogtak és hallgattak.
*

Muliak a napok. Fulgurtól semmi hír nem érkezett.
Egy hét mulva megkezdődtek a fiúk lelkigyakorlatai,

Teljes silentiumban, munkát és szórakozást egyformán fél-
retéve, csak a lelkük ügyeivel foglalkoztakhárom napon át
a fiúk, Tilos volt a játék, a sport, hallgatott a zongota,
hegedű, rádió. A Csend volt az űr a kollégiumban és az
Ima.

A lelkigyakorlat második napján nagy botrány történt.
Az udvarban csendesen sétálgató fiúkban megmozdult a
huncut diákvér és elfeledve magányt, silentiumot, parázs
hócsatát rögtönöztek hirtelenében. A hógolyózók közötl
Gabi és Stubi játszotta a főszerepet,

Csítnya dolog vott. Megzavarták vele az eg,é,sz hangu-
latot.
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Kel, a ,na,gaaf égem a, hatnaC l

Atya nagyon szornorú arccai vette tudomásul a fiai fe-
gyeimetlensé§ét, szobájukba küidte őket és lezáratla az
udvarra vezető ajtót.

Azruap este Gabi és Stubi az fuőasz,talán elefáncsont-
színű, névjegyalakú cédulát talá|t ezze| a felírással:

A következő fegyelmezetlenségnél kemény büntetést
kapsz, Tacskó gyerekekkel nem dolgozom. F.

Megnyúlt képpel, lógó orral lődörgött a két fiir a követ-
kező nap,okon. Szomorú pillantásuk a köveket is meg-
indította volna.

Érezték, hogy olyan ember kezébe kerültek, aki nem
ismeri a tréfát.

Fulgur egész embereket akar látni maga körül.
es a fiúk, a bűnösök is, belátták, hogy igaza van.

6. Tavaszi napsütés a lővérekben.

A lelkigyakorlatok ,második napján csodálatos kéz szét-
tólta a felhőket Sopron íölött, azután végigsímította a
földet,, a hegyeket. Meleg napsugár ömlött el mindenütt
és földben, fákbanl megmozdult a rejtett élet.

A tegnapelőtt esett fétméteres nedves, nehéz hó két nap
alatt elolvadt. Harmadik reggel a kis cinkék és fekete ri-
gók szava ébresztette , a fiúkat és a kollégium ablakai
rnegteltek hálóinges, kacagó gyerekfejekkel. A borzas buk-
sikat szeretettel csókolta körü1 a íelkelő nap aranysu-
gaía.

Megjött a tavasz|.
lgazgatő úr kihirdette a szokásos tavaszi pályázatot:

Egy pengőt adok annak, aki az első fakadó rügyet, az első
levelet, az első kinyíló vadvirágot meghozza, Egy pengőt
kap az első fecske, az első gólya felfedezője, Szép, nyíló
barkaág jutalma egy tábla csokoládé!

Az utcán mindenfelé pergő csigákat hajtottak nagy os-
torokkal kicsi emberek, A tavasz első igazi, csalhatatlan
jele. Lackó, a görög, Kisöcsi segítségével nlagyszerű gó-
lyalábat fabrikált össze és azza| gatázdálkodott a kert-
ben. A Pista vadászkiáltása messze hangzott a szomszéd
kertek fölött. A negyedikesek szekrénybe zágták a téli-
kabátot és hódító csokorra kötötték a nyakkendőjüket.
O ,. . y Laci megfésülte borzas _haját és sóhajtott.

Szóval tavasz volt, no! 
*

Ébredő lavasz második hetében az iskolából hazatérő
fiúk a folyosón hajlotthátú, szép, fehérszakáll.ú öreg bá-
csival találkoztak, aki a mesekönyvek nagyapóit juttatta
azonnal eszükbe. Szépen faragott botjára támaszkodva,
fiirge léptekkel sietett Atya szobája irányából a kapu fel&
és víg, mosolygós integetéssel fogadta a rácsodálkozó
íií,k köszöntését. Berti, aki detektívnek született és a diáki
pályán félreismert zseninek érezle magát, azonnal meg-
állapította róla, hogy a 75-ik évében járó nyugalmazott
altá.bornagv, régi nagy vagyona romjaiból él fiával,
nenyével és háro,m unokáiával együtt, akik közlil kettő
lány, egy íiú. a házuk a felső lővérekben van, nem mesz-
sze az Almtól (nézzétek csak a_zt a különös agyagot a
cipőién, olyan csak azon az egy helyen van egész Sopron-
ban) ; egyébkénlt nyugodt temperamentumú; puha szívíi
kedves bácsi, aki csak akkor zsörtölődik, ha Bosznia ok-
kupációjánál szetzett köszvénye nagyon hasogatja a bal-
lábát.

A fiúk néma bámulatta| adóztak Berti detektívtudomá-
nyának, csak a kis Szúnyog jegyezte meg rosszm ájűan,
hogy könnyű mindenfélét megállapíiani, amikor sem bi-
zonyitani nem kell, sem cáfolattól félni ntncs oka a rö-
vidnadrágos Sherlock Holmesnek. Ezt a megjegyzést azon-
ban nem kell túlságosan komolyan venni, mert a kis Szú-
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nyogról köztudomású, hogy sanda irígységgel szemleli
Berti detektívsikereit és ő is szeretne hasoníó hírnévre
vergődni, csak azt nem tudja, hogyan kezdjen hozzá. A
Sherlock Holmes-vita aztán egészen kiűzle a fejekből az
öreg urat és amikclr a kis görög kijelentette, hogy eg1,

narancsért felmegy a lépcsőkön gólyalábbal, s az egész
nép az udvarra tódult, hogy a csúfos felsülésnek szemta-
núja lehessen, akkor már senki sem gondolt többé a fe-
hérszakállú nagyapóra.

Ebéd után Atya a szobájába hívta Gabit, Lacii, Stubit.
Pursit, Jenőt és Kisöcsit.

- Ti honnan ismeritek Tombor Vass Aladárt, a kiválr'l
gazdasági szakírót, akiről csak ma tudtam meg, hogy Sop-
ronban é1 csaknem egy éve már és a könyvei gyűjteményes
l<iadását készítgeti sajtó alá? Hol találkoztatok vele?

Bámulva néztek a íiúk hol a prefektusra, hol egymásra.
Tombor Vass Aladár? Soha nem is hallották ezt a nevet.

- Atya kérem, mi nem tudjuk. Nem ismerjük ezt a bá-
csit.

- Érdekes. Az előbb vtllt nálam látogatóban . . .

- Jé, az az öre! bácsi? Akit Berti nyugal.m4zott altá-
buutagynak nézett?

-- Az az. Csak peísze nem a,ltábornagy, hanem a ma-
gyar gazdasági élet egyik legnagyobb büszkesége. El-
mondta, hogy egészen egyedül él, öreg szolgáján kivül
senkije sincs a világon és hiába van pompás kertje, nagy-
szerűen berendezett villája a Vöröskereszt-üdülőház mö-
gött a hegyoldalban, terhére van a csönd, társaságra vá-
gyik. Hetek óta figyel benneteket, amint iskolába ballag-
tok, vagy kirándulni mentek a hegyekbe és ti hatotok ne-
vét feljegyezte egy szelet papírra s nagyon kért, hogy va-
sárnap, mise utáni engedjelek ki hozzá egész napra. Nagy-
szerű új mozigépe van, bemutatja nektek a csodák biro-
dalmát.

Hej, hogy megvillantak egyszerre a szemek! Csodák bi-
rodalma! Hiszen ezt ígérte nekik az a másik rejtélyes em-
ber is ott lent a sziklatömbök ,mélységében. ,,Pár nap
mulva újra hívni foglak és akkor megnyitom előttetek a
csodák birodalmát . , ." Az öregúr csak egy felsőbb hata-
l.cm küldöttje. Az ő hívásán ái Fulgur hívja őket!

Az izgalom újra ott bizsergett minden idegszálukban.
Stubi és Gabi még mást is éreztek: őszinte diák-drukkot az
első találkozástól. Hátha megemlíti azt a lelkigyakorlati hó-
golyózást! erezték, hogy nem tudnának a szeme előtt
megállni.

Míg a többi fiú egész délután Bertit, a felsült detektív-
kiLályt szekirozta ha.lálra és a kis Szúnyog csendes, bol-
dog diadallal szálldosott és zümmögött össze-vissza, a
kalandorok közömbös arccal, de belül 1ázas tijlrelnetlen-
séggel figyelték a kétségbeejtően lassan ballagri óramu-
tatót.

Yárták a vasárnapot,

Cyönyörű, ragyogó tavaszi vasárnap.
A miséről hazatérő íiúk kíváncsi zsibongással vették

körül a kollégium előtt álló hatalmas, acélkék túraautót
ós mig a nagyok bölcs ábrázattal körtiljárva szakértő
megjegyzéseket és megállapíiásokat tettek, addig a ki-
csik ezer kérdéssel ostromolták a csuparánc-arcú, mo-
goíva, vén soffőrt, aki mély torokhangon valami egészen
ismeretlen nyelven felelgetett nekik. Még nagyobb lett "bámulat, amikor Atyával való rövid megbeszélés után
Gabi, Pursi, Laci, Stubi, Kisöcsi és Jenőke méltóságtelje-
sen he,lyet foglaliak a pompás kocsi belsejében, mire az
hang nélkül megindult és elsuhanva a ház előtt, befordult
a Lővérkörút íelé. A kicsik tátott szájjal bámultak utána.

(Folyt. köv,)
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Táborozásokra, kirándulásokra ajánlja keksz,
rnézeskalács, cacao, csokoládé
cikkeit. -* Qggpatoknak nagybani ár.

la,tokkal kell kezdeni (bemelegités) és a nehéz í(igyakorlatclk
(sport, vagy játek) után ismét könnyű gyal<orlatokkal (légzési
gyakorlat és .menetközbeni ének) befejezni.

Ha az őrsi óra első 15-20'-ét testneveléssel i-igyesen kihasz-
nráljuk, akkor az őrsi óra elméleti része (a ttrdásíejiesztés is)
sokkal eredményesebb lesz, mert:

t. A testtrevelés a r,érkeringést és a légzóst felfrissíti és így
az agysejtek is élénkebben működnek.

2. A fiúkban a nrozgási ösztön kielégítést nyert, testükörr jtil-
eső fánardtságot éreznek, m,iért is tökéletesebb a íigyelés.

3. A szabadban végzett cóltudatos testmozgás jó közérzeiet és
vidám hangulatot teremt, ami magában is igen nagy jelentiíségíí.

A kirándulás egészséges és testnevelő hatású. E,zt a hatást cól-
szerű programmal jelentékenl,gn növelhetjük. A kirándulás ne
legyen célllalan bararrgolás. Iktassunk prográrnnrba, vidám test-
nevelő j,átékokat és sportolást. Rendezhetünk versenyszerű 1ára-
mászást, akadályversenyt, íutást, gurulást stb,

Táborban legyen mindennapcs a reggeli torna, mely a rencl-
és szabadgyakorlatokon kivül sportolásból (atlétika) is állha,t.
Reggeli után célszerű zártrendíi gyakorlal'okat tartani, délután
pedig sportszerű játékokat j,átszunk. Ha lehetsóges, úszásra ils
céllövésre rnindennap jusson idő.

Bodrossy Erik, Y. ker, ,l,ezetőtiszt-lr.

lE
Cserkész-testnevelés' őrsben.

A cserkész-testnevelés az ijrsi munkának
szerves része. Célj,a az, hogy az őrs tagjai
ne kizárólag szellemileg, hanem testileg is
íejlődjenek; ügyes, bátor és tettrekész cser-
készek legyenek. Az ,,egész ember"-ben, a
,,talpig íérfiúr"_ban a lélek és a test egyaránt
fcjlett.

őrsben a testnevelés állhat:
l. Oyakorlatozásból (rend- és szabadgyakorlatok).
2. Játszásból (testmozgással járó játékok).
lJ. Sportolásból (úszás, evezés, céllövés stb.)
A testneveiésíe alkalmat nyujt:
l. őrsi összejövetel.
2. Kirándulás.
l}. Tábor.
Az őrsi órát legcélszerűbb úgy beosztani, htlgr. 3 részbiil

álljon:
l. Testnevelés ( l5-20').
2. Tudásfejlesztés (20-30'),
3. Szórakozás ( 1G-15').
őrsi órán a testnevelést legcélszerűbb a szabadban (udvaron)

tartani. Rendgyakorlattal kezdjük (5'), szabadgyakorlatokkal,
sporttal, vagy játékkal folytatjuk (5-10') és vógül néhány lég-
zési gyakorlat tltán nótaszóva| az összejövetel helyére vonu-
lunk (5').

A tesllnevelő gi,akoílatokat általában mindig könnyű, gyakor-

Jr.N.NllK(o) llEl CI) ]lLCs llEllKElll] NIlt 0) Nllt)
A szemfüIesebbek észreuették már, hogy ]ankó, a bölcs, min-

den kérdésre felelni tud és bölcseségét mindenkinek osztogaíja.
Jankó rolata utóda lesz a ,,Mi érdekel?"-rol,atnak. löhettek a
kérdéseitekket !

Megiigyelés.
Hogyan lehetséges megfigyelésnél, kimjátéknál minél több

tárgyat megjeg}rezni? Gyakorlat teszi a mestert! De van egy-
pár módszer, ami emlékezetünk segitségére szolgál. Az egyik
fajta, ha öt-hat tárgyat, amelyel< nem egymás mellett fekszenek,
erősen az emlékezetünkbe vésünk. Ezeket úgy id,ézzik lel az
emlékezetünkbe, ahogy láttuk őket. É,s ilyenkor legtöbbször az
is eszünkbe jut, ami e tárgyak között tekljdt.

Egy másik módszer Simonidestől, a görög költőtől efed, aki
2500 éwel ezelőtt élt. Azt mondta, hogy gondoljunk egy jól is-
mert lakásra. Azután pedig a tárgl,akat, amiket meg akarunk
jegyezni, gondolatban vegyük elö egymás után és osszuk szét
őket a ház knlönböző részeiben. Ha most gondolatban végig-
megyünk az egész házon, akkor mindegyik szobánál eszünkbe
juf az a tárgy is, amit oda gondolatilag elhelyeztünk.

A harmadik módszer a legnehezebb, de legbiztosabb. Mind-
egyik tárgyat ,amit meg akarunk jegyezni, kapcsolatba hozunk
egir-egy testrészünkkel,-ruhánkkal, vágy rajtunk lévő felszeie-
lési cikkel. Pl. ha bicskát látunk, ujjunkra gondolunk, mett azt
lehet vele legkönnyebben megvágni; ha cserkészjelvényt kell
megjegyezni, kabátunk hajtőkájára gondotunk, mert ott szoktuk
viselni, Ha aztán a tárgyakat fel akarjuk idézni, csak végigné-
zünk önmagunkon és eszünkbe jut minden.

Érdekes adatok önmagunkról.
Egy német plofe§szor által tartott elöadás szerint az embÉri

test százötven datab csontot és ötszáz izmot tartalmaz. A fel-
nőtt vérének súlya öt kilogramm, a sziv hetvenet ver percenként,
négyezerkétsz ázat ór ánként, ha rmi nchat mill ió hétszázhatvankét-
ezret egy év alatt; minden szívverés negyvennégy gramm vért
indít helyéről, naponta négyezer négyszázharmincöt kilogram-
mot, Az egész vérmennyiség három perc alatt végzi keringését.
A tüdő normális állapotban öt liter levegőt tartalmaz; óránkéirt
ezerkétszázszor lélekzünk s ez idő alatt hatezer liter levegőt lo-'gyasztunk. A bőrnek hat rétege van, melynek vastagsága háronr-
hat milliméter kózt váltakozik; minden négyzetcentiméterre tizen-
kétezer pórus (likacs) esik; a likacsok egész hossza ötven mé-
ter. Ha tényleg kibujhatn,ánk bőrünkből és azt kiterítenők, más-

iél négyzetméter helyet .íoglalna el. A bőr ápolása nagyon foll-
tos, _mert _nemcsak védőtakaró, hanem raktározó, melégszabii-
lyozó és elválasztó is. Két és íélmillió verítékmirísv van á bőrön
elrejtve, amelyek az izzadást mozditják elő. ,A bő?e nagy befo-
lyást.gyakorolnak, különösen pedig a ráncok képződésére,-a zsir-
párnák, melyek súlya a nőnél 16 kg, míg a fériinél 13 kg. Álta-
lánosan ismeretes, hogy a bőr alatt ig,,ő zsírr.aktár i bőrrel
együtt a testnek olyan hatalm,as takarójá, hogy a láplálkozásra,
illetve az erő fenntartására tartaléktárházu| szolgál.

Állandó méretek. Előíordul néha, hogy meglehetős pontosan le
kellene mérnünk valamit, de nincs centiméter, nincs .zolistock"!
ll1,gnk., nem esünk kétségbe, hanem'hamarosan előkeresünk va-
lami olyan tárgyat, amelynek az állandó méreteit tudjuk! Példa-
képen felsorolunk itt néhányat, találtok ti még többet is! (Kí-
vánom, hogy gyakran legyen alkalmatok ötpengőssel - távol-
ságot mérni !)

5 pengös átmérője 35 mm, 2 pengösé 2'í mm, l pengősé 23
mm, 50 filléresé 22 mm,20 lilléresé 21 mm, 10 filléresé 19 mm,
2 filléresé,l9 mm, 1 filléresé 17 mm.

Postabélyeg méretei 22X26 mm, postai levelezölep (új fajta!)
l0.5X15 cm, képes levelezőlapé 9X14 cm. Ivpapir egy oldala
21X34 cm, gyufásdobozé 3.7X5.7Xl.B cm, gyufaszál hossza 5
cm, gilette-penge két főmérete 22 és 44 mm. Pénztárcánk, note-
szünk mérete? Cipőnk pontos hossza?

(Nagyobb távolságoknál, távírópóznák egymástól való távol-
sága, vasuti sindarabok hossza, szabályos fasornál a fák távol-
sága lehet ió kisegítőnk!)
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- ldáig értenl és tényieg cláiiitoscrdtanr, aiilik,,í ,-8y-
szerre kirepül a kezemből. a íiúzet...

- Helyes, helyes - kötődött Imrus.

- Nem érted te azt, barbár, minek is medvének hárfa,
szóval a fúzetet kirepítette a kezemből Kresaldo Frici, aki
egyévig osztá,lytársam volt és a szekuli vezető főnrérnök
fia. Magyar szóra küldte apja egy évre. Hát ilyen kicsi
a világ! Nagy volt az öröm és együtt mentünk ,,haza".
Egy három, érted, három kilométer hosszú íatelepet talál-
tam az út mentén. Frici megmagyarázta, hogy ez az ace-
tongyár telepének egy része! Én még ilyet nem |áttam.
Még a telep elérése előtt volt egy kalandunk. Találkoztunk
egy kis nevető, gyanúsan piros orrú bácsival. Bizalmasan,
de akadozó nye,lvvel o,daszólt:

- Hogy egy ilyen bátizsák?

- 8-10 pengő és hogy itt egy liter bor?

- Hitelbe nem drága. De pénzért is van minden Szeku-
lon! Egyszer egy gróf 30 forintos vacsorát evett a kocs-
mában, aztán ott hagyta a ruháját záIogba. Másnap kivál-
totta, de volt vacso,rája, hehehe! - ezzel elköszönt.

Frici biztosított, ho§y a többi ember mind épeszű Sze-
kulon. Aztán bementünk a néhány házbóL állÓ telepre és
a papa ott Fricire bízott engem. Igy mindent láthattam.
amit akartam.

- Benn voltál a bányában?

- Benn voltam? Keresztül-kasul jártarn! Kaptam egy
nyilván pléhből készült köppenyt, egy bányászlámpát, rossz
kalapot és Jó szerencsét! - beléptünk. Alul sín, mindenütt
nedvesség, sár, hideg. 700 métert men,tünk; az egész tele
van hasadásmenti forrásokkal. Egyik munkában lévő táró
csúsztatója mellett felmentem. Alig tudtam felvergődni a
szűk,.25 cm-es létrán, még fokai is hiányoznak néhol. Fenn
majd beleestem a csúsztató gyüjtőjébe. A sötétből rcmán
köszön,tés jön: Jó szerencsét! Nem látok semmit, a vezető
mondja, hogy három férfi és egy gyermek van ott. Elhül-
tem. Ez a bánya? A" táró néhol o,lyan szűk, hogy már csak
átbújni lehet rajta, három iélmeztelen, teljesen §zenes,
piszkos alak, homlokán csillognak az izzadtság cseppjei
([ni is rnár csupa szénpor voltunk), fojtott, meleg levegő
és az a rettenetes, finom szénporos levegő! Itt a természet
erői vannak jelen! Ide kell hozni a kevély embereket. Csak
egy napra. Megtérnek, megszelídülnek. Lekívánkoztam, de
Frici megértett.

- Kérlek, ez a szalón ez olyan vendégnek való hely.
Jönnél csak le a tárna fenekére, ott kóstolnál fülledtséget!

- Mondd, Frici - mindig ilyen nehéz hely volt ez?

- Tudod, őszintén megmondom, itt most az ember a
legolcsóbb portéka. Nem adnak pénzt a higiéniára.

Kitelepedtünk kissé beszélgetni a munkásokkal. Nyolc
óra a műszak, ez aIatt hat csillényi szenet kell bányász-
niok. Keresnek 3-4 pengőnyi pénzt. Korán pusz,tulnak el.
A 12-14 éves gyermek már jön munkáért. Frici szerint

az igazgatóság azért nem enged senkit ide, nehogy hire
menjen az emberölésnek. Kezdtem sietni és örültem, mikor
újra napvilágra kerültem. A vége azvolt, hogy vendégszo-
bát kaptam és igen jól aludtam. Csak este merengtem so-
káig azon, milyen mérhetetlen kincseket vesztettünk itt.

Ma aztán ideindultam; az egész út 14 kilométer. A leg-
szebb út, arnit eddig megtettem. A szűk, 20 meteres vöig_t,
az atnikával teli patakpart, az ösvény és a reggel, mindez
mesés volt. Kiérek, barátom, egy kiszélesedett völgykat-
|anba, tarka virágos rétre, egyszer csak kiáltást hallok:

- Halt!
Hátranézek, hát fenn a terraszos út fordulójánál áll eg1-

iiatal ember és rám fogja 4 puskáját. Mord arccal köze-
leg, mintha meg akarna enni. Először azt hittem, hogy a
kolléga küld utánam valakit, hogy megtréíáljon, de valami
pléhjelvényes ember volt. Állok, várok rá. öt lépésre meg-
áll:

- Ki az űr? - per§ze németül.

- Baráth Pál! És maga?

- Azt hittem, vadorzó.

- Nem, én geográfus vagyo,k.

- Nyoma után jöttem! - ezzel kihúz egy fekete papí-
roslapot és a bizalmatlanság utolsó fellobbanásával kérdi:

- ezt az úr vesztette el?

- Jaj! - nevettem. A filmtekercs zárólapja volt. Meg-
rnutattam a gépemet és mikor látta, hogy semmiképpen nem
beszélek a piszkafájáról, leeresztette a puskát és igen alá-
zatos lett. Jóbarátságban mentünk együtt, megtanított a
sasok fajaira, a galambok fajaira és végül is megtudtam,
hogy ő ,,Waldhütter vom Rium Alb, Moser." Ez meg a né-
met hagyományt őrzi. Hiába, ezen a vidéken három nyelv
járja: a magyar, a német és a román. Még ittunk a Zsi-
ványkútnál (szerinte Ráuberbrunnen) és elkísért a Kreuzig,
a 7l3-as vízválasztón álló keresztig. Mire beértem és a
főerdész úrhoz mentem, hogy a névjegyemet leadjam,
nagyságodnak már ott mé|tóztatott kegyeskedni. - Ezzel
végetért Pali elbeszélése, de Imrus már nem figyelt oda,
mert az úton a román főerdész jött egy gyakornok kísé-
retében.

- Nem akarnak az urak eljönni a Glancu Szirbuhoz?

- Szívesen. De mi az a aÍancu Szirbu?

- Az, amií az urak brázovai vízesésnek neveztek -mos,olygott.

- A völgyzátógát : ugrottak talpra a fiúk -. Na-
gyon szívesen.

Mindjárt megkérdezték, mi igaz abból a nagy árvizbő\?

- Túlfolyás volt, de azt érdemes megnézni. A felduz-
zasztót l km-nél sokkal hosszabb és átlag 20 m mély,
vizréteg tölti ki. A vízmennyiség lehet 1,2000.000 köb-
méter. De itt is vagyunk.

Fenséges Játvány! 28 m magas, 22 m széles alapzatű
záró íal, amely fenn is még 4 m széle§. A falat kétujjnyi
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va§tag vascsövek vízielenítik.
két darab félméteres csőből
lövell ki a vizi ez lenn van és
ez adja a Berzava vizét. A
völgy másik oldalán elhordták
a lazának talált kőzetet és
nyeregfalat építettek be.
Nagyszerű építkezés, de hol
van a ,,túlfolyás?"

- Aki látni akarja, milyen
hatalmas elem a viz, az nézze
meg ezt!

Ezze| a főerdész odaveze-
tett a hegyoldalhoz; laza kris-
tályos pala.

- Jézusom, mi történt itt?

- Mikor a tavaszi árviz
hirtelen szakadt le a hegyek-
ből, a két alsó cső nem volt
elég a ,levezetésre és a tó me-
dencéje teljesen megtelt víz-
zel. Nem aggódtunk, mert a
számítás az vollt, hogy a falon
átbukik a felesleg és rendben
van, legfeljebb nem lehet köz-
lekedni a hídon egy ideig.
Azonban a víz nem itt bukott
át, hanem a hegyet vájta ki.

- Teljesen érthetetlen, hi-
szen a hegyfal ,magasabban
feküdt.

- Csakhogy a víz is a do-
log könnyebb végét szereti
megf,o,gni, mint az ember. Mi-
kor a víz észreve,tte, hogy a
mesters,éges fal kemény, a
hegy me§ laza, akkor 3 óra alatt, kb. 6-8 m szélességben
maJtet méter mély sziklamedret vájt ki magának- Akkor
volt lenn ,a völgyben az árvíz, mert mire megvittük a hírt,
már ott is volt a víz.

Hazamenet az acetongyárról kérdezósködtek. Az itt
kezdődő faúsztatón évente 100-120.000 köbméter fa megy
le, de a resicai acetongyárnak 140,000 köbméternyi kell,
Gyárt belőle íaszeszt és faolajat retortaszerű lepár!ás út-
ján. A faúsztató csatorna vízmélysége 90 cm, 8 alagútja
van és ezek közúI az 5, számú 17000 m hosszú. Ember
is mehet végig rajta. A faúsztató költsége állítóleg nyolc
millió volt.

Mímden üettenx egg d,a,rablca, m,agga,r űörténelern.

Mire mindezi megbeszélték,
már vissza is értek Ferenc-
falva községbe. Itt még meg-
állapították, hogy ez rendkí-
vül tisztán tartott német tele-
pülés. Az alapitóinak pompas
földrajzi érzékúk volt, mert
úgy építették, hogy természe-
tes vízvezetéke volt. Milliókat
érne a fővárosban ez a be-
rendezkedés, amikor állan-
dóan forrásvíz folyik az utcá-
kon, bőven, kristálytisztán, s
így egészséges és hűvös az
egész vidék. Mintaképe a nya-
ralóhelynek.

Másnap hétkor már indul-
tak, njjel esett, dús pára száll
fel. Időnkint a nap az Ü.de
reggelen áttör. Lassú, egyen-
letes mászás következik. szót-
1anok, míg Imrus hirtelen
megáll.

- Nézd, milyen laposfejű
dög mászik itt!

- Foltos szalamandra! Rá-
ismerhetsz a sz,éles sárga sáv-
jairól. - örölt neki Pali. -Szereti a nedves reggelt. De
azért menjünk tovább, nem jó,
ha a menet szünetel.

- Három őrára számítot-
tam amászást a Gozna-hegy
tetejéig - indult tovább Irn-
rus is. - csúcsot nem merek
mondani, mert .az egész Sze-

men,ik csupa tető. A Roszudec igen, az csúcs volt.

- Ezt jobb is lenne Krassószörény tetejének nevezni

- gyulladt ki Pali képzele,te. - Vagy tudod, mi lenne a
leghelyesebb: Temesköz tetejének nevezni, mert tényleg
a legmagasabb fensíkja.

- Csodálatos, hogy megmaradt ez ,a majdnem egészen
sík diorit tömb eredeti magasságában. Az egész hegység
gránit masszivumát régen szétszabdalták minden irány-
ban a méiy völgyek, nyugat felé a Berzava és a K,aras
völgye tele van kréta- és jurarétegekkel, de ez a Szemenik-
fensík keményen áll.

(Folyt. köv.)

A íilmtekeícs zárólapját nyujtotta ielém.

Ez még a
törődik ma

téllel veszödik!
sível, ,mikor a

kacag?,..

Nálunk már elmúlt a téI. Szívünkben
kinyílt a tavasz és a - no igen, a sze-
relem. Ezt különben fötösleges ideírni,

mert a képek mindent elárulnak.

Szegény! Ki
marclusl nap
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Hóvirágszál. ,,Kinek adjam az első hóvirágot, az első ibo-

lydt?" . Az édesanyddnak add, fiam. Em|ékózzét reó: ő is
csak azért él, hogy mindenböl a legelsöt, a legszebbet teneked
adhassa, Ha ezer év.ig éInéI és ct f öIdnek minden jósagat a szi-
vedbe gyüjtenéd, minden hóvirdgdt, ibolydjtit két-karodba ölel-
néd, akkor sem tudnti! eleget adni annák a szent asszonynak,
akinek te vagy a.z egész vildga. Csak egy kicsi dologra gohaoti.
Hanyszor mondta, hoglt-n2n1 szereti a cukrot, amikor kináItad
és látta, hogy kevés lan már a zacskódban; - pedíg éppen úgy
szereti, mint te magad. A csirke combjtit mindIg neked adta és
ő a hdtát, lábd.t ette; azt mondta: az a legiobb,-ő csak azt sze-
rcti. Izleld meg egyszcr a hatat, lábat, majd meglátod, hogy
sildny talat a combja mellett! De öneki ízessé tette ezt is a sié-
retet és a szive szava, hogy a legiobbat teneked nyujthassa.
Mindig csak odott, mindig Őéak lemőndott, mindig hdtíéibe szo-
rult és minden, minden jó a tied volt. Lehet-e masé az elsö
virágszdlad, az elsö örömöd? Ha nagy fiú leszel és az iróaszta-
Iodon édesanydd képe mellé egy mosolygós kísldny képét tillí-
tod, az első virág, első öröm akkor is azé a ranco,s ariú, mcg-
ör9gedő, fehérhajú asszonyé lesz. Mert a szívedben az elsö hely
mindig az övé. Drdgan, nagyon dragdn vasd.rolta meg!

Mihez kezdjek, ha nem kellek? , Érettségizett, szegény
vasutasgyerek dll az élettel szemben és a sok d.olgozó ember közt
9cy ri§ s,aro_kért könyörög, ahol ö is bclevdghatja a maga mun-
kds két kezével a csákdnyt, hogy kikaparja magának a-minden-
napi kcnyeret, r,desapja, az a izegény vasűt|éiező, egy évtize-
den dt a maga szájától vont meg mindent, hogy kilanittathassa
a.fitit, aki.késő öregségóre majd támasza, segiiője lesz. És mosí
nincs tovdbb. Zsebeben az éréttségt bizottyít7aiy: nyolc év ne-
héz munkd.javal szerzett varazskulcs, amel[yel nyitogatna a javö
ajtajdt, De-rozsdas az ajtó, beduguti a zárja, nőhér"lakatok'lóg-
nak rajta (pr.otekció a nevük) és a szegény vasutas hiaba jár
kopogtatni ajtóról-ajtóra, könyörögni nagy'uraknak, akik vdla-
mik.or olyan szép szóval megígérték: ]ól van öreg, csak tanuljon
a |.ia, majd mi elhelyezzük! Valahogyan elfeled{ek minden iégi
igéretet, terhükre van tlz öreg fékezö,'aki mögött nincs senki

nagyhatalmú protektor; - és ott álI a gyerek, körmeit a teftle-
rébe vdjva, nehéz férfikönnyeket sirva és beleordítya a tlildgba
a tragikus magyar tiú utidjtit, panaszat: Itt tillok erős két ke-
zemmel, kiművelt eszemmel és nem kellek senkinek! Mihez kezd-jek?...

Nézd, lmre, ez tragikus, nehéz sors. De nem olyan, hogy
letörnöd, vagy elkeseredned lehetne, Mert nem igaz,'hogy nem
kellesz. Soha nem uolt a magyar nemzetnek olyan nag! szük-
sége igazi férfiakra, erös fiataloknak gdttalan optimizmusóra,
erős két karjdra, mint ma. Előtted az élet és ha várni kell is
núg egy kis ideig, te raérsz yarni és veled sók száz és ezer ma-
gyar tiú. A könny és a kesergés gyümölcstelen; semmit nem ad,
ellenben elviszi a legnagyobb kincseket: bizalmat magei.dban és
jövödben és az emberekben. Azzal a minden helyzetet tiszta
szemmel megldtó, uilágos ésszel átfogó cserkésznyugalommal,
amelyet taborok, yiharos csónakdzások, kirdndulasok érleltek
ki benned, nézel magadra és atfogod a mai idők helyzetképét.
Állás nélkül otthon allsz. Ma még édesapdd eltart, eI tud tar-
tani; neki az is könnyebbséget jelent, hogy nem kell tandijat,
könyveket fizetnie érted. Elmúlnak majd hónapok, taldn évek,
mig érted nyúI az élet és telelös helyre dllít, felelös munkár&
Addig azonban eI nem veszhet egyetlen napod, egyetlen órád
sem, Ird, csak írd a kérvényeket, kopogtass be minden ajtón,
de légy elkészülve arra, hogy elutasitanak s le ne törjön minden
újabb sikertelenség. r,s közben minden órddat kihaszndld ko-
moly, értékes munkara. Tanulj meg németül. Ha szótár nétkül
olvasol és értelmesen, folyékonyan beszélsz mdl, akkor fogj neki
az angolnak. Tanulj gyorsirdst és gépirast. Tedd le a'soffőr-
vizsgat. Állj be fényképész-inasnak és szerezz képesitóst. Vagyis
igyekezzéI minéI több fogantyút szerezni, amelyeknél fogva az
élet megtogjon és munkaba állitson, Mert az érettségi semmire
nem képesit; az nem fogantyú. Gyakorlati értékü tudtist sze-
rezni; és aztdn akarhol nyilik alkalmazds a szdmodra, töpren-
gés nélkül beallni! Nincs munka, amely az érettségi miatt tttl
álacsony lenne, hiszen allasnak és munkdnak értékét, tekinté-
Iyét az ember adja, nem a cim uagy d ranglista. - Ha a kéret-
len adódott rengeteg szabad időt nem elveszettnek nézed,_hanem
ajdndék-időnek arra, hogy önmagadat értékesebb, képzettebb
emberré tedd, akkor úr maradsz rossz sorson és mellöztetésen
és ezek a nehéz idők is javadra vdlnak. Gondolkozzdl rajta!

5. Keresztrejtuény; összeáillitotta: Katona, 5 pont.
vizszintes sorok:

1. Nem pazarcL9. Eszik.
10. összetett máss,alhang-
zó. 1 1. Azonos mással-
hangzók. 12. Napszak. l.t.
Repül. 17. ldő. l8. Dísze-
sek. 20. Fém mássalhano-
;ői 2í ; §áiiaö- iö.á?i?.
hiány). 22. Balkáni város.
24. Megyénk és szobrá-
szunk nevének mással-
hangzói. 25. Citátum. 26.
Gyengéd tiltakoz,ás. 27.
aki puskát használ. 28.
Tisztogatás.

Függőleges sorok:

Rovatvezető: Á 64

Nagyoknak.

szefencse szerencse
szeíencse

l pont,

Kicsiknek.

&\*or s vakáció

1. pont.

Sö1 meg lehet íejteni még a hibáshn közöltet is:

sz. Sz. Asztrik-csapat.

méhkirályné

2 pont.

3/l I. személy oxigén

l. pont.

nyörködhetik benne. 2. Huszár a lovát..l ocTilffi'"TT§Ísffiir
4, Jótékony ig.... 

9.^ &g. O..Késnek van. 7. Kocsis használjá.
8., Kolostorban él. 13, Rövidítés aláírásoknál. 15. A kertész tes)i.
l6. Forgalmat. irányít. lg. Kérdőszócska. 23. Felbujt. 25. Női né!:
0ecezVe.

A februdr l5-i szam rejtvényeinek helyes mesfeiílsei., |. Hesr.-
perem. 2. Yízpára.3. Lóköl,ő. 4. LegfeÍjebb. 5]'Maradandó. -'

Gyufaművész,et megfejtései :

l. 2, 3.- 4.

--- ll ll1-1 llll -,-,! ll llllllll-|-1-1-----i-.i i--i l1-1l ll ll
5-_-

1-1lllll-|
A közölteken .kivül máS helyes megfejtés is lehetséges. 

- 
Kelesztíeitvénr

megfejtése: 1. vkbl, 4, tl|t,14. lzds,2l. trvt, 23. tnsz, 35. lntk,36.-vrbd.
13. klz,44, rgn. Függ.:2, krsztrjtvny,5. lkrgssprtb1,14. ldt, 15. ssth.
27. lql. 33. svls.
.,_Klcslk megíelté8el: l._.,Kétel etemek, 2. Nagy íóradalon, 3 Vrdnrp
déll,,a,,, vay U aD elől +. !; rú, ak,'r r-.,,a. U|dl; k,feszirclL\cn-Y
megfejtése: 1. krlepos, 7. UTE, 8. ász, 9. Toka, l0. té. ll. ton. 12. bzöro.
13, aki, l5. sikátor. Függ.: l. kútágas, 2. ato,-3. elkéalk,4. pá, 5, ostoi,
ö. sz9l|por, ll. !ört, l4. ki.

t+ l l tts rto
]lll
]]ll

llJ 
.'r 

l- i 1-ill

l pont,

1,20



IKöNyvIDsfrÁ sIKA
A cserkésztiú könyvtára. Ez is kell? Lehet? A mai szegény

világban, amikor kenyérre is alig telik? Hát persze, hogy kell.
Még ha a kenyéren, uzsonnakiflin, szórakozáson keilene is meg-
takarítanod a reá szükséges pénzt. De nem is kell hozzá gaz-
dagnak lenned. Figyeld csakI

Könyvtárad alapját képezik az eddig meglevö könyveid. Régi
karácsonyi ajándékok, meséskönyvek, ifjúsági kötetek, régi ío-
lyóiratok. Előszeded őket, átnézed, kiradirozod a sok évvel ez-
etőtt beleirkált,,szellemes" csacsiságaidat, megragasztod, ahol
elszakadt. Azután csoportokba-rakod. őket. Ha tiz könyved van,
a tizet is már nagy átíogó szempontok szerint csoportosítod s
a kicsi könyvtárnak megadod,már azt a végleges keretet, amelybe
sok esztendővel később talán sokszáz példányszámúvá fejlődött
nagy könyvtárod minden kötete ép úgy besorozható |esz. Ezek
a csoportok a következők lehetnek: 1. Vallásos és jellemneve'lő
könyvek; 2, tudományos könyvek; 3. ismeretterjesztő irodalom;
4. szépirodalom; 5. folyóiratok; 6. vegyesek. Az egyes csopor-
toknál később alpcsoportokat teremtesz, pl, külön csoportosí-
tod a cserkészkönyveidet, vagy a repülésről szóló irodalmat,
vagy a fényképezés ,könyveit, aszerint, amint valamely irány-
ban ér,deklödésed nyílik és megsokasodnak a könyveid is.

Könyvtárad számára jó helyet keresel, ahol por nerir lepi és
a kis öcsike nem hordja szét a kincseidet. Lehet, hogy szép
könyvszekrényt kapsz, lehet, hogy nyitott könyvespolcot (ezt
azonban zöld függönnyel lásd el, hogy a por ellen védelmezd
őket); ha polcod nincs, az iróaszta|odon is felsorakozhatod őket,
vagy anyuskád egyik szekrényében koldulsz egy polcot magad-
nak. De tarthatod öket akár a mestergerendán is, csak tisztán
őrzött, gonddal kezelt helyen tartsad. Később, ha megsokasod-
nak a könyvek, majd takarékoskodol egy megfelelő könyvszek-
rény számára. Jegyezd meg vezérelvül, hogy minden eiérhető,
ha tervszerűen dolgozik érte az ember. A takarékos diák néhány
év alatt olyan szép könyvszekrényt csináltathat magának, amely-
röl akárhány jó fizetésíí íelnőtt álmodni sem merne.

Könyveiddel szeretettel bdnj. Tépett, szamárlüles, agyonfir-
kátt könw nem dicséri a gazd,ája cserkészmivoltát! Simogató
kézzel nyúl,i hozzáiuk; úgy meglássék rajtuk a gazdájuk szere-
tete, mint ahogy az iskolába induló kisfiú szegényes, kopott ru-
hája is gondos édesanyai kéz simogató nyomait viseli.

A könyvtáradhoz hozzátartozik néhány íontos könyvjegyzék.
1. Könyveim jegyzéke. Az említettem csoportok szerint osztá-
lyozva, összeírod benne valamennyi könyvedet az irók kezdő-
betűi szerinti összeállitásban. Amint egv újat kapsz, rögtön
beleírod, Időnként átvizsgálod, meggyözödöl róla, hogy meg-
van-e valamennyi. - 2. Kölcsönvett és kölcsönadott könyvek
jegyzéke. Ezt nagyon gondosan vezesd. Mindig minden kötet-

Erős ifJustí,g kohófuíban érmek a, Jöüő íéríóJan !

rői tudnod kell, kinél van, mikorra igérte vissza; ha megkaptad,
a dátumod beírod a jegyzékbe. Ép így ha mástól könyvet kaptál
olvasni vagy használatra, nem elég, hogy erre jobban vigyázol,
mint sajátodra, és hogy senkinek tovább nem adod, hanem a te
kezedből egyenesen a gazdájához kerül vissza; számon is tar-
tod: kitől kaptad, mikor, meddig maradhat nálad és mikor ad-
tad vissza neki. A cserkész természetesen nem tartja azt a bo-
hém és helytelen elvet, hogy könyvet lopni nem bűn és hogy ha
valaki ,,véletlenül" magánál felejt egy kölcsön kapott művet,
az jogosan az övé lesz idővel. Ezeken a jegyzékeken ne firkálj,
ne húzgálj át és törölj ki adatokat; ha egy kölcsönvett könyvet
visszaatltál, azt nem húzod át ió vastagon, hanem a megfetelő
rovatba egyszerűen beírod a dátumát a napnak, amikor vissza-
adtad. Később esetleg hasznát veheted a bejegyzésednek, ha újra
szükséged volna a könyvre: tudod, hogy kitől kérted első alka-
lommal kölcsön. - 3. Elolvasandó könyvek Hallasz nagy dicsé-
reteket egy jó könwről. Felírod íróját, címét: ezt elolvasom,
amint hozzálutok. Ép így, ha parancsnokod, édesapád, lelki-
atyád ajánl olvasnivalót. É,s az ólvasási program .alapján is,
arirelyet egyik elkövetkező számában íog hozni a Magyar Cser-
kész, összeírod azokat a műveket, amelyeket a közeljövőben el
akarsz olvasni. - 4. Megveendö könyvek jegyzéke. Amint egy-
szer könyvgyüjtésre adtad a íejedet, attól kezdve karácsonykor,
születésed napján, vagy más ilyen ajándékozó napokon mindig
könyvet kérsz, éspedig szerényen megmondod előre, hogy most
ezt vagy amazt a kötetet szeretnéd. Bp így ha pénzed van vá-
sárlásra, nem akkor kezded törni a fejedet: jaj, mit vegyek? -és vásárolsz valami butaságot, hanem egyszerűen etőveszed a
4. számú jegyzékedet és kiválasztod a legaktuálisabb kívánsá-
got, - Vásárolni egyébként csak olyan könyveket érdemes,
ámelyek gyakran kellenek (lcxikon pl.), vagy amelyeket rend-
szeresen hásználsz most is, késöbb is (jellemnevelő könyvek),
aztán egy-egy alapvető, átlogó értékű könyv (pl. egy jó iroda-
lomtörténet, egy komoly művészettörténet, stb.) és olyanok, ame-
lyek világirodalmi értéket jelentenek (iiyen a Robinson is, meg
á Dsungél könyve és egy csomó szépirodalmi mű). Condolj rá,
hogy ma minden kis városban jól gondozott kQlcsönkönyvtár
van, amelyben olvasásra megtalálsz mindgn valamire való köny-
vet. Természetes, hogy amikor az érdeklödésed egy- bizonyos
pontra rögzödik, akkor annak a kérdésnek irodalmát bővebben
fogod gyüjteni, mint a közömbös kérdésekét.

Hogy jutok hozzá könywásárláshoz? Hát úgy, hogy először
is megörzöd azt, ami a íled. Nem adod el pár garasért év végén
a tankönyveidet, hanem gondosan megszabadítva az egész évi
használat nyomaitól, elteszed a könyvtáradba. Ha tőlem füg-
gene, minden diákkal megöríztetném valamennyi tankönyvét. Egy
ilyen középiskolai sorozat késöbb egész könyvtárt pótol a szá-
modra! Azután ajándék útján sok szép műhöz hozzáiutsz. Egy-
egy olcsó akcióban, ha idejében megszimatolod, fil'lérekért jut-
hatsz értékes könyvekhez. És ami a legíőbb: takarékoskodjd.l
a könyvtárad érdekében. Filléreket gyüjtesz, lassan fényes kis
pénzekké sorakoznak, aztán megnőnek a fényesek, 20-50 íillér-
ből pengő lesz és két-három pengőnél már tanulmányozhatod, a
4. számú jegyzékedet. Nálam a kollégiumban kis takarékuk van
a fiúknak, ahol megőrzik minden félretett fillérüket; egyik-má-
sik megdöbbentően nagy összegeket tud egyetl'en év alatt össze-
gyüjtögetni,

Szíved legyen a könyvhöz, szeretettel tudj törődni vele, tudj
érte áldozatot hozni - és hamarosan irígyelni fognak szép kis
könyvtáradért a barátaid. Neked pedig sok-sok örömed telik
majd benne. Mert legjobb barátod mindig is a Könyv marad.

Koszter atya.

PRoBLÉMÁK.
(Rövid feleletek a beküldött kérdésekre.)

Hogyan teremthetek fegyelmet az őrsötnben?
1. Matgad fegyelmezett vagy.2. Nem adsz ki meggondolatlanul

semmiíéle intézkedést. 3. Intézkedéseid pontos teljesítését min-
den alkalommal ellenőrzöd.

Hogyan viselhetjük őrsí jelünket ciuilben? (Közli: Domján
Jenö örsvezető.).

Csapatunkban ez a szokás: Keskeny ezüst:szalagot gyűrűnek
forrasztunk össze és a forrasztás helyén egy vésett őrsi-állat-
fejet erősítünk rá. Ezt,a gyűrűt viseli az őrs minden tagja. Elő-
áilitási költsége kb. 50 fillér. (Figyeld a lapban Peiniger Károly
hirdetéseit!) - Comblyukunkban jelvényként viselhetjük az örsi
állatról készített kis ezüst jelvényt.

Hogya:n lehet az őrs hangulatót fokozni, vagy a túlzott jóked-
vet valamely komoly megbeszéléshez alkalmassd tenni? (Kőzli:
Domján Jenő őrsvezető, Szeged.)

l. A viditas: először hallgató, majd íokozatosan élénkülö
ütemű nótát dalolunk. Közben üzembe lép az őrs ,,tréía-mestere"
is. lgy rövid idő alatt kialakul a vidám hangulat. 2. A csillapí-
tás: ugy,arncsak megfelelő hangulatú nótákkal, vagy pedig alkal-
mas játékkal. Kivisszük az őrsöt az udvarra játszani, sok moz-
gással járó játékokat veszünk elő (páros staféta, lali róta, csa-
logató, kocsiverseny stb.). A j,áték ul'án már jóleső lihegéssel
foghat ,az őrs a ko,moly munkához.

Mit kell tennem, hogy őrsvezetöi tekintélyetnet megtarthas-
sam, ha oszt,dlytd.rsaim tartoznak örsömbe?

Meg kell mútatnom, hogy mint őrsvezető mindenben ielettük
állok. Ezt elérhetem: l. állandó jó példa adásával (én vagyok
az őrsben a legjobb cserkész!), 2. nagyobb és alaposabb cser-
késztudásommal (semilyen cserkész,munkában nem maradhatok
egyetlen őrsi tagom mögött sem).
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Cs onk am a,g11 a,t, ol,s *ú, g n enn m eu el,heü gg tí,s erta1l,t1 c1,1, o laaú !

Tavasz nviltával kikeíekednek és nressze előre ttéznek a szemek. Telve

"an mlnden csapat tervekkel, nagy gondolatokkal és érezhetően gyorsabb
ütemben indul ireg a cserké§zélet. Hairá! Hlv a tavaszt

Figyeliétek az útemet az I. kerület ta,vaszl programiábanl A kerúlet
ólén;; a:,i esztendö cleje óta úi l,ezelőség áll. Elnö'x; vitóz Szeghő tséla,
ücvvezetöélnök; Scltranli Endrc, főtitkár: JeSzenöi (lunger) Em!l, vezető-
tióit; tr,létes Cyörgy, eIlenőr: dr. MaIán Mihály, öíeg cs. előadó: Alíöldy
Alajos, Sajtó előadó: iíj. Kuntalvi Rezső, ügyész: dr. Révész Erich,_pénz-
tárós:'Loábár László, -A keíület tágaS Itelyiségében 1üktető cserkészélet
iog_a tavasz íolyamán kiíeilődni. Megnyilik a tiszti, óregcserkósz és cser-
ké;z otthon. Az új keíületi Tizitelep (a vámház pincében) már csak.a
kikötőtutaj megépítését várja. Ugyanitt berendezürrk magunknak zárthelyi
céllövő-páiyát."Á csapatok'rövidélen használlratják a fől,áros által aián-
dékozoti cserkész-Iigetet, mely Budakeszi határában fekszilt és fövidesen
épp oly kedves kirándulo- és kiképzöhellyé válik, lnint a rnár sok tekintet-
bén túlzsútolt park. A k€rület helyiségeiben a Cserkészbolt kisebb minta-
íaktárt létesített, mely renréljük, később állandó lerakattá változik, hol a
megforduló cserkészek felszerelési cikkeilret beszerezhetik. A tisztigyűlések
mellett rendezett parancsnoki teák nagv mértékben elősegítik, hogy a
vezetők egymást megismerjék és alkalniat nyujtanak az áltálános érdekü
píoblémák (pl, átszervezési munkálatok, stb.) megvitatáSára. A l(erület
csapatai a téii hónapokban na§y sikerre1 szánlos ünnepélyt rendeztek. A
nevezetesebbekíői rovatunk külön is megemlékezett, ha mind telszámolni
nem is mindig lehetett. (Kunlalr,i Rezső, saitó előadó.) 

- 
Komoly íérfi-

munka tolyt febr. 17-18-án Egerben, ahol a 780. §z. ,,Kflstóf Apród"-
csapat rendezésében kétszáznál több résztvevővel hatalmas apródvezetői
tisztitanJolyamot rendeZtek. A tanloIyamon résztvett az apátkanonok-plé-
bános vezetésé\íel áz egri iskolák tanltói és tanári karának tekintélyes
csoportja, egész cSomó cserkészbarát, a lv-v. éves teológusok és az
éíseki tanítóképző V. éves növendékei. Szükség volt erre a tanfolyamra,
mert a 780-asok parancsnoka, Szentgyörgyi igazgató úr a liceumi iskolán
kí1rül a plébánia területén négy nrásik helyen lndltotta meg a cserkész-
munkát, ide tehát egész sereg szakavatott vezető kell, Előadók voltak:
tlr, Király IStván tanár, ker. ellenőrző, V. Faragó Ede, P. Holló István
domonkosrendi szerzetes, Saitz Elemér orsz. apródvezetőtiszt, dr. Sántha
Olivér, Varga László és Szentgyörgyi Gyula párancsnokok. K'ülönös éíde-
kessége Volt a nagyon komoly, mély tanfolyamnak a külváíosi, tanyai és
ialusi cserkésznevelés kérdéseinek felvetése és tárgyalása. Ha a fclinerült
sok értékes gondolatot összegyüjtötték, neglátjátokj nlennyit köszön majd
a magyar kisfiú-mozgalom az egri Ielkes cserkészvezctőknek. _- A 421. §r.
Báthori Gábor püspök-cs.c§.-ban úgy a fiatalok, mint az öíegek igen gaz-
dag munkaprogram alapján dolgoznak.

A Bocskay-rai (fiatalok) minden őrsében élénk munka iolyik,
ir"a"i.d,É,oiií ,ii""iiaia,i riuiii-á iajparulrcsnokság..a nagytáboJig min_

o""^frOir"ndr"'Óev-"gv leise;vi' rendei' az őísök kö'ött, A_ legjobb eíed-
_ÁÉr,í pléít őt§ valamint i'Í"sibbO egyéni teliesítményt felmutító cser-

ii!".i] '*"r'"i!""riir.'.ii",i"i.liún_t jilörl ,.ltiz'es oklevelet nyer, míg a. veísen},

i,r";ábbi",i,;i;";.itjei 
,r.onyv,",uásy- csokoládé jutalomban részesülnek. Az

;:"l;;."'";;;;;;;riüói, regj,oob ti;i'6litin okleveiet és 1 tlrb négyszentélyes
Rower-sátrat kap jutalmul.

lanuár28-ánfotytleaIIÍ.oszt.próbavcrsjny,.melygyakorlati,.iÍás-
n.ri'ilt"rirr""ri"reJór.utit arti. 

-nz 
ottövetet a Paóóirta_őrs nyerte, míg az

iiijeii ".1öiri 
'gvüt.i; végh Feíenc lett,'"'iltruii)d-éi'r<ézrgves§éái veiseny_ !,olt, Itt .kót óra alatt a kapott

,1";;;i;;' (É;;e*;;'őoboii cérnaspir,lni, grá]tá€yutacs, rakétahüvely,
6 ií.,i_:á ö B" e';, 

" ;'tH l' ii ü - 

"á 
i v 

- 
óáo o á. i et ti a si ná l á sál a l, csé rké szkés s.e g i t_

íe"gE"li"-triráaiÉáío targvui r.".lieti fészíteni. A veíseny eleién,kélség,be_
esett arcok u u"rseny uegé.i mind íelderültek, _s . valósággal égett a
.*,in'i.u- i 

- 

"."ir.észel< 
'keze - álatt. Az ol<levelet . a. .Sólyom-őrs nyerte, _az

;§j;i,'!rön;"-"-ii.oig se"kő-riou.it é. Szatmári Kálinán lettek az elsök.
i?'B;;";;;üiT,iiitir 0.1i Ciiuio e. Németi Laios dolgoztak igen §zép ered_

"'j]Ü*l;l'eseményként 
ide csatoljuk a pápal ref, kolléglúm csapatá-

,,/]'T;i'h"i;"d;"6..á'"u'.ieii.1. átait' megrendezett első glütyü- (golyó)-
liíli"ri.rit. áiirilvne[ Oainota egy sárgacűrű elsős lett s amelyben a ren-
ii,iái,-á-r"i|" -siio sliitvÜt oszto-tiak ki az etső helyezettek között,""i;rilöÜ8'i JÖiofiiiio' sámotnak be r fiúk az- oíszág mlnden részé-
bő1. Haialáas és újszerű müsorral iött á l3, Ez_crmesteí-csapat marcru_§

íö]!",']--t"luó"áios,'tíz képre osztoti eredeti cserkészszíniátékot mutattak
Üe-..cserkészfértiali" címén s hozácsatoltal( kiegészítö músorSZámnak
Í"".Üb'r"e-e-;;l,ikir,Öi, Oitot rt (emlékeztek a híres ió .é,nekkarukra.,. amelr
'A;;Íi;;;'i;';;iJJi'siiióri"i szörepelt). Azt hiszem. még írunk _majd rolu_k

tl3v-ebben is. ,- A l58. sz. Árpád-csapat máícius ll-i iogadalomtetelerol
,"i,ri,lÜbot is mésómtekeztek.'- Ug'yanekkor folyt le az Urániában a

;,;;"á;?kószáDróa3téáutatO, amelyrő'í-a kisfiúk lapjai számolnak be bö-
;;Bó";:--- c;öir.esrl.s előkészítéséért külön emtités1 érdemel a 466, sz,
..iúiprár rensér'Lcsapatnak február végén tartott Jamboree beszámoló-
ii;il-"ti;..- ".'Ú""'á'iiOioki egyszerű 

'iparosliúk úeglepően,.í!9gyszerüt
;;;ii"ti'"li ",iietttit, 

hogy a {iúk-át az őrii muúkától az ünnepélyre.raló
,jitidJi"Ür.t *i,iOtirs'r" éEyetten hétre vonta el, és még az előadás napjának
ieróÜttié" is elvégezték-iendes levente-munkájukat. Szavalat, Jamboree-izű
iJÓitesireuri, reeős-ielenet, énekek, 1ánc, kis szindarab (a csa_pát _egyik
cserkésze. Flament lózsef írta!), maid a csapat volt paíancsnokanal{.un-
neoi bes/éde után'a farkaskölyök nyilvános szere, alkOtták a szepen
ii-lieriii-tinnepely programját. A'466-oiok jól megéídemelt tapsokat arat-
ták é§ sok ió'báiátbt szereitek a cserkészetnek, - Méc egy éídekes avato-
il"-iruo.ap tóitent teUruár véqén: a bácsalnlási ő79. sz. Tomorl Pál-csapat
i",iOŐies?U"n 5 tiittett i és ianyai iskola cserkészei, összesen 44 cserkész
i!; 8r-ápíód; iettek {ogadalmai mintegy ezer főnyi közö_nség _előtt. Szabó
Ó-. getÍ-rruiancsnok aiatóbeszéde me-gíogta az egyszerű emberek lelkét.
Áiraiai-uian nagyarányú szabadtéri bémütatót íendeztek a_ lirlk, akiknelt
sit éiúit a jó üe1; érdékében lelkavarniok az Alföld közepén kissé, a 1el_
keket.

Néhány beküldött csapatújságról SZerettern volna még ennél..a_ táboí_tűz-
nél bóizámolni, azonbai íi iáné relohad, ideje, hogy elpihenjünk. Beleie-
zésül esvik cseíkésztcstvérünknek kedves élményét hallgassuk meg, hadd
lesvünli"kissé büszkék önmagunkía! Halász Pál 466-os cs.-tiszt meséli:

-i-tarminc kilométerről iárok-be csapatomhoz Siólokra s Balatonszárszón
szoktam vónatra üln,i. LeÁutóbbi alkalommal ép a vonatra várakozva, meg-
szó'lit egy teljesen ismerellen, egyszerű kinézésű embeí, bemutatkoz_ik: ._

- BÓcsánatot kérek, X. Y. éipész vagyok, látotn, llogy az úr hátlzsák-
ián cserkészkalap van és cserkész, nagyon kérem, legyen szives ezt a
iendelést Siófokon a bőrösnek átadni, hogy az a szokásos módon még az
esti vonattal leküldie, mert nagyon fontos és sürgős.

Kezentbe ad egy levelet, leszámolja a pénzt, ellogadom, megigérent.
hogy elintézem, köszöni és elntegy.

Megbízott egy ismeletlen, soha nem látott emberben x - 65glk{52§gn!
Me[érkezve, első dolgom volt, hogy a kérést e|intézzeín.
Ehhez kommentárt sem kell íiizni, úgy látszik már kezd€nek isnerni

be n nünket.
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EGY ps vrÁs A FOOTBALL ŐsxonÁnÓr-.
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Hogy a football nem éppen mai
gyer€k, azt mindenki tudja. Hanem
az máí fogasabb kérdés, hogy
mennyi idős hát pontosan. Van
olyan történész, aki egészen a gö-
rög és római időkig viszi fel en-
nek a játéknak a családfáját. De
.errenéZve azért megbizható adat
nlncsen,

Már komolyabb figyelmet érde-
ínel az a feljegyzés, hogy Angliá-
ban Hódító Vilmos katonái a Has-
tings mellett vívott ütközet után,
meÍyben Harald legyőzésével Vil-
mos ragadta magához a hatalmat,
1066-ban örömükben maíhahólya-
sot íusdostak egvmásnak. Talán
Özt tarihatjuk a főotball legrégibb, nyomának.

Nincs többé hand§ ! ,Mindenesetré bizonyos, hogy
lIl. Eduárd uralkodása alatt

(|327-77. már eíösen djvatban volt ez a játék, mivel óppcn
királvi rendelet tiltotta meg a footbalt, mint olyan szórakozast,
*Óru'i,.ri.aótmei vetélytáréa az iiászatnak, az akkort idők leg-
clteij edtebb Sportj ának.

. A lootballt már régi angol ííók emlqs9lik. lgy., Barcly, i,s

Shakesoeare is. Baróly i Bolondok Hajója cínrű művéöen,
iSÖ-tóii*títi a vasko"s, erös földművest, áki a telet a football-

labda kergetésével tölti. Shakespeare-nel meg a Tévedések Vig-
játékában mondja a meghajszolt efeztlsi Dromio:

.,... Hát oly kerek vagyok,
Hogy mint egy footbaltt úgy hajtasz tova? ,

Te-ide rű§z;'ő me$ majd óda rúg: .

Ha így kell szolgálnom, bőrtokba dugj be.

Persze az ilyen őskori footballnál nem kell ám szépen meszelt
pályára, dre-sszes játékosokra, bíróra és közönségre gondolni,
igv kicsit máskép'ment akkoriban a játék. Csapalnak-egy-egi,
faTÚ, vagy város férfilakossága állt fel, íiatalja, öregje, mi.nd91
épkézláb 

-embere. A kapuk néh,a méfíöldekre voltak egymástól.
Á kaput rendesen valámi tefmészetes. dolog helyettesitette: a
labdát egy hídon, patakon, \,agy határárkon kellett áterősza_
kotnia a-§yőztes'félnek. Ilyenkor valóságos_ kézittrsák íolyl_ak.
s a sebesÜÍtek olyan nagy számban,hullottak, .hogy .az uralko-
dók többször is riregpró5álták rendelettel szabályoznl, ezt a l,ad
iátékot. Tiltották, e-litélték, de azért a football tovább élt. ósi
"vad formáiának nyomát még a mult században il rygg lehetetr
találni An§lia és S,kócia egy:egy régi, eldugott, vidékén,

Einnek iz ősfootb,allnak sábáiyairól keveset, vagy semmit sen1

tudunk. A főszabály mindeneseire az v.olt,., hogy ,,,aki. bírja,
."iiu". Marták is egymást alaposan. Az ilyen mérkőzés eg\,

tiJ."UUtuitu csatának, iáey nagyobbíajta vásári verekedésnek is
beillett. §zabad volt a látjdát iúgni, vinni, boxolni,

HosJrú idö kellett hozzá, amig szelídebb szabályok hámjába
fosták ezt a vad iátékot. Az ősi nyomok a rugby-jálékban még
mÖst is láthatók, mely a íooiballnak idősebb testvére,

1_g2



}Ye higyj a l1,ot,ctró-lt,uatlf\a,k f'rdaisaírulk !
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Kedves Fiúk!
Olvashattátok, hogy az aus,ztráliai Melbcrurnc városában a

jövő nyáron, azaz december végén úrgynevezett Pan-Pacific
Jamboreet iognak rendezni, amely elsősorban a csendesóceárl-
vidéki cserkészek világösszejövetele lesz, tehát azoké, akik leg-
nehezebben tudtak eljutni az eddig kivétel nélkül Európábarr
tartott világjamboreekra. Magunkon tapasztaltuk, hogy a Jam-
boreet rendező cserkészek érdeklődése a külföld felé fordul.
Ennek tulajdonítható, hogy ha szórványosan is, de újra meg
újra kapunk mostanában levelezési kéréseket Ausztráliából.

G, Flewell Smith 26 éves öregvezető is hason!ó ügyben íordrrl
hozzánk. Több angolul tudó magyar levelezőt óhajt saját, vala-
mint öregcserkészei számára. ó maga németül is tud s civilben
ananászíarmer. Címét minden érdeklődőnek kiadjuk.

Őrsvezetői táborba jövő vidéki levelezők el ne mu,asszanak
fölkeresni bennünket. Számukra az a|ant jelzettől eltérő időben
is iogunk hivatalos órát tartani. Bővebbet az őrsvezetői tábor
parancsnokságától.

Címünk: Levelezési akció, Budapest, V., Nagy Sándor-tr. 6.
Hivatalos óránk szombat d. u. 4-6-ig.

üzenetek.

Gy. B. 183. Megkésve bár F, M, 553. Dán lev:elezöt kcresünk
számodra, - §. M. 79. Kérésedet a francia katolikus cserkész-
szövetséghez továbbítjuk. - Nyirfa. Ilpo Sirkka, Suolahti, Finn-
ország. 23 éves evangélikus vallású cserkésztiszt. Kivéteit tet-
tünk. E helyen címet nem fogunk máskor sem közölni s kérjük,
hogy illetéktele.rek ne írjanak neki. Átányi lstvdn.

Illl
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ez.alighanem saját gyártmánya. A dallamát le se kottázom, mert
azt minden hat éven felüli magyar ember ismeri a ,,Bob her..g
keringője: ,,Londonban hej, van számos utca ..;; Az eredet]
szöveg semmitmondó csacsiság, míg a cserkész-travesztia na-
gyon..alkalmas az írj táborozók, sői a táborlátogató anyuskák
megríkatására, Ime:

Este v.an már, késő es.te, ragyognak ránk a csillagok.
$ sz9|tP suttog a sátrak melleit,_ló anyám csak rád-gondolok.
4ggOOO, könnyes, kék szemedőél,
Ragyogó szép tekinteteddel
Te jársz eszembe' jó anyám,
Csak most szeretlek igazán.
Különösen onnan énekeljük érzéssel és sejtelmesen: ,,Aggódó,könnyes .", ahonnan egyébként ismételjük is a dalt. -*

M,ost dolgoznak a biralóbizottsdgok a fényképpdlydzatnak és hdrom irodalmi palydzatnak eldöntésén. Kü!önösen az lf,ögép-
pdlydzatra érkezett be sok dolgozat és mondhatom, tiuk, nagyszeríi, humor, csodd.latos lantazia és telki lrisseség szól ezekböl
az irdsokbóI. Nagyon sok örömem yolt bennetek. Kivdncsian nézzetek a husvéti szam íeIé, antely a pdlydzatok birdlatá,t hozza.

MEGHÍVÓ

1934. évi április hó 14-én este 7 órakor a Cserkészház (Buda-
pest, V., Nagy Sándor-utca 6.) üléstermében tartandó

VII. Évr

Tdrgysorozat:
|, Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1933.

évi üzletredményről és mérlegről.
2, A jelentés alapján a felmentvény megadása.
3. A tiszta jövedelem felosztása.
4. Az igazgatósági, felügyelőbizottsági és választmányi tagok

választása.
5. lndítványok.
Btrdapest, 1034, március l, 

Kun Attitas. k., elnök.

A mérlegszámla és veszteség-nyereségszámla a Magyar Cser-
kész 1934. április l-i számában lesz közzétéve és azonfelüi a
közgyűlest megelőző 8 napig a szövetkezet irodájában ki lesz
lüggesztve,

Apróságo§ amíket jó tudni.
A Cserkészszövetség Gazdasági Hivata nagyon kedvezményes

árakkal civilruha akciót rendez. A mintákat már meg lehet nézni,
vagy postán kérni.

A Jamboreeról felmaradt felszerelési tárgyak közül még mirr-
dig kapható: olcsó viharlámpa, vizesvödör, cinezett mosdótál,
ivóvizeskorsó.

Ha a Jamboree-íilmet igénybe akarod venni, ne mulaszd el
legalább három héttel előbb azt a Gazdasági Hivatallal tudatni,
nehogy esetleges más igénylés meggátoija annak kiküldését.

Tömegesebb könywásárlás esetén a Gazdasági Hivatat nagy
kedvezménl,t nyujt.

Befizetésein,k alkalmával ne mulasszuk el a belizetési lap hát-
lapjára feltüntetni az összeg rendeltetését.

Ha a Magyar Cserkész, Vezetők Lapja, vagy a Fiatal Ma-
gyarság címsza|agján a ,,Csekk meliékelve!" bélyegző szerepel,
az az előíizetés lejártát jelzi.

Vezetők Lapiára és a Fiatal Magyarságra negyedévi előfize-
tés nincs.

Ha telefonon keressük a Cserkészszövetséget, úgy lehetőleg a
18-7_64 soros telefonszámot hivjuk, melt evvói a számÁal
minden osztályt, vagy hivatalt közvetlen lehet megkapni.

A Magyar Cserkész Szövetség Központjában kedd, csütörtök
és szombat délután hivatalos óra nincs, csupán egy_egy titkár
teljesít inspekciót
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A tte aserkésBtöruéng1 a nxa,guar jöuő al,a,pta !

A MAGYAR CSERKfrSZ
PoSTÁJA K

aenó rrIREI(.
A Fotóélet szerkesztősége statisztikát óhajt összeállítani a

magyar fényképezőkről. Ezzel kapcsolatban íelkéri az. amatőr-
és a szakfényképészeket, hogy címeiket a ll-otóélet s:erkesztősé-
gébe (Bpest, lI., Margit-körút 58. I. 5,) beküldeni szíveskedjenek.

Februárban írt a Magyar Cserkész Csanády Sándor tanár úr
novelláskönyvéről. Olvastátok? A Cserkészboltban is megkap-
hatjátok, vagy magánál a szerzőnél is megrendelhetitek 2 pen-
gőért. Vagy az 57.477. sz. postatakarékpénztári csekkszámlán
liülditek be a pénzt, vagy utalványon Sopron, Selmeci-út l, [.8.
címre.

ltt 4 tava§zt ltleleg taa/a§zl üdvöalet mindenklnek! 
- 

Béla. Az ü?enet
nem 

-toiem jött, haneá a szak-őrstől, akikhez ünnepélyesen továbbítottam
ii eluiraraóra vonatkozó javaslatot' is. Természetesen legiobb leszrr!í
"J"t"i'Ó"tól-rutOiúii "t 

bi"rálatra. Xérüilk ilyet még, meri-nagy_on [B.|fi
igérkezik, 

- 
itest-er. Bizony, erősen háttérbe szorulnak most. Az elmult

tÖien két tiútól is kaptan'levelet, amelyben aziíánt érdeklődik, hogy
Áléii nincs több kép a'Magyar Cserkeszbén, amikor ő .annyira §.zgreti .1
íaizokat, képeket. lia meg iúdnám mutatni nekik az eíősen lecsökkentett
r.ii'resráárat. sirva fakadniának. Természctes, hogy megérzi ezt a íajzoló
is. Kisebb liorsóból kevcsebb cseppenl mint a nagybót. Viszont, ha végig-
csináltuk együtt a nagyobb böséd lúelét.és a fiükért jó nunkát..végeztünk,
akkor usvinazt kell icnrrünk a szüte-uo eszlendőkbcn is. köszönöm a b€-
xut,rott iót szé,p raizot. Szűkebb nyiláson át eregethetem őket a .nyom-
dába, így lelgyúlemlétt egy nagyszerti tartalek; mind Sorra. íog.jöílni, me.ít
iot. keiiti az]-amit a Masvar eierkész összes müvész-barátaitól kér ezek-
'ben a nehéz idökben: tüliiem és nagy szeíetet. A kevé§ pénzt pótoljátok
több szeretettel. Majd jönnek idók, amikor sem anyagi, §em személyi okok
nem áltnak az útban ! megint lehet úgy a szívúnk szerint szépen öltöz-
tetni a lapot. 

- 
Katona. Kbszönöm a kedves üdvözletet. Nem tudok most

már hetek óta íeljárni a szerkesztői órákra, mert a nagyböiti lelkigyakoí-
Iatok a papot eíősen lekötik, a papi munka pedig a hivatás éS kötelesseg
legelső riorialán fekszik és íiinden mást hátterbe szorít. A küldeményt át-
aotam a rovatvezető őrsnek; zajos örömet okozott. 

- 
Toml. Jöl van.

örömmel látom, hogy nemcsak a rajzoló szene íog jól, hanem a pennáia
is, A stílus még kissé darabos, de a szellemesség es humor prima. Husvé-
tig nem htszem, hogy szerdánként tel tudj,ak jönni, de husvét után taítunk
egy nagy búcsu-megbeszélést a munkatár§akkal. Ezt azonban nem a szö-
vetségi názban csinatjuk, hanem barátságosabb helyen, kint a zöldben va-
lahol. Majd megírom ponto§an. Addig nem tehetünk mást, mint hogy rend-
szeresítsük a levélbell érintkezét. Egy ideig aZ is megteszi. Ui árnyképek?
Tavasz? Eddig egyetlen munkatarsat ihletett csak meg, a tavasz. 

-6. Pbta, 67. Kéré§edet átadtuk a külügyl nívatalnak. A íöld alól is elő
logiák kcriteni a barátodat. Az Eclaireur de France címét a tavalyi c§er-
késznaptárban találod;8. Rue Bossuet, Paíis x. Ha bejöttél volna a kollé-
giumba megkéídezni, hosszú levelezés nélkül, rögtön megmondhattam
volna. 

- 
U. Gyrtri,239. Nagyon ügyescn rajzolsz, (iyuri. van, aki íog-

lalkozik veled és tanít? A két címlap-tervezeten erősen érezhetö Márton
Laios mester hatása, de ez rrem baj, hiszen a nekiindulásnál nem iarhat
az ember rögtön önálló utakon. Szeretnénr, ha irnál nragaclról és küldenél
egyet-mást, nogy lássanr, mivel loglalkozol, mit dolgozol, mit tuosz, ki
vagy. ölellek! 2- Sz-i Jenő. A novellát íelolvastuk a népeknek s igcn tet-
szik nekik, Pedig ők'meglehetősen el vannak kényeztetve ilyen §zefipont-
ból. Drámát még ne írj; ahhoz még körülbelül harminc esztendőre van
§zükséged; egyeóre máradjunk az iljusági irodaloin mellett. Sajnálom,
hogy most heteken át nem tudok közótek jönni; nem tehetek rola. 

-K-i. Elég gyenge anyag érkezett be. Majd elhozom bírálatra legközelebb.
Lakihegy késve ldn klsse, melt kiszorították mindig mások; most azonban
nenl irgalmazutlk neki. Klszedettük már réges-régen, ott pihent a nyomdá-
ban. Montage-íól, sajnos, csak itt-ott lehet majd szó, ha más oldalon meg
tudjuk takarítani a reá szükséges összeget. Húszoldalas laphoz oly.an jíe-
Vés kliséköltség áll rendelkezésünkre, hogy abból nem nagyon lehet nyuj-
tózkodnunk. Szegények vagyunk, hiába no. A lrú szereti a képet, de a liú
c§ibé§z, meít nem íizet elö a Magyar Cserkészre, hanem csak a tizedik
sZomszédjától kéri kölcsön és morog, ha nem talál benn€ €lég képet.
Minél több .az előlizető, annál gazdagabban tud adni a lap az olvasóinak.
Nekünk óriási. publicitásunk van, ínert őrsök, csapatok minden,tagja ol-
vassa a lapot; de lriba az, lrogy bár sokan olvassák, de kevesen lizetnek
elő. Hol van nrég egy olyan lap, anrelynek egy-egy példányát rendszere-
sen olvassa harminc gyerek? Pedig nálunk így van. Ha az olvasóirrk egy-
ötöde előfizetö is lenne, akkor technikai gaidaságban Verhetnénk minoen
más magyar fotyóiratot, Akkor tehetne montage-okat hozni! Sajnos, ma a
§ajtó mostohagyerek minálunk, szenvedi a mostohák sorsát. De majd jön-
nek jobb idők! 

- 
Dr. lvl. L. Nagyon értékes, komoly írások, sok igen ér-

rlekes adattal. Kár, hogy túl komolyak: nem a liúk számára irva. Ha meg-
engedi, hogy változtas§ak rajta, elevenséget adjak hozzá, akkor hamaro-
san közölhetó. 

- 
A. Sz. K. Ké,sőn jött az irás, de meg tllságosan hosszú

is a mi méreteinkhez. Egész opus. Most hozzuk a má§ikat, a magyar
zászlóról szőlót; az nagyon jól idevág, A rajzok kitűnőek; egy-egy kül-
demény megéíkezésekor általános derű viharzik á kol1égiumban, amint
lrézről-kézre járnak és a fiúk élvezik őket. -- D. Bandl, 5c2. Az időjósod
leírása nem elég egyszerű és Milágos, Bandikám. Emellett hiányzik a iizi-
kai megokolása a bábú lorgolódásának, pedig a fiúkat az is éídekli. Nem
tudnád mégegyszer leirni, kiegészítve és egyszerúbben? -..- Sz. D. Béla,
579. Szeretettel köszöniöm a csapatot, amely felkarotta és terieszti a Ma-
gyar Cserkészt, A lap minden hóditása a cserkészet hódítása és a lapnak
mindnyájan munkatáísai vagytok: egyik ír, másik rajzol, a llarmadik teí-
je§zti, negyedik ellátjá hirekkel, az ötödik pályázaíot küld, rejtvényt fejt,
a hatodik jó cikkeket hajt íel számunkra, stb. Igy lehet csak ió lapot csi-
nálni. A táborkapu-cikknek van egy óriási nehézsége: nem tudunk kliséket
csináIlatni, mert most szegénységi hullám csapott át rajtunk; ehhez a
cikkhez pedig egy csomó jó klisé kellene, máskép értékének lelét elveszí-
tené. Ne váíjunk vele jobb időkre? 

- 
R. Elemér,304. Nagyon ió, Lehoz-

zuk. Iíj máskoí is. ölellek! F-- B.K.,555. Hamarosan jön a kritika; most
jutott kis időm rá, hogy etővegyem éS szeretettel olva'sg,assam a verseidet.
üdv.! 

- 
B, J., szeged, Pár napig még türelem! Hamarosan levélben vála-

szolok! 
- 

F. A.; 585, Részletesen nen felelgk az érdekes le,veledre, And-
íis, mert abból nagyon hosszú levél keíekednék ki, Más a világ, ha ablak-
ból nézi az ember és más, ha kint áll a viharban. Yagy az ezergépes, nagy
rnűhely egészen máS arcot mutat annak, aki benne dolgozik és ismeri min-
den.gondját, szabályát, _erejét, mint a másiknak, aki-egy nyitva felejtett
ab|akon keresztül vet befelé Jutó pillantást, Ha belátnál'á miihetyoe, inin-
den k&dés.edre megkapnád azonnal a választ és látnád, hogy a nial törtil-
ffények között ami emberileg lehetséges volt, azt meladá nektek a lap
s .ha valami iiá.nyzott_ belőle, azt_.egyszerűen nem lehetétt nyujtani, Egyéb-
ként .az. áprilisi .or_SZágos közgyűléi után alapjában megváltbzik a éer-
kesztősé.g összetétele és talán a szelleme is. Le-het, hogy"akkor majd job-
ban megkapod mindazt, amit klVán§z. IrásaidrÓI tegközelebb. 

- 
B,- ö.

Aggodalmaim vannak a lap kitépését iuetőleg. Nekünk aíra ketl szoktat-
nunk a fi,J:kat, hosy a lapot barátjukként szeressék, gondosan őrizzék, év
végén beköttessék: félek egy ilyen kitépésre Vonatkozó általános utasí-
tástól. Vagy arról lehetne szó, hogy másolják bele a íiúk a játékkönyvbe
ezt a csoportositást, vagy pedig (ha a mai,,ezer-bölcs-utasítók" rendsze-
rében megvaló§ítbató), kúlön lapot mellékelni egyik számhoz. Mit gondol?

öb§ze§ munkatársalnknak! A husvétl számot pénteken, l6-án zárjuk!
El ne késstek a clkkekkel!

Dudika rajziskolát nyit az öcsikék számárá, Ilyen bölcseket lehet
n,ála tanulni. Ki lép be? Ki tud még ilyet?

Rövidhullámú amatőrök figyelmébe.
A IV. világtáboroz,áson táborrészem (delegátus- és vendég-

tábo.r) la,kója volt Holl.andia cserkészeinek egyik delegátusa:
G. Ranneft, a holland-kelet'indiai cserkészszervezet vezetője. Szá-
mos beszélgetésünk során egy alkalommal a távolságáthidalás
probl.émáit tárgyaltuk a nemzetközi cserkészbarátságokkal kap-
dsolatosan. 1927-1931. években végzett rövidhullámú megíigye-
lési kísérleteimre emlékezve a rölidhulldmú amatőr-rddióössze-
köttetést is lele,mlítettem. lgaz, meglepetésemre és örömömre, a
Hoofdcommissioner ekkor közölte velem, hogy ,a. holland-kelet-
indiai cserkészszervezetnek 4 rövidhullámú adóállomá§a van,
amelyek tisztán cserkészvonatkozású Morse-híleket, teleíónia-
hírek"et és szórakoztató műsort adnak. Az alábbiakbair ezen állo-
rnások hívójelét és tulajdonosail, találjátok:

a 7080 kc.
b 7080 kc.
c 7130 és 14170 kc.
d 7210 és 14140 kc.

Adóenergia 25G-l2O watt (egyenáram).

Mivel tudomásom szerint már l929-ben volt ma,gyaí Bandoengi
Morse-beszélgetés, úgy hiszem siker reményében ajánlhatom
cserkészamatőr testvéreimnek: jó vételviszonyok mellett,,néz-
zetek" körül és ha iületekbe csipog a Pk l sc(out) a, b, c Mor§e
jelsor, küldjetek a megfigyelőlapon sok baráti cserkészüdvözle-
tet távoli testvéreinknek! Minheer Ranneff jól beszél angolul e§
németül, szívesen válaszol ! Jó mLrnkát! 73!

vitéz Bdtorffy Vilmos,

."(,.q
}--_-<

Sc
sc
sc
Sc

Pk
Pk
Pk
Pk

központ
központ
Vezető
Telep

Konyhakerti és virág-
magvakban a legiobb
minőség. * Cserkészek-
nek 5'l,'o kedvezmény.
Ar;egyzék kívánatía lngye!

fludapest, IV. ker., Kossuttr Lajos-utca 3. sz.

A Magyar Cserkészszövetség HivataloS Lapja.
Előíizetési ára egész évr'e l2 pengő. Félévre 6 pengö Negyedévre 3 pengö.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, V,, Nagy Sándor-u.6. Cserkészház.
szerkesztésért és kiadásért felelős:

KOSCH BÉLA dr.
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.

;Él.a" lr"d"l."i é, Ny".d" Rt, auoap."t, l., Hoíthy Mikló§_tit t5. _ lgazgató: Lat§zky lenö.



,'I{ET LEGYET EGY CSAPASRA!
Ma, amikor minden lap kedvezményes iutazásokat, színházjegyeket stb. nyujt olvasóinak,

a Magyar Cserkész úgy gondolta, hogy sokkal gyakorlatibb olvasói előtt kedvesebb és hasz-
nosabb kedvezményt is tud nyujtani.

A minden gyakorlati megoldást pártoló CSERKESZBOLT igazgatósága a maga ftszéről
készséggel vállalta ennek érdemi keresztülvitelét. Olyan peldatlanul olcsó árakat állapított meg

tavas zi cserké szruha -a,kció j a
keretében az eddigi lriváló minőségek fenntartása mellett, |amely átlag csaknem 20 0/o kedvez-
ményt jelent.

Például a szinte elszakíthatatlan, napáll szintartó khaki ílanellins ára 5,32 P helvett

illetve 3,90; 5,70 P helyett 4,20:' 6,45 P helyett 4,70, a vásárlási iegy alapján,

így tovább.
Az időI( jeléhez alkalmazl<odik tehát lapunk és a Cserkészbolt, most már Rajtad áll a

IX. cserkésztörvény szellemében, hogy beható tanulmány tárgyává tedd a vásárlási jegy nyujtotta
lehetőségeket,

Különösen a tavaszi avatási és egyéb felszerelési vonatkozásban jelent nagy lehetőségeket
ez az akció, amelyet épen ezért állítottunk be a március 15-május 15 közötti időszakba.

A vásárlási jegyet az előíizetők használhatják fel, akik a lapot olvassák. Ezzel akarunk

lehetőséget biztosítani olyanoknak, akik eddig a felszerelés-vásárlás mellett nem tudtak volna az

előfizetésre pénzt áld,ozni, hogy az így elért megtakaritás révén erre is jusson pénzük.

P,errde zzúIr^t< elő adás olsaí !
Hangulat, dedí, cserkészhumor, komoly cserkészet, tábori

let, stb., mind megtalálható az új ,,Magyar Cserkész Szín,
arabjai" sorozatában, Az első 10 füzet már megjelent.

l. Dr. Borka: Rádióebéd. Cserkészmóka.
l. Erczbrucker: Erdő mellett nem ió lakni. Cserkészvigjátók.
3. Radványi: Booz mezején. Karácsonyi cserkészjelenet.
4. Dr. Borka: A nadrág. Cserkésztréfa.
5. Almásy: S. O. S. Cserkészszínmű.
5. Dr. Borka: Göre Gábor. Vidám jelenet.

7. Schrank: Mafeking hőse. Komoly cserkészszinmlí.
3. Radványi: Dugó Dani Angliában. Fantasztikus cserkósz-

álom.
). Bellmay-Harangi: Betörő a csapdában. Cserkészbolrózat.
). Boddigton-Harangi: Kiilönös éiszaka. Cserkészszínnríi.

A l0 fiiz€t ára mindössze 2.- pengő.
,egrendelhető a Gazdasági Hivatalban Vidéki rendeléseknél

a portóköltséget fetsámítjuk.

,rA cserl<észtábor,
a, rrri \zilágurrlc, a fiúIs rzilága,"
alighanem ez ellen egy cserkész §em mer tiltakozni, de vajion
hogyan lehet a mi világunkat széppé és tökéletessé varázsolni?

Könnyen! - Csupán el kell olvasni a II. kiadású

,,TÁBoRozÁsI KöNYVET".
Néhány cim a tartalomjegyzékből:

Mi a tábor?
Romantikus élet.
Egyeni cél a táborban.
Táborhelykeresés.
Táborépités, sátorverés.
Időjóslás.
kötél a táborban.
Embertestvérek.
ötletes tökéletesítések

és még temérdek érdekesebbnél-érdekesebb lejezet és leírás.
Nagy tartalom, kicsi ár: 2.- P

Megrendelhető a Magyar Cserkészszövetség Gazd. Hivatalában
Budapest, V" Nagy Sándor-u.6.

L Ui,lág l,eghatal,nla,Sabb Ídja, A vittig leghatalmasabbra növő |dja a mamutfenyö, amelynek egyik-mdsik

--faUanya 4-5 ezer esztendös életkort is elért. Ilyen többek között az amerikai ,,Sequoid-Nemzeti Parl(' Sherman tdbornokról
elnevezett ía-óridsa, amelynek magassdga a legújabb mérések szerint megközeliti a 82 métert, törzsének dtméröje pedig a tövé-
néI 26 méter és 84 centiméter.

A G- It. úílDóI ía.rzaszi 3zőveíals.cióí irrdíí-
Ezzel mitldenkinek módot akar adni, hogy tavaszi ruhaszövet szükségletét olcsón beszerezze. - Ui és
modern szövetminták állnak rendelkezésre, melyek a legkényesebb izlést is kielegitik. Győződiön

meg és kérjen mintakollekciót. Mindenkinek szívesen álI rendelkezésére a hivatalos órák alatt
a, G^7Z,IDASÁGI I|I\/ATAL-



alcsó rul|nát llnoz dl

N4lA G yA/R CS/E/R/IflES ZI
Ma, amikor mindenki azon van, hogy a legtobbet kapja

Magyar Cserkész és a cserkészbolt ) a magyar cserké-a

kétszet tekintélyes erőforrása

a kevesebb pénzéért - @@,o

, egyesítik ...iitu.t ffi , hogy

annguar cserkósz|iú # olcsóhh rilháho,miusson
1934 rnárcíus 15-rnájus 15 kőzőtt

elaphozcsatoltk"du:,=Ty-u:4.3sijegyffiahpjánegyfe1szerelésnél

korulbelul 4 pengőt takaríthat meg.

A Cserkészbolt ugyanis 2 hónapig példátlanul olcsó árakon adja az

jól bevált minőségú cikkeit, hogy

aMa lvlagyar LSerKeSZ eloTlZeTeSeTr Cserkész előíizetését könnyítse meg azigy megtakarított

A cserkészszellemffitakarékosságra ffinevel
Tobbet - iót - olcsóbban nyujtani cserkészszellem.

Gondosan tanulmányozd át a vásárlási jegyet - meg leszel

lepvesÜ§Y''' És sietve használd ki ezt a példátlan kedvezményt ! ! !

Cserkészbolt csü á Cserkészházban
e u a a| e s t, V,, Ia 9{ ? {!t 9 

o 
1; T T 1,, 9:, í: },t!li, ";l1üií;i'-'";;Íí§Í,i1l,Í)

,,Élet,, lrodalml és Nyomda Rt, Budapest, L, Horthy Miklós-út 15. _ lgazgató: Laiszky Jenö.

e

eddigi,

pénzen.


