
l

l

l

:

I

MAGYAR CSER,I{ESZ
§aerkeszti : vEL Ó s y EL ER

XT. éaí, 10, se.

Ara 5O fill,ér.

7934. mdlius 75,



LeoeLezzűn

Kcdves Fitik!

Iróasztarlunkon íekszik egy könyv, melynek megírásáért, úgy
órezzük, egy kis íelelósség a levelezési akciót is terheli. A meg-
irás érdeme viszont hiánytalantrl a szerzőé, Arató István csei-
i;észtestvérünké, aki ,,Vádak és tények" címen tanulmányt írt
Magyarország háborús felelősségéről (Egyetemi Nyomda, Brr-
dapest, 1934). - Duplcx Iibelli dos est. Szerelnők azt hinni,
hogy a szerzőt, aki riégy évvel ezelőtt éppen olyan ievelező-
diákcserkész volt, mint Ti, nem utolsó sorban a külföldiekkel
való levelezés indította a tárgyban való elmélyedésre, Másrész-
ről annak örülünk, hogy tudását nem rejtetté véka atá. Ne,m
lehet külfö|diekkel mélyebben szántó eszmecserét íoIytatni anél-

hatjuk,Arató_István könyvet, melynek külön érdeme a szigorúan
tudományos hang: előre fig5,clméztet, hogy ezt a nagy kérdést
llem lehet népszerű hangon, avagy érzelmi alapon elintézni.

A következö amerikai diákíiúk számáta angol nyelvű levele-
zőket keresünk:

Harold Camp, 15 éves, lakik K,ansas City-ben, repülés, rádió
érdekli.

Dan Macomber és Biliy Hanson Chehalis-ban lakik (Wa-
shington álla,m). Mindkettő 14 éves.

Maurice Burdette és Willie D, Gentry Denton-ban laklk
('I'exas állam). Mindketten 17 évesek és sport iránt érdeklőd-
rtek.

Cimeik megkapha,tók a levelezési akciótól, Budapest, V.,
Nagy Sándor-u. 6. Hivatalos óránk szcmbat d. u. van 4-6-ig.

üzENET.
F. M. pr. i. st. Bp. öszinte soraidat nagyon kószönjük s

amiben _.csak. tehetjük, 
_ 
segítségedre leszünk. Nyomtatványokat

egyidejűleg küIdünk. Nerr Ve§zprémböl ismerüik Téged?
Átdnyi Istvan.

I{ Ö NYvE sTÁ s KA.
A magyar katolikusok hatalmas erőieszítéséről számol be

csinosan kiállított füzetében Molnár Frigyes cserkészparancs-
rrok, a Karitász íötitkára. Néhány tanulsálos sorát idéizük:

.,Még most is vannak, akik tervszerűtlenül szórják szét ado-
mányaika1 s ezáltal életbentartják a íővárost veszélyeztető csa-
lókat. Vannla,k, akik nég rnost is autón keresik íöl a nyomor-
tany,ákat, hogy aztán az erőszakosak és szemfülesek ragadják
ki kezükből az adományokat. Ezzel a szervezetlen adakozással
pa,tkán}rokká és roirgyokká d,egradálja a szegényeket a társa-
dalom. - Ne adjunk segélyt kivizsgálás nélkül. Bízzuk adomá-
nyunkat a Karitász (vagy egyéb egyházak megfelelő szen-e-
zetének. Szerk.) 40 gyüjtőhelyére."

,,Nagyszerű péídaadás kellene, hogy a keresztény karitász
hősi korszaka újból föllángoljon, A helyzef nem reménytelen.
Előttem áIl egy klinikáról elbocsájtott Jiatalember. Februárban
talp nélkül. Jani, a barátja, fogadta be Szondy-utcai vackába.
És Jani, aki szintén rrrunka.nélküli, odaadta neki két ingét, hogy
cipőre cserélhesse a Teleki-téren..."

Az érseki biztos ado,mány-gyüjtésre küldi a cserkészcsapa-
tokat: ,,Csalatérre küldlek benneteket, cserkészek! A háboru-
ban, amikor apáitok a halállal néztek iarkasszemet a h,azáért,
ti, cserkészek, ré§en voltatok a, szeretet jó mun,kájában. Most
is a szeretet har,cára tüzellek benneteket az éhség és hideg
ellen..." (Megjegyzem, hogy van nyomor tavasszal és nyáron
is. Cserkész, gondolj erre, ha nyaraIni, láborozni mehetsz.
Mondj le új ruh,áról, nem föltétlenül szükséges fölszerelési
tárgyról a nyomorgó testvéreid javára! Szerk.)

Diákemberek 7845 P-t és ruhákat adtak össze: természete-
sen úgy, hogy önm,a,guktól vonták meg, csakhogy adhassanak.

A MAGYAR CSERI{EszsZövETspc HrvaTALos ÓnÁr:
A Magyar Cserkészszöuetség központja hivatalos órait hét-

főn, szerddn, pénteken 9-1 óráig és délután 4-7 óráig; kedden,
csütörtökön és szombaton 9-2 óráig tartja. Az utóbbi napok-
ban déluttin az elnökség, a gazdasdgi és pénzügyi csoporl egy-
egy ügyeletes tisztviselöt rendcl ki. Pénztari órdk: naponkint
9-1 óraig, valamint hétfön, szerddn és pénteken 5-6 óráig.

A központi vezetőség tagjainak hivatalos órái a következők:

Dr. Ajkay ]ózsef, a társadalmi ügyek intézője: hétfőn,
ken délután 5-6-ig;

Dr. Bdtori lózsef, rover-cserkészvezetőtiszt: szerdán
{-6 óráig;

Dr. Buczkó Emil, eílenőrző: hétfő, szerda 4-6 óráig;
Éry Emil, kisíiú-vezetőtiszt: kedd, szerda, péntek délután 5-7

óráig. Telefón: délelőtt: 3l-B-91, délután 97-0-35;
vitéz Far,agó Ede, orsz. cserkészvezetőtiszt: naponkint 9-|

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

vitéz Farkas Ferenc, elvi ügyek vezetője: hétfön, szerdán
délután 5---7 óráig, egyébként telefónon: 97-|-37;
. Dr. Herman ]dnos, öregcserkész-vezetőtiszt: szerdán délután
5-J óráig, egyébként teleíónon d. e.: 32-5-97, d. u. 95-0-44;

Kolozsv dri B éla, vizicserkész-vezetőtiszt:. szer dán délután 4-5
óráig, egyébként telefónon délelött 85-0-60;

Dr. Kosch Béla gazd. Jőtitkár: naponta 9-1, hétíön, szerdán,
pénteken 4--7 óráig;

Dr. Koszterszitz lózsef, a Magyar Cserkész szerkesztője: szer-
tlán délután 4-6 óíáig;

Kutl Atíila, személyi ügyek vezetője: szerdán délután 4-Gig;
Liptay ldnos, ellenőr: hétfő 4-7 óráig;
Dr. lvIajor Dezsö, országos ügyvezető főtitkár, ideiglenes ügy-

vezető elnök: hétfő, szerda, péntek 4-6 óráig, kedd, csütörtök,
szombat 10-1 óráig;

Dr. Markus Miklós, pénzügyi vezetö: kedd, szerda, póntek
délután 5-7 óráig; telefónon délelőtt 

'-t7r10 
és l-tl23-ig:

51-3-1l;
Dr. Molndr Frigyes, küllöldi ügyeket intéző lőtitkár: kedd,

csütörtökön délután 4-7 órájg1,
Dr. Ndgel Edgdr, jogtanácsos: hétfö, szerda, péntek délután

5-7 óráig;
Dr. Papp Antal, országos elnök: szerdán délután %5-Yzfuis;
Dr. Sztrilich Plil, h. vezetőtiszt, országos ügyvezető elnök h.:

hétfö, szerda, péntek délután 4--6-ig;
Szundy Géza, testnevelési-vezetőtiszt: héttö, péntek délután

6-7 óráig;
Dr. Temesy Gyöző, rádió- és propagandavezctő: szerdán dél-

után Yz5-|/z6-ig, egyébként telefónon naponta 2-/24 óráigl
5G-8-16;

U lb ri c h H u gó, országos társelnök, cserkészrepülő-vezetötiszt l

hétfő, szerd,a, péntek délután 5-7-ig;
Dr. Zsembery Gyula, országos társelnök, országos ügyész:

szerdán délután 3-5 óráig;
Apródközponl; hétfőn délelőtt l0-1 óráig, szerdán, pénteken

délután 4-7 óráig
Farkaskölyök központ: szerda 6-7 óráig;
Kiscserkész központ: kedden 6-7 óráig;
Fiatal Magyarsrig; kedden 6-7 óráig.

pénte_

délután



XY. éaí.70, sa. 7934 mdj. 75. Mottó : Elküldöd Szentlelkedet
Es rnegúiul.a föld színe...

ILIDVIDILIDS AZ IDIR,D Ó
A tayasz lehellete átsuhant az eídőn. Téli álomba me-

rülten, fakón, gémberedetten álltak a fatörzsek. Nem lát-
szott bennük semm,i élet. S akkor megmozdult valami rej-
telmes erő a hétalvó rügyek mélyén. Tegnap fiegduzzad-
tak, kifényes,edtek. Ma sz,étvetik börtönük falát. Átdider-
gik az éjszakát, de holnap már kibontják smaragdszín
fátyolukat. Millió és millió parányi gyöngyszem feslik ki
apró levélcso,korba és mielőtt az ernber észbekapna: lehel-
letfinomságtl, élénkzöld élet kacag a tegnap még oly ko-
mor erdő arculatán.

Nem a tavasz melege, nem is a faóriásokban rejlő ős-
erők, hanem számtalan piciny rügyecske erőfeszítése, élni
akarása, íázni es túrni tudása, Nap felé vágyása festette
át.az erdőt, Parányi életek összefogása, zajtalan, szemmel
alig látható munkája változlatta át a föld szinét.

Az emberi társadalo,m is mélységes téli álomba merült,
Legföljebb a szenvedélyek vihara rnozgatja meg olykor-
olyko,r az önzésbe, képmutatásba, miközömhozzádságba,
gyűlölködésbe merevedett lelkeket.

És akadt - úgy negyedszáz,ad éve - egy napsugaras-
lelkű angol katona, aki a fiúk iránti nagy szeretetétől in-
díttatva, araszos vállát nekifeszítette annak az ormótlan
sziklakőnek, ami az ifjúság útj,ában hevert. És mi történt?
Az eltaszított szikla hely,én kere§ztül ellenállhatatlan erejű,
meleg légáramlaf süvített elő. Bele a lelkek fagyos, szere-
tetlen világába. És máról holnapra rnegindult a rügyfaka-
dás a lelkek mélyén.

A dolog nem ment azért könnyen. A fagy nem engedett
egykönnyen s az első, zsenge hajtásoknak volt mit dide-
regniök az értetlenségnek s a megcsontosodott előítéletek-

nek dermesztő hidegétől. Az új életerő azonban szívós
elemnek bizonyult. Ráncok símultak. Yálasztótalak omol-
tak. Ellentétek egyenlítődtek és öklök kiengedtek. Barna
és fehér kezek egybefogódtak. Ellenséges lobogók egy ár-
bócra kerültek.

Mert az egyesek ne,makarásán meghiusulhat minden.
De az egyesek akarásán megfordulhat minden.
Mi pedig akarjuk a társadalo,m májusát. Akarjuk a hű-

séget, az egymásért valóságot, ,a tevékeny szeretetet, a se-
gítésre való készséget. A mosolyt, az egyenesderekú szem-
től-szembe beszédet. Éppen azért véssük, faragjuk, ido-
mítjuk önmagunkat szüntelen a tíz törvény mintájára, mert
tudjuk, hogy a társadalmat nem lehet kívülről átfesteni:
az egyeseket kell gyökerestől megv áltoztatni.

De tudjuk azt is, hogy a magunk erejéből nem sokra
megyünk, Kényelmesek vagyunk és gyávák. Keservesen
nyögjük a test gravitációját. Pünkösd kell nekünk! A
Szentlélek Uristen tvze, vihara, Ami hevitsen. Magával ra-
gad j on. Átsegítsen a hétköznapok szürke holtpontj ain . Azérí
kitárjuk Neki a lelkünket. Éljük a hitünket. Az ő erejével,
az ő ajándékaival töltekezünk.

Mi nem nézzük, hogy mások kényelmesen heverésznek
kezünk munkájának az árnyékában. Nem csüggedünk, ha
küzdésünk végeztével nem látunk kellő eredményt. Évez-
redek fagyát nem lehet egyetlen lehellettel kiengesztelni.
De tudjuk, h,ogy a Tavaszt, a Pünkösd,öt mégis előrevit-
tük. Ha csak egy kakaslépéssel is.

es erős hittel hiszünk annak a; csodálatos májusi reg-
gelnek a felvirradásában, amelyen az emberiség arra éb-
red, hogy immár - leveles az erdő.

Állok a |énybe
Minden a tény!
Hol volt a tegnap,
Mdr mikor ó volí,
H,ot uolt a tenger,
Már mikor ó volt,
Hol volt az ember,
Már mikor ó vatt,
Hol vott a föld
És hol vottam én?!

Áu_are ,A /FÉ^Vy/EE.
(Szovalókórus,) Irta: Puszta Sdndor.

Nézek a fénybe,
Minden a Fény!
Holdak gurulnwk,
N,apok gurulnak,
Fények csurognak,
Csill,agok ugornak
Az ég peremén . . .

Messzire nézz el,
Izzik az éter,
szemed ,elkdbul
Az űrök terén-

Vakulsz a F,ényre
S bé,o,mlasz félve,
Mert minden a Fény!

Állok a f énybe,
Minden a Fény!
Minden az Isten!
óh, mi az én?
Mi lesz a holnap,
Mi lesz a tenger,
Mi lesz az ember,

Mi leszek én?!

U j vihar tombol!
Kcirtyavtírt romb.ol,
Minden elomlik
S mi lesz az:Én?

f

De Isten trónol
s előtte hódol
Mind,en! S a fény!

Mert Isten a Fény!

;;!
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Tiseűel,gelc a,B í,stení, keggel,em hősénele !

Gödöllő alvégi gyerekseregében
riasztó hír kelt szárnyra' szerdán (áp-
rilis 25-én) délután. Csakhamar egy
csomó kis és nagy gyerek gyűlt össze
a Gizel|a-úti lakás előtt és könnyes
szemekkel, ho,sszan nézték a sötét ab-
|akot, v átták Laci bácsit. Ezúttal hiába
várták s hiába várják ezutá.n,Lacibá-
csi ma délután örökre itthagyta kis
barátait, meghalt fiatalon, a budapesti
Verebély-klinikán.

Egyik cserkészfiú sóhajtva meséli:
őmiatta tanultam meg a morzét. Na-
gyon jó ,,barátom" volt, morzelevelet
írt, szégyeltem, hogy nem értettem,
megtanultam s én is morzéva| vála-
szoltam neki.

Egy másik pöttöm jószág sírásra
biggyent ajakkal mondja: Istenem, de
szépen tudott mesé,lni. Mi csak el-
m,ondtuk, miről meséljen s ő mesélt,
mesólt, de olyan szépen, hogy az csu-
da. Ki tog ezután mesélni nekünk?
kérdi és senki sem tud íe,lelni rá.
-- Hajót terveztünk vele - mondja

meg akartuk épiteni s Laci bácsi
a tengeri csata egész ,haditervét.

ELMENT A LACI BÁCSI...

nek is.
Bizony vége sok mindennek... Emlékeztek, fiúk, arra a

kis totókocsira, mely ,mindennap megjelent, tavaly nyá-
ron a jamboreen? Mosolygósarcít, hősies lelkületű, arany-
szívú fiatal asszony tőlta a kocsit, míg eí nem vették tőle
s vitték továblr a benne ülő pirosarcú, csillogószemű, nyo.
moréktestű, apostoli lelkületű öregcserké,sz testvéreteket?

ő volt az, kiröl a Jamb,o,ree Magyar
Cserkész is oly s7ívmelengető sorok-
kal emlékezett meg H,arangi Ldszló dr.
Már a jamboree évében súlyos beteg
volt, de talpraállította a jamboree.
B,oldogan jött vissza közénk: Meggyó-
gyultam, meggyógyított a jamboree -mondotta. S járta a gödöllői parkokat
tolókocsiján, szive fölött Baden Po-
wel1 sajátkező soraival, melyben ,,A
boldogulás ösvényein" c. könyvének
f,ordítását köszöni meg. Szegény Laci
bácsi is a boldogulás, az újraéledés
ösvényein járt 1933 nyarán s még egy
évet sem fordult az idő kereke, alig
zöldültek ki újra a fák, bokrok a gö-
döllői parkokban, magába fogadta őt
a gödöllői temető.

Elment a gyerekek pajtása, kik cso-
portosan kísérték a Cizella-úton, ha
jó időben kijöhetett közéjük. Elment
a Kis Pajtás szerkesztője, Hökköm
Matyija, elment a Magyar Cserkész

sok-sok vidám és komoly versének, elbeszélésének írója,
szindatabjainak szerzőie, elment egy nagytudású, ember,
ki rengeteget olvasott, tanult, elment, ki ny,omorék kézzel
írásaiban állíiott emléket önmagának, elment egy tanár,
ki sohasem tanított katedrán, de tanított életével, írásaival,
elment egy jóságos szívű cserkész,testvér, ki nemcsak a
gödöllői fiúknak fog hiányozni, hanem azoknak ,az ezrek-
nek, kik írásáin derültek és épültek. Fiúk, ha e sorokat
olvassátok, álljatok meg egy pillanatra s imádságos szív-
vel tisztelegjetek lélekben Harangi Laci bácsi sírja előtt.
Értetek élt. Dr. Poht Sdndar.

egy h4rmadik -rnár kidolgozta
Vége vad en-

, ITT.YAGYOK,
Megszólalt az úr_:

édes ió |iam,
a szenvedésed most mar véget ér.

Tdrva etőtt,ed a mennjl kapuia.

És szcill o. télek:

.istenem! I]rarn!
a szenuedést Te kütdötted le rdm,
és bízó szivvel elfogadtam ,én,

Áldó,kezedből rossz nem is iöhet.

URAM !

De most ,rgnidd meg, éf,e5.Istenem,
H,a,gy egt kicsit hadd szenvedjek tovtibb,
Ltísd, szép az élet idelent nekem,
Kiket Te',adtdt itt uannak u'elem:

hű étettársam, testvérim, atydm,
és ídj a ud.ltis tőlük. És uan itt
sok kis b|arátom: uig cserkésztiúk,
mosolygó pajtik, édes kisbabák.
,Bs mind szeretnek. Engedd, Istenem,
hogy,egy kicsit meséljek még nekik.

. De újra szólt az t3r:

édes fiam,
órád letelt. Vdrl,ak.

S készséges,en ,

ns l:aci bdcsi elment most közülünk"

i' ,,q

,: . Detnecskytté Vo$ Irma.



Álea,rol,tt, tl, uildg rnegei,júasát.

ATILANTIICA
Szurokfekete éiszaka. Sehol egyetlen fényforrás, egyetlen csil- erősen bukdácsoló géP.sima és.síkos szárnYárÓl le ne csússza-

u§ű€-giÁ',-ámóiv"if ie"}ó átt8i"é izijeiztő sottts"é'get_ A tró- nak, vagy .egy átcsapódó, hullám le ne.,sodorja Őtet. A pilóta
pu-si vihár bedie váttozattán ertivót tom"bol snár két Órája, Fü- ezalatt_ az ize.manyagtartányokat .vi",,s8álta^ felÜl és megállaPÍ-
íyöl".,-rúcriiiilstii"i-;ré|, rnir.óiten i,trán§ietra minde,i fotán totta, hogy a benzinnek még körülbelül a fele megvan. Ezze| a

eiret<ti'oor7atmas- dalát. Égvjie. éiesen, veBkig hatóan, rrr,ajd súllyal nem is lesz nehéz Újból startolni.
lÁi",ii^róváiű áélyó" zri§,'mintrrá i foklok drgóna:á 'szóln"a. Mikor mindennel elkészültek,,Mr. Gibson a szerelő segitségé-
Énu. á r1Ziu"irongáto mótB'aiauá télóvógytir a teriger uérr.s mo- vel meginditotta a, motorokat es kevés gázt_ adott Úg.y, hog_Y a

;"jiá; 
-a;-;-i;l%.naóióti 

t"itaáot< iglmásra-csapódásának ceg,feltartott_ orral szélirányban kezdett siklani a vizen. Erre
i;hii;csáttunaiá. Á ieu.g8 oiyán, mint i"mosótonyh'ában: me_ azértu.olt szükség, ho.gyMr. Haynek egyhatározottiránya, mint-
iég ts vügoiróiieti, ' egy bázisa.legyen..a helymeghatározáshoz.--e,tuo.-" 

u" itéióiiaouen egy repülőgép keresi az útj,át Európa 
!,g1"l";á*,,í'Js_il l1'ff.'ö lsi"h:iö§.á.f, üHitlX"óql?illJ,l:

Á.motorok ,álható, egyenletes zúgása kétségbeesetten igyek- hánysz,or Mr...Hay valamitcsinált. Titkos vágya volt, hogy egy-
srit'iritsra.nyalni az' elöinek bömböiését. Az aéé| és vas íe§yel- szeí Ő is repülŐ-n,avigátor lehessen. Nappal a.hangárokban dol-
mereii hangjá merészen keresi a b.abért az őstermészet bŰZal- gozott, este pedig szorgalmasan látogatta az ingyenes Evening-
mas hangv§rsenyén. Schoolokat., Amellett,.hogy ügye9. és.megbizható motorszerelő-Érá|"tÍ 

az Íniápo|ísi Intercontinental Air Mail Corporalion volt,,üres Óráiban valóságos rádiÓ-tudósnak kéPezte_.ki magát.
igi"gátoiagi iiodájában sápadtan, sz:ótlanul ülnek,az Ömberek M1. Hay_ 9z.erelte ezt a minden iránt érdeklődő szőke íiút és ahol
ei ioeges iÜrelmetl"enséggel'tekintgetnek a hangszóró felé. A,rc- tehette, ki_is elégitette tudásszomját.
vónusíitut kom,orrá, f,g"godalomtéljessé váltoátja az a tudat, -.M.r. Y,ly,,3 helymeghatározásitt is Úgy megy, mint az an,
hócr-;áiáioi ui aóéan r<-o?epen *osi u, emberkéz gyönge alko- naPolisi rádióállomáson?
iir}ui"ii é]ót+aLárrrárcát a'természet fékevesztett &oivá. e ra- - Nem. Én most az Ú. n..,,repülŐgépre szerelt r,ádió. irány-
oiotetei.jnista hiábu k.re" összeköttetést a géppet. Fél óra óta méóvel!'] |ogo,k dolgozni. AnnaPolis a rePÜlőgéP je.leit..v9szi
;ór.i hii ,;Átiántica;,-rot. Amerika büszkesé"gé,'a világ legtöké- é9 Úgy végzi a. be.mérést,_ é,s aztán a mérés eredményét köz|i .a
iet.ióut rdputogepe ne,m ad életjelt magárói Kétségte-len, trogy géppgl mi pedig két, küllöldi állomásra .|algo]yn,! egym,ásután
.,g5-;élyb."ir;;.'úigv tátan mar... Ne,m"is jó rágonáolrri!' -- és.saját magunkat mirjlik be. A mérés kiértékelését, azazmagát--Á-r,á"giroiÓ, 

aÁ.giv eooig tizpercenkint hozta"a híreket a re- a lely,me.ghatározást is_itt a,gépen eszközöljük.
piirogepfii, rnoit n.ni at<ái-tetéiigeani halálos némaságából. _Beszéd közben Mr. Hay leült az ,asztalhoz, ,amelyen jobbról

A pilóta fülén a ,r."gyrotun l,egzörren u nuuiga.io* t;.,t fif Íf,:r"J§ffii'{i,fi:i,:Jí#§§{§$fii,j,EJ*lt*"'#:#i,§
hangja: .n.Lp- levő falra pedig fejmagasságban egy lélig süly-

- Halló. Mr. Gibson! Vésképen nem tudom, lvesztett gömbiránvtű volt íelerősítve.
"--j'Halló, 

Mr. Gibson! Végképen nem tudom, -"!--,tt lyesztett gtjrnoiia"viri ,Üi'i.jói,iiiiö
meíre vagyunk. Fogalmam sincs, vajjon a vihar :\\ - Szóval a repülőgép iránymérője más, mint a
az útirányunktól délre, vagy északra térített-e el? ,r\ \ \ íöldi állomásé - mormogja Johnny mintegy ma-

- It is a pity, Mr. Hay. De nem lehetne valami -t-lN_i_', \ \ gának, .félhangosan.
errefelé csáriar!'o hajót iregkérdezni? _+*".,-q-F-T:]:FTl.|o,*, ,,- Lényegében ugyanaz - kapja eL.a szót Mr.erreíelé csavargó hajót megkérdezni? _+*".aL=+i-.-|-]=++.to,* Len}egeDen UgYanaZ - KaP]a el a SZOT lvlr,

-Lehetetlen,hiszenmondtam,hogyazanten.ffiI11x,:',f,Ykllg-:::|:'gl^Yi1*TjI..^!1o"-,nát letépte a viúar. Ráadásul az ég is-6orult, úgy- \l|l_/ / l']::],.i,'11'_,u']oT1'_,1'u:J*:|ol:,T'T'g_:,1,^="j"át 
l.íöi;;^;iiir;:"ffi;,fiili;;'3g"É"do;,írtl'iigv \l_/,/ kivül a földi állomás.iránymérője mindig a?.F-J

ii"áv .ŐiúÖa;;;ii'É;lú.ghatározást.., ..,tá_ *1rÍ1/ 
i:::tf1_1:': a gonio szöget, míg a iepülőgépzr;l]hetek. 

^,r 
,i?r"-§á3ji,"1:i{r;#!íű"!11| 

T$b.:ff'Jrtlt
. - AU.right, r.n! dear,.de nem gondolja, h.9gy ffi pa-ralleT. hu u g.p íraÁytvaltortut]'á Éo.rn7nvuÓ-
én sem bolyonghatok a levegőben 1500 lóerővel *'l9 

nnl is elmozrilli mivel "neriio epv izör, mérés'énél
. - 

All,rLgnt, Ily u_eur,,Qe n.elll gon_u0lla, nogY g;l\l parallel. Ha a gép iránytvá|toztat, a kormányvo-
én .sem bolyonghatok a levegőben 1500 lóerő.vel *'l9 

nal is elmozdri i,rúei'p.aig ógv lág meies'enet
addig,..amíg a jótékony..éhhalál meg nem szaba- l. ábra. a kiindulási szögszárnák elgye-Iíesnek- kell lenni,
dit ettől a vaktában való rohangászástól? ázert siút ioges,'hógy u m§ioJ tirtama alatt á
. ;NaÉy9n is gondolom..ifjú ember, épp,azért tanácslom, hogy gép egyenes irán Ú* h;l;aion.
barát\9:zz€k _meg a leszállás g_ondolatával. " 

iorrfriynat< miidez ,r..r.liátnutólag kissé magas, azérí in-
,-,What.d.id y,ou say?.Leszállni? A viharos tengerre?^Mit.gon- tá'tltl gyákortatibb térre tereli a,beszéiletést.
dol dear old fellow,,talán .angyal yac_y.o_k én és ez a 40 ,méteres 

- EL az iránymérő, Mr. Hay? - kfirdi a ferde, lapos szek-
szárny mind az én lapockámból nőtt ki? rénvkére mutatvá.
, .- Igen, Ie kell szálln_un,k, m.ert itt.a levegőben nem csinálhat- -_ 

I§en_ Á gyúrűalakú keretantenna nem látszik, az a gép tör-juk meg az antennát, Már,pe.dig a.níennár,a szükségünk van, te- zse totltf v.an'í"igátrrátoun elhól!ez;;.
kintve, hogy kizárólag rádióirányításra vagyunk utalva. Azon- --__ 

É," ez a mutátó?kívül éppen._emiatt íél óráia megsza.kadt minden ös§zekótteté- _ Az antenna elmozdulás át !e|zi. Ha ezt a kart elforgatom,
sünk a külvilággal. Annapolis már úgyis azt hiszí, hogy vé- vete egyiiti toiog á áutáto is. h rnutatóhoz tartozik erá tok-
günk van.

- A vihar már elállt, a hullámverés se lesz olyan nagy. Ide
figyeljenl Mi Johnnyval'rÍuáÜ'iXffi".'.'.'u,ni'iá,i',fit-lffÍ[,riÍi + Lásd a Magyar Cserkész 193,1. I. 15-i szánrát. (1b módszer.)

a vizet, maga pedig íelgyttjtja az elülső i,ényszórókat és sztipen, Ebaóúibfi:i"i-ni u'r,óái".ioiitu, reiir.rir. i t'""ge.re.'oe iígiai: \ /1-|_ {
zon, tehetőie§ á jeáná?votO huilámra ültesse té-i'§ep.i'' -'-- Y - 

1

- Well, Az,már az én dolgom! De... \ l

- Csak semmi ,,de", dear friend. Maga a Társa,ság legkivá- \, I

|óbb pilótája és a jelen pillanatb,an mindannyiunk egyetlen re- X+
ménysége. en pedig - a parancsnoka! E::f-t

-! I knor, Sir/ iltegtesiem a kötelességemet. ! T
nr:'L!Á{:Ii'JÍ ,uo,,o, megérdemelte a ,,Társaság legjobb 4

pilótáj,a" nevet,.rnert.éj,szaka,.r,akéták és iényszó.rók.gyenge íé- 
lnye mellett baj nélkül leszállt az óceán közepén, A hull,ámok i

iéléti Áei'ntiiáttá-e§y aaraaig a gépet, de midőn érezte, hogy l \
az úszótest beleütődi.k egy hullámhegybe, teljes erővel hasra \ :

|íí!,iuffi§iii,ufl],íi,,TííJj":,.Tái'á::'í,""*",',".,"iuií;,f liili a.++. lturzus szőg \ \
nyugodtan, mert a tenger maga sem vÓlt nyugodt. Yeszély áion- /j,s?' gon;o szó9 E \r<--\
bán nem fenyegetett, mert a gép építésénéi s2ámoltak ilyen ten- Fclzt'sol1io sző7 B N_ \

geri kényszerleszállás lehetőségével és- megfelelő erősre mére- l \ u "";tezték.

l. ábra.

l.tnny, ,a szerelő ,és Mr. Hay derekukra erösített kötéllel ki- \ iÍ_ /
másztak a sz.árnyra és kézilámpa fényénél újakkal pótolták a \--"'-l
leszakadt antennahuzalokat. Közben nagyon vigyáztak, hogy az 2. ábra.
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Eggüűt d,olgoaotm a Saeittél,ekkel, !

beosztás, amelynek Oo-a egybees ik az iránytű kormányvonalá-
val (1. ábra). Ha a gép.észak4ak repúl és a földi adóállomás
is északon van, akkora ,a keretantennán mért szög,0o, Ha a gép
iránya nem változik, azaz E-nak megy továbbra is, csak az adóI
más-más irányban képzetjük elhelyezve, akkor keleten 90o, délen

" 18CI és nyugaton 27U az iránymérőn leolvasott bemérés értéké.
Tudod, hogy nriért kell pon1 a keretantennát használni az irány-
méréshez?

- Oh yes Sir! - csill,an fel Johnny szeme és láthatólag bol-
dog, hogy ő is tud mondani valami okosat. - A keretantenna
tulajdonsága az, hogyha a keret síkja merőleges a földi adót és
a repülőgép helyét összekötő egyenesre, akkor nem hallatszik
az á|lomás, míg ha a keret síkja egybeesik az összekötő egye-
nessel, akkor a maximális hangerővel jelentkezik ,az állomás.

Mr, Hay közben bekapcsolja a vevőkészüléket és jobbjával a
hangoló kondenzátort forgatja, míg balkezét az iránymérő íor-
gató karjár,a teszi. Int Johnnynak, hogy tegye íejére a másik pár
kagylót. Egy csomó fütyülés, recsegés után Mr. Hay megáll egy
állomáson és Johnny hallja, amint azt a legaagyobb hangerőre
hangolja, miközben a rádió kondenzátorait és az iránymérő kar-
ját egyszerre íorgatja. Majd a kondenzátor gombját elengedve,
csak az iránymérő karját íorgatja mindaddig, míg a hangok a
kagylóban teljesen elhalkulnak.

Ekkor Mr. Hay leolvassa a mutató állását és irja P:87".
- A gonio szög - go,ndolja magában Johnny és már le akarja

venni a fejéről a kagyló,t, gondolv,án, hogy vége a mérésnek,
midőn látja, hogy Mr. Hay tovább tárcsázik. Jó messzire az e|őb-
bitől megint fog egy állomást. Először íelhangolja, majd egé-
szen_lehalkítja és a fokbeosztás azt a számát, amelyen a mutató
megáll, leirja: y: l2lo.

Johlly _oldal.át irgalmatlanul fúrj,a a kiváncsiság.
. - Mr. Hay, minek két gonio szög, hiszen Annapblisb,an min-

dig csak egye1 mérnek?
.- Pt|g!ei!9O, !,ogy Annapolis más módszerrel dolgozik, mint

mi, a földi állomás, Nekünk két mérésre van szükségünk. Ha csak
egJ ismert helyű rádióállomást mérünk be és természetesen egy-
időben a gép repiilési szögét, amelyet kttrzus-szögnek is nevé2-
!eY. 42 iránylűn szintén megállapítluk, akkor csu"k a repülőgép
ranyd.t, kapjuk meg a bemért adó,állomáshoz viszonyitva. }i-
gyelj ide:

Ceruzát, vonalzót vesz elő és az ,asztalra kifeszített repülőtér-
kép fölé hajol. Celluloid szögmérő segítségével szögeket mér iöi,
máid Brest várost jelképező karikából kiindulva egy hosszú egl,e-
nes vonalat húzki-az óceánra (2. ábra),

- Ezen az irdnyvonalon van valahol a gépünk, Hogy hol, azt
mindiárt meglátjuk, ha a másik,állo,m:ás irárryvonalát is meg-
ra jzolom.

ijzögmérö, vonakzó ós ceruza segélyével még egy vonalat rai-
zol a iérképre, amely most a spanyol Cadiz-ból indul ki, Ahol a
két vonal rireiszi egymást, azt a helyet bekarikázza és nyugod-
tan megszólal:

- ttivagyunk. A vihar északr,a téritett ki bennünket.
Maid miritegv önmagának beszélve íolytatja munkáját_

- Cólunk Ö§tia - é1 a térkópen összeköti a góp helyét Róma
kikótőjével -. A mágneses meridián es az ú_j^útirány állal be-
zárí siög - szögmérón leméri a szöget _- 1O2'(3. á'ora).

A pilóla íülén megcsendül a telefon: Hallo, Mr. Gibson! Let
us stárt! (Indulás!) Helyesbitett kurzusszög 1O2o. Siessiink, hog1
le ne késsük ostiában a finom maccaroni-vacsorátl

Kouacs Gyula.

3. ábra.

oo

llElll((O) csl|E llRR nK E S 7l1ll@) llRvilE N Y
Kőzli: dr. CSABA JENŐ

Jobb érzéssel fogtok visszagondolni Fabricius nevű régi ró-
malía.

A római Fabriciust az ellenség vczéróhez küldtók. hoL,v les-
l?gyobb nentzeti ünnepükl.e kieszközölje togoly honfitá?éainík
idei glenes szabadságát.

Pyrlhus mindent megkísérelt, hogy ezt a kiváló római had-
vezért elpártolásra bír.já, Igért neki-pénzt, hatalmat - hiáb;.

Végre bekísérte egy terembe, hol hátalmas eleíántot u.r.ii"t
feiéje_ Az állat rémó§en fenyegetödzve rolrant neki. lronaái árómai nyugodtan mondotta 

-a 
királynak:

- Amilv kevéssé csábított a péázed, oly kcvóssé ijeszt meg
eIeíántod. 

-

.A király ezután. barátságával kínálta meg, de ő még ezt is
visszatrtasitotta. Hazája eIIensóge nem leheT' az ő hari+ia 

-

Látjátok, fiúk! Ez az ember iudta, mivel tartozik iiájának.

Tudta lV. Károly német császár is. Mindent mestett. hosv
birodalmában a kö-zrendet helyreállítsa és a rablótJvágók s1'-rázdáIkodásának végetvessen. 

-

Volt hívei sorában. egy Sman nevű lovag, Ez egy alkalommal
megmentette a császár életét. A császár aránylánciál tüntette ki.A háború után a vité_z lovagból rablólovag lett. A ciászá,r
kénytelen volt ellene hadba szá'jlni. Nem soká"ig tudott áióánl. a rablő az orsz,ág,erejével, kegyelemre megactia magát, Á ti-raly nyakláncavai tepeit Éi ;-;á;i;i'i, de számításában csaló-
dott. A császár letépte nyakáról egykori hőstettének besÉáós
tanujelét és kötelet adatott a heivéié.

- Nem adok örökre aranvláncői!
És a rabló elvette büntetését.

. A császár pedig teljesítette kötelességét. Hazájának tartozottvele. 
*

, Borzalmas. repülőszerencsétlenség történt Angliában, Comp-
ton mellett. A katasztróta alkalmávál a sépet vezétö nilóta oluán
lélekjelenlétet tanusított, mely párját r"itÍ<itja u r.púiei-.fróni-
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kájában s nemes önfeláldoással ő tette lehetővé, hogy az égő
repülőgépből négy utas megmenekülhetett. A gép ,ugyánis, mely
mindaddig a legkisebb hiba nélkül repült, Compton felett hirte-
len kigyulladt. Mikor a pilóta észrevette, hogy a qépházból lán-
gok csapnak ki, utasitást adott bajtársainak, hogy csatolják íel
ejtőernyőjüket és ugorjanak ki a gépből. A pilótá maga az égő
gép volánja me,lett maradt, A repülőgépböl kiugrott Ót katona
közül négyen megmenekültek, csak az egyiknek nenr nyílt ki az
ejtőernyője és agyonzúzta magát. A hős pilóta a géppel együtt
lezuhant és összeégett. Teljesítette kötelességét embertársaival
szemben !

A háborúban egy község plébániájának pincéjében helyezték
el a sebesúlteket. Ott volt az első segélynyujtás. Több kátorrát
kiküldtek, hogy i4vítsák ki az egyetlén utht, amely a ,,Hihter-
land"-ba ye?e!. ry9cy gr,ánát-haiitotta Iyukak voitak ugyanis
az úton. A katonák megcsináIták az utai, de hogy? Csak úgy
tessék-lássék. Ágakat hánytak a gödörbe, kis földé rá és_azíál
elmentek. Aznap este nagy ütközet volt és sok sebesültet hoztak
a kőtőzőbe. Az orvosok autókért telefonáltak, hogy a sebesül-
teket elvigyék és legyen hely a később érkezőkrtek. Az autók
elinduitak, azonban c_sak nem érkeztek meg. Mindég több és
több sebesültet hoztak, az orvosok már nem tudták'-őket sem
elhelyez.ni, sem ellátni. Végre a főorvos kerékpárost küldött ki,
hogy nézze..meg,,h9l _maradnak az autők? Kidérült, hogy mind-
i"á:! a?.első autó, belekerült ilyen nagyjában eltakart 

*§OdOrbe,

felfordult és elállta a következők útját. Reggelig tartótt, míg
az utat szabaddá tették. Közben perize soliiebésült meghalt]
g.kilne_k az életét meg, lehetett volna menteni. Talán még áa ié
élnének, ha az útcsináIók becsülettel teljesítették volna f,öteles-ségüket. 

,f

Tudjátok, honnan merítette Schiller a ,,Bürgschaff' című köl-
teménye gondolatát? 

- Dámon és Phintias ió barátok voltak.
Mindketten Dyonisos zsarnok logságába keriiltek, aki az egy].-



ket halálra ítélte. Az elítélt engedélyt kért, hogy előbb családi
ügyeit rendezhesse, Barátja jót állott érte. Már közelgett a ki-
végzés órája, de az elítétt csak nem jelentkezett. Barátja eskü-
dözött, hogy biztosan megérkezik. Nem is csalódott!

A zsarnokot annyira meghatotta a két barát nemes viselke-
dése, hogy szabadon bocsátotta őket.

Ez a két iőbarál teljesítette kötelességét.

A spártaiak kitüntek viter.ejiir. és tisztelettudásuk által. Az
olimpiai játékok alkalmával történt, hogy egy öreg görög hiába
iárkált a nézőtéren, senkisem adott neki helyet. Amikor spár-
taiak közelébe ért, a íiatalok azonna| felpattantak helyükről és
helyet adtak az aggastyánnak.

Az felkiáltott:

- Valamennyi görög nemzet ismeri a2 erényt. De csak a
spártaiak gyakorolják.

Teljesítették emberbar'áti kötelességüket.,

" III. törvény: A c§erké§z, ahot tud segit.

A segítés lelkét ,második természetté kell nevelni. Erre töre-
ke_dett az a régi ne:meq aki címerébe vésette: minden jótettre
készen vagyok. _ Erre törekedett Titrts római császár is. Ha
olyan nap után tartott lelkiisrneretvizsgálatot, , amelyiken nem
sikerült semmi jót sem tenni, fáidalmásan kiáltott-fel: Diem
perdidi! Ezt a n,arpot elvesztettem!

Petőfi szívesen segített szegényebbsorsú írótársain, ha mód-
jában volt. Azonban nagyon bosszankodot| ha kölcsön kértek
tőle.

- Ug}is tudom, hogy nerm adod meg, kérj inkább úgy, de
ne kölcsön.

Ha azután va.Iamelyik adósa megtartotta szavát, visszraiíizette
a kölcsönösszeget, mbsolyogva jegYyezte rneg:

- Mennyire javul a világ! Már nerncsak á lartozásokat lize-
tik vissza az emberek. han€m az ajándékokat is.

*

_. 
Követésre rnéltó példát adott a custozza,i győző, Albrecht

főherceg. H,alála előtt betiltotta az összes ko§iorú-ado,mányt,
azzal az indokolással, írogy inkább adják a pénzt a szegények-
nek, vagy rnondassanrak rajta szentmiséket.

Nehéeségek köeü ls sBll,d,rd,űm rernél,els,

Edward valesi hercegnek, a későbbi VII. Edward angol ki_
rálynak a szabója egy alkalommal arról plania|szkodott, hogy
pénz,ét le retetlen színű zöld szövetbe fektette és most senkinek
sem kell s neki tönkíe kell mennie. A lrercegnek, jó e,mberismerő
lévén, ügyes ötlete támadt. Rendelt belőle egy nadrágot. Más-
nap úgy rnent a klubba s ezze| a szabó vagyona meg volt
mentve. A lordok ugyian először összenéztek s azt kérdezték
egymástól, hogy talán ;megbolondult a hercag, de a következő
héten mindenki ,,Edward-nadrágot" viselt. Később mások is
megtudták nagy utánjárással a szabó nevét és rövid egy hónap
alatt rnindenki ,hasonló ruhát készíttetett Londonban, sőt Euró-
paszeíte billiárdposztóból készült ruha 1árla az olyan férfiak
között, akik hamar leszólják a nőket hetenkint változó divatjuk
miatt.

a

Hasonló szociális é:rzés vezette azl a névtelent, akiről most
mege,mlékezem. Teán volt és ott nagy sajnálkoz,ással beszéltek
aríől a: szerencsétlenségről, mely egy szegény csarládot ért. -A sok szó, a sok sajnálkozás és sóhaj közben a mi emberünk
elővette tárcáiát, kitett egy bankjegyet az asztalra, ezekkel a
szavakkal:

- Fogadja a cs,a,lád részvétemeJ.
Azután,a szomszéd,j,ához íordult:

- Mennyire mutatja ki sajnálkozását?
A példa hatott. Lassankint szép összeg kerekedett ki. A je-

lenlevök azután a maguk pádáján |áthalták, mennyire igaza
volt Aranyszájti Sz,ent J,ánosnak, mikor ezt írta:

- Ne szóval szeressünk, hanern cselekedettel!
Ez a, l|l. törvény, 

*

Yigyázzatok szombathelyiek é§ a Ti példátok tanítsa a többi
magyaí testvéreket.

Szent Márton, ki templomotokban nyugszik, még mint po-
gány tiszt kernény télvíz idején kitovagolt Aimiens városából.
Találkozott egy hiányos,an öltözött koldussat, kit rnajd meg-
vett az Isten ridege. Szána|ornta gerjedt és kettévágva köpe-
nyét, átnyujtottal'neki a felét.

A rákövetkező éjjel azt álmodta, hogy a Megváltó a ko dus-
nak adott félköpenyegben megmondta az angyaloknak, hogy
azt. kitöl kapta. Ez az álorn rneg az üdvözítőnek atna szavait
takarta:

- Amit egynek cselekedtek a legkisebbek közül, azt nekem
cselekedtétek.
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ki ne hallotta volna hí-

rét a kályhaíűtőből lett
nagy magyar diploma-
ta biborosnak, , Fráter
Györgynek?! A magyar
pálos ren,d tagja volt és
ha a magyar történelem
lapjait forgatjuk, a fe-
hérruhás pálos atyákat
ott látjuk a prímási szék-
ben, az írók, művészek,
sőt nem riíkán a hazát
védő, kardforgató harco-
sok között is. özséb esz-
tergomi kanonok a pilisi
hegyekben élő remeték-
ből ioborozta l250 körül
a magyu p,álos rendet,

a varsói gyorsvonat az
ideiglenes magy ar határ-
áIl,o,.másra, §zobra. Nem-
zetiszínű zászlők alatl
sorakozó magyafok kö-
szöntötték elsőnek,a ína-
gyar páloS atyákat. Egyik
fehérkámzsás pálos oda-
l,épett a magyar nemzeti-
szinű zász|őhoz, megcsó-
kolta és így szóIotl: ,,Ha-
zadnak rendületlenül,
légy hiue óh magy,ar!.,."

- ,,Edes hazóm f öldjét a
Kdrpd,tok ltibdnól csókol-
tam meg, mert a magyar
haza szdmunkra ott kez-
dődik ..."

amely azután hosszú évszázadokon keresztül i786-ig élesz- Aztán továbbvitte őket a vonat a főváros fe,lé s nemso-
tette a hit és hazaszercíet lángját az oíszágban. II. József kára ott látjuk őket a Szent Gellért-hegy sziklatemploma
parancsára sírva hagyták el hazájuk földjét és száműze- mellett épült kolostorban, Kitárulnak az ablakok s a má-
tésbe mentek, ki Krakóba, ki pedig Censztochovába. jusi, csendes, virágillatos éiszakába imádság száll azEgek

Száznegyvennyolc évi távo,llét után végre május ielé: ,,Uram, ne teledkezzél meg szegény magyarok-
hó .12-én, a asillagfényes májusi éjszakában 14 ról...!
censztochovai magy,ar- pálos szeizetesekkel íutott be l. D.
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óttet fo€odtom...
Voltam: halk hang ,az utta orgondjdn,
Ritmustalan, vod hangzavar között.
A varos tépő, kinzó zaj-csataj,a
hullamzott, zúgott dlmaim |ötött.
S a vad za:jb,an hitib,o tört az' égnelt
Az dlmokért síró lélekltorang . . .

Pogdny vdros pogdny zaj-lüktetésén
Megtört s lehullt a tisztasztirnyú hang.

Voltam: sodort leué'tke rir,addsb,an ...
Vad szirteken tajték folyó r,ohant,
Qrvény ka.v,argott és a kis leyélke
A szennyes, nábzó nUmmmal suhant.
Az dr Jölött megátlni jaj ki tuctna? ...
- Ki fordul gőggel vad uihar elé? ... -A kis levélkét títok, sors sodorta
A zúgó drban pusztulds felé...

M,a mégis - szikl,a udgtató habok közt -orkdnba néz izzó tekintetem.

- A tegnap bdbja múljon el örökre -Kemény ökölben h,arcos két kez,em.
csoddra ,ébredt lazadó titdnként

Iíiosö,nu uaggoh: rsfunbe fogód,aom !

A soCró sorsoí most legdzolom
S magam-akarta új utakra ud§ok
A tüstös, titkos, kínzó varoson.

Mert - im - hitet fogadtam önmag,anmak:
Legyen akdr a sorsom mostohabb
Az ítj ösvényen, jöjjón bdrmi dt,ok,
Sodrott levélként nem megyek tovdbb.
Kitört,az É,let ucíros-börtónébőI,
Átok, zaj, mind a messzeségbe vész. ..
Az draddssal daccal szentbenézek...
A kis levél, im, ktizdel,etnre kész.

Tegnap: halk hang az utca za,j-csatdján,
Sodort levélke tajték, dr között,..
A bűnös ydros atkos habja, úrja
Hullcimzott, "ztigott dlmuim íölött . . .

Ma mégis - szikla vágtató habok közt -orkdnba néz izzó tekintetem.
S jöjjön küzdés és jöjjön bdrmi dtok,
Az tij ösvényen célba .érkezem.

Lév,ai Alajos.

floggan Készútöí( máe mo§t a naggtáboBea2
Az oly,an ügyes legény, mint te, nagyon jól tudja, mit

tesz az, ha valaki a négy kőfal közül négy vászoníal közé
cseppen. es aszfaltkoptatóból erdőnjáró ember lesz belőle.
Nagy eset az, tehát ho,zzá kellr készülnünk.

Amennyire csak lehetséges, már most ho,zzászoktatjuk
magunkat a nyitott ablak közelében való olvtishoz. Tor-
nácon, erkélyen megfelelő pokrócfedezet mel,lett egész bát-
ran alhatik az ember. Bi-Pi a legutóbbi évekig nem aludt
szobában. Télen sem. De persze nem 70 éves. korában
kezdte. Anyus is beleegyezik, ha illendőképpen megmagya-
rázzátok, hogy a hirtelen átmenet a paplanos ágytól a
szellős szalmazsákig sokkal veszedelmesebb lehet.

Ha eddig nem szoktad, gyakoro,ld a reggeli tornat, kú-
lönben odakünn izomlázad lesz az első napokban. - Kert-
ben, vagy kiránduláson a magadforma srác kezdje el óva-
tosan a Nappal v,aló bar,dtkozdst legalrább derékig. Mert
a jó öreg igen goromba szokott lenni a patyolatbőrű vá-
rosi palántákkal szemben! És egész tábo,rozásodat nyögés
és hájjal kenegetés teszi keservessé, ha nem gondolsz
előre.

Ha netalán új bakkancsot kapsz a tábor idejére (ami vi-
lágért sem szükséges, sőt sokkat jobb a régi, kitaposott
cipő, csak a talpa legyen erős) - akkor kérd meg szü-
leidet, hogy legyenek szívesek azt inkább egy hónappal
előbb beszerezni, hogy apránként be tudd törni a bőrt.
Ellen esetben a lábadon is lesz hólyag, nemcsak a _-

' n,yakadon!! es fuccs a boldog kirándulásnak!
, Aztán tessék a konyha körül is forgolódni. Sőt nem is

körülötte, hanem benne. Kuktáskodás! Tojásfeltörés, tea-
főzés, rántotta és rántottleves készítése, főtt tészta leszű-
rése, ,hagyma- és krumplitisztítás, stb., stb. Anyusnak, vagy
a Julcsának segíts ilyesmiben, akkor lesz türelmük hoz-
zád. De lehetőleg csak egy balkézzeI dolgozz ott,,komám,
különben könyörtelenül kiszórnak!

Nem utolsó sorban fontos a tábori előkészület szem-
pontjából a jó magaviselet, jó tanutds iskolában es át-
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helyben, A táborozással a szülő, a munkaadó á|dozatot
hoz érted. Ezt meg kell szolgálni! Ezt követeli a cserkész-
becsület. És még valamit: az igények alapos leszorítdsa.
Táborba Robinzo,nnak megyünk. Nem dollármilliomosnak.

. A táboroző cserkész önszántáből egészen szegény ember.
SokszQr gondol a hordóban lakó Diógéneszre, aki még a
csorba cserépkancsóját is elhajította, amikor rájött, hogy
a tenyerébő1 is nagyszerűen ihatik az ember.

A cserkésztábor szent egymásértvalóság. Tudatosan ké-

. szülök arra, hogy a többieknek hasznd.ra lehessek. Mun-
kával, vagy szórakoztatással, Gyakorlom lna]gamat a
gopbvarrásban, foltozásban. Folttisztításban. Betanulok
valami jó mókát, új játékot, szellemes viccet, amit esős
napokon, vagy tábortűznél elsüthetek, ha, netalán meg-
akad a pfrogram.

Már most összer,akom a szekrény aljában a felszer.elése-
met. Minden hiányt, szakadást lassankint pótolok. Anyust
megkérem, hogy legyen szíves három-négy zacskót varrni,
amikor ráér. Amibe a tisztitő- és mosdóeszközeimet, élel-
miszert, tiszta és szennyes ruhát eltehetem. Ha lehet, mind-
egyik más és más színű legyen. Sátorvizitnél igen jól
tog ez.

Ne feledkezzünk meg a takorékossrigról sem. Mondjunl<
le a fölösleges nyalánkságról, moziról, h,o,gy szüleinknek
kevesebbe kerüljön ez a mi nagy mulatságunk.

- És mire yalő az utolsó perc? - kérded.
Arra, hogy a,cserkész nyugodtan, aház íeltorgatása né,l-

kül, csöndben, elegánsan ,a hátára kanyarítsa a zsák-
jáí, kezet csókol-
jon apjának, any-
jának, megciró-
gassa a testvéreit
és kemény lépés-
sel elinduljon a

- táborba.
ELek bá'.



Hső l|ntrelk or ,1porltyázásnől|.
Az országos, portyázó-verseny nagy előkészületei után, meg-

vallom. esv"kic§it fáradtan hevéredtém le a házunk melletti ré-
ten. olvari'érzésekkel, mint aki már elvégezte a rnaga részét.

- Ezűtán pedig d.olgozzanak az őrsök, gondoltam magamban
és nagyot riyujtózkodlam a puha füvön. Egy_rövidke,ideig úgy
is volT," t. i., "htigy zavartalanÚl pihenhettem. Nem sokáig tartott,
egvszeííe csak Íelém süvített fiam hangja:"] Apukám, cserkészek jönnek.

No, iondoliam magamb"an, úgy látszik mód íölött jól sike-
rül a {ortyázás, hogf még ézei- az eldugott réten is átvonul-
nak a'cseikészek. Már tervezgettém, hogy aznap éjszaka nem
alszom otthon, mert hátha ,,felportyáznak" álmomból a túlbuz-
gók valamely érdeklődéssel. Hisze1 

"1;.ár akadl, aki megkérdezte,
h'ogv pontos'an 20 km-t kell-e bejárni, nem lehet-e egy fél kilo-
méiériel többet. Azjránt is érdeHÓdött egy lelkes növénygyüjtő-
cserkész, hogy lehet-e a 20 növény között lapulevél_ is, mert ő
nagvon 

'széollet tud eqv helven.-Gondolhatiátok, hogy igye-
keiíem szabadulni D. ]]'barátunktól és kínomban már minden
kérdésre igent bó,lintotiam. De amint lelkendezve elrohant, bi-
,ony megs?eppentem, ismerve hősömet, 9k! ryajd képes lesz 20
db. "lapuléveléf t<Utaeni a nernes növény iránti nagy rajongásá-
ban. Hiába kiabáltam utána, csak me§szi, gyenge poríelhő je-
lezte, amerre elkarikázott.

Bizony.ilyen élmények után jól esett a pihenés.

- Apukám, cserkészek! -- kiáLltotta mosit már a fülembe
fiam, s'erre a fülcsengető ielzésre lelálltam, hogy megcsodál-
iam az általam olv ritkán láiott ielenséget. Ttldjátok, hogy néz-
iek ki? Inkább nem írom le. - Ti is ismeritek ezt a fajtát.
Megkórdeztem öket, - a Börzsönybe is megyünk egy pár őrs-
sel,"volt a válasz,. Témesy parancsnok úr is ott lesz.

Parancsnok az őrssel? "trá, hm, gondoltam magamban és a
cseikész felé dobtam a csalétket:

- A parancsnok úr személyesen vezeh az őrsötöket? -,kér-deztem 'olyan elismerő hangéúllyal és biztató arckifejezéssel,,
mint ha dicséretet óhajtanék zengeni utána.

- Nem, csak egy hélyen taláfioznunk kell vele - h?ng?ott
a válasz. S alig riéntek- el a íiúk, akadt egy harmadik. Arra
húzott, amefíe áz elődjei, de nem a vándorló madarak módján,
hanem olvan nem régen ujoncból vedlett módon, mert egy
rosszul csávart takaróf húzott maga után.

Ez történt szombaton és még egy s más, de mindenf el netn
mesélhetek, mert akkor vasárnapra semmi sem maradna.

Vasárnap. Reggel elindultam hazulról könnyú cserkészfelszere-
léssel. Tudjátokfrilyen az? Rövid nadrág, lelgyűrt ujjú ing, kalap,
egy köpeny a karon, a zsebeiben egy kis elemózsiával. Tehát
oithon maiadt a nehéz felszerelés; a hátizsák, az egyszemélyes
bogrács, tazék,|ábas, sátor.lap,'gramotón, no meg a nagy piros,
adtá-terémtette vállpánt is. Csák egy nyúlfarknyit mentem és
máris találkoztam égy csapattal. Fák árnyékában hűseltek a
íiúk, amíg a parancsnók az őrsvezetőknek kiadta a parancsot....
Az őrsveletők komolyan hallgatták Lala bá' parancsát, de mi-
előtt elindultak volna, odébb álltam.

A C§erkészpark felé menet találkoztam a gyülekező 16-osok-
kal, no meg a Mókussal, amint nyugodtan sétált a kerítés vas-
bordái közótt. Sokáig szemléltem nagy gyönyörködve, de egy-
szerre Váratlan szuszógás fújta felém a levegőt és én a mókust
egy pillanat alatt elfelejtettem, hogy még jókor felkeszüljek a
támadásra !

- És jött q, amilyen ijesztő volt a szuszogás, olyan félel-
met eloszlató és szánalmat keltő az elém táruló kép. Gombóc
jlluki cammogott felém izzadtan. - Ugy-e, kis pajtás, nem ire-
ragszol, hogy'így nevezlek tisztességes neved ismerete hijján,
de mi tagadás, bizony jó kövérke vagy. - Persze értem, nem
bírtad a gyalog,lást, hát lemaradtáL Aizért a szombati porciót
lejártad mégis! Köszöntöttük egymást és mind a ketten meg-
nyugodva mentünk tovább. A park kapujánál megálltam és
sajnálkozva néztem a kis kövér után. ö már eltűnt, de sűrű
verejtékcseppek jelezték útiát a parkban.

A parkból akkor kanyarodtak ki az utolsó itt éjszakázott őr-
sök, amikor odaértem, Egy buzgó parancsnok tevékenykedett
közöttjtk. Feltűnt, hogy az egyik szemén monokli formálú égő
piros foltot visel. Kinyomoztam és megtudtam, hogy egy tigye1-
|en cserkésznek köszönhette a szép piros foltot aki azt hitte,
hogy a ,,kenést" minden éjszakázáékőr a|kalmazni kell. Kedves
barátotn, már t. i. te rossz mázoló, egy rossz pontot adok
1gk_ed a,lér!, mert egy régen lejárt tréÍá helyett-nem tudtál
jobbat kitalálni. Egy másikat azért, meri nern tudtál a sötét-
ben tájékozódni és a parancsnokodat kented be. Egy harmadi-
kat pedig azért, meft a szemét kented be, ami terinészetesen
más cserkésznek éppúgy ártott volna, mint a parancsnok úrnak.

Ilyen és h3sonló látványosságok után elhagytam a Cserkész-
parkot s Balla Dezsővel fetbatlagtam a Hármashatárhegyre.
Vigasztalódj, Gombóc, olyan ternpóban mentünk, hogy én is
aiaposan megizzadtam, mert, igy ballag Balla Dezső. Utköz-
ben is találkoztunk portyázó őrsökkel. Mindnyájan jókedvvel
haladtak végcéljuk felé, hogy a 20 km beteljék, Remélem, tud*
játok, hogy egy cserkészkiránduláson jóval kevesebbet kell gya-
logolni és inkább egy helyben tölteni több időt, játszással, nyom-
olvasással, a cserkészpróbák gyakorlásával, stb. Azért sietek
ezt mondani, mert láttam egy őrsöt, amelyik úgy nyargalt a
hegyre föl, mintha kergették volna. Nagy a gyanúm, hogy a
20 km-t meg, akarta dtrplázni, pedig hegyre föl egészen lassan
kell menni, akkor erősödik a szív, meg a tüdő, úiszont a gyors
menet árt a szervezetnek. Amit a h§sszú felfelé menétfel idő-
ben veszítünk,-azt síkoh, meg lefelémenet könnyen behozzuk.

A cserkészrepülőtérre értünk. Kerestem'a híres Karakánt, de
nem' találtam. Az is elment portyázní valami jó széllel. llent a
Csordakútnál kezdő,repiilők gyakoroltak. Mellettük egy csapát
újonc táborozot!. Ez volt az első szábad,ban töltött éjszakájuk,
amely igen jól sikerült. Tovább folytattuk útunkat, s ámerie
néztünk, mindenütt 'portyáző őrsök jáitak. Nagyon kielégített
a vasárnapi eredmény és kíváncsian váttam a'következö na-
pot, hogy ugyan mit hoz eredményképpen.

Hétfő. Hát'tudjátok mit hozcltt? Mindjárt reggél egy szuszogva
íujtató postást a Cserkészházba, , aki s2egény alig bírta
egyéni fuvarral felszállítani a növény-csoma§okat.-Az egyik
r.ne§teri csomagolásból a lépcsőházban megszökött egy-két sza-
badság után vágyó növény s - ezt a posta dícséretére mon-
dom - a becsületes postás visszahozta nagy szabadkozások
közben a kihu|lott növényeket.

A csomagok veszedelmesen gyűltek és megkezdődött a fel-
dolgozás: a csomagolás elbírálása, nyilvántartásba vétele, a
növények meghatározása. A szakértő ajkáról röpködtek a latin
nevek, vegyes növényillat terjengett a szobában s az ajtókon
egyre tódultak be az újabb csomagok. Leadtuk hát a vészjelet
újabb segítő erőkért, hogy meg tudjunk bírkózni a nagy'tö-
meggel. D. János barátunk is jelen volt és folyton azt-Íejte-
gette, hogy a Cserkészházat komoly veszély feriyegeti, mert a
rettentő csomaghalmaz alatt elfojtott növénygázók könnyen
felrobbanthatják. Telefonált is nyomban a szémeteskocsi k-öz-
pont vezérigazgatóságának, hogy hatradéktalanul saállítsák el a
fel nem dolgozott anyagot.

D.e nézzük, mit kaptunk eddig: összesen 353 csol.Ilár§ érkezett,
a résztvevő őrsök száma l2oD,-szorozzátok meg ZUsiit s rneg-
tudjátok, hogy,hány ezer növéiry érkezett. A cso-rnagolások na§y
része rendes, vannak nagyon szép és jó csomagoIások és vÜ"-
tak lagyon... de erről már megemlékeztern. Egyik portyázó
őr.s Vitány vár_ában régi értékes vert ezüstpénzf*ialálf, mások
kőzet- és bogárgyüjteményt is küldtek, bái ezt nem kellett a
parancs szerint. Eddig kb. 15 érdekes. növénvt a Nemzeti Mú-
zeum eltett. Befutott egy csomó jelentés is,-de ezek nagyobb
részét most válogatjál< ki a vármegyék és kerületek. A béérke-
zett anyagból többet közöIni fog a Magva,r Cserkész és azért
most csak általános beszámolót adhaiúnk, mert a részlet-
eredmények kihirdetése a nagy anyag feldoígozása miatt csak
később lehetséges.

S7ép vott, az,országos portyázás, 1mert sok őrs vett részt, s
ezeken ,a napokon nem sok hely rnaradt jár,atlan hazánkbán.
Ezeken ,a napokon köszöntöttük enn,ek a si-eretett honi íöldnek
Tind,.,l yögét, a .tavasszal újongó lelkünk örömével. Ugy-e, meg-
értettétek néma beszédét? , Ede""báíydto"k.
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- Hát jössz? - kérdezte Tibi, miközben nyakkendőjét meg-
igazitotta, aztán hosszú nadrágjáról, melyre oly büszke volt, le-
pöckölt egy láthatatlan porszemet.

- Nem mehetek, megkért a rajparancsnokom, hogy segítsek
neki délután a szekrényt rendbehozni és aztán nem is tudom,
hogy sok értelme volna-e ennek.j- Te nem is tudod, Pista, micsoda egy iilm ez. Ki űan irva,
hogy ,,16 éven felülieknek". - Hangjat halkabbra iordította,
közelebb lépett. - De engem beengednek a ruhám miatt is, meg
Pusztait, a jegyszedőt jóI ismerem, Te is bejöhetsz velem.

- Dehát, ha egyszer kiirták, hogy 16 éven felülieknek, akkor
minek akarsz odamenni. Ha már mindenáron moziba akarcz
menni, olyan lilmbe menjünk, amelyet mi is megnézhetünk.

- O, te naiv, hisz ép azért megyek oda! - és durván elkez-
dett nevetni. - Majd a ,,Hóíehérke és a hét törpét" nézzem meg
tán? Ide ligyelj - és most elkezdett suttogni. Pista hallotta a
szavakat, de_nem figyelt egészen rá, szórakozottan nézetl ki az
ablakon. Nagy pelylrekben hullott a hó odakint. Esteledett. -Milyen korán itt az este - gondolta -, még alig mult 4 óra.
A szomszéd tetőn a hó lilásan verte vissza az uteai ívlámpák
fényét. Nagy csend volt. Pista csak most vetté észre, hogy
milyen iélelmetes ez a csend, melyet csak Tibi suttogó hangja
tört meg. Csak most kezdett igazál odafigyelni. Milyen íurcsa
dolgokat beszél ez a Tibi. Hirtelen szembeíordult. És azt is
csak most vette. észre, hogy a barátia mennyire megváltozott,
milyen más, mint tavaly. Milyen íurcsán csillognak a szemei és
hogy milyen különösen világította meg az arcát a kintröl be-
áradó fény. És ahogyan §uttogott, mintha nem is Tibi beszélne,
Mégegyszer ránézett; mintha az egész képet már látta volna
egyszer. De nem tudta,hol. A hang pedig pergett tovább a sö-.
tetedő szobába.

és én nem is értelek, miért vagy annyira oda a cser-
készetért, Gyermekeknek !ó az, de té- már- ötödik gimna-
zista vagy. Nevetséges, hogy milyen pubi vagy még. Nem do-
hányzol, pedig mennyire nagyobbnak látszik attől az ember. É,s
az a másfél év igazán nem számít, ami hiányzik a l6-hoz. Azt
a táb|át is csak azért .. . - folytatni akarta a mondatát, de
Pista közbevágott:

Hát ha nem számít, akkor igazán azt a másfél évet még
ki tudom várni.

- Oh nem erről van szó most - dörmögte bosszúsan Tibi.

- De olyan jó társaság van együtt és csupa idősebb iiú. Más
megtisztelve érezné magát, ha ezekkel mehetne.

- Azt bizony nem teszem, ismerem ezt a társaságot. Ku-
csora Feri a banda dísze, a kétszer bukott ifjú.

- Nézz ide, nem mondom, hogy mindig ezekkel menjünk,
De én nem akarok egyedül menni. És tedd meg nekem, hogy
gyere el most az egyszer. Ha te nem akarsz ilyen íilmeket meg-
nézni, rendben van, de egy§zer igazán nem árt még neked sem.
Legalább megtudod, hogy kinek van lgaza. Egy kis mulatság
új cimborák társaságában nem utolsó dolog ám! - Közben a
moziban tanult hanyag mozdulattal kivette az óráját és így
folytatta. - Most már mennem kell, tehát eljössz?

Pista ingadozott. _ ,,Tulajdonképen egyszer igazán én is
elmehetek, az nem számit. És igaza van '|ibinek, míkor azt
mondja, hogy legalabb megtudom, hogy kinek van igaza," -,,És a könyvtárrendezéssel mi történik, megígérted Palinak, hogy
segítesz" - szólalt most meg egy másik hang benne. - Majd
mondok valami kitogást, hogy nem jöhettem, - de mikor ezt
gondolta, elpirult. Hazudni akart Palinak. - ,,Ná, megmondom,. hogy moziba voltam és majd segítek holnap neki."

- Hát jó, meglehet, hogy eljövök - szólt végre Pista,

- No látod, öreg komám, okos ember vagy te mégis. Tehát
6 órakor találkozunk a mozi előtt.

- Több mint valószínű - íelelte bizonytalanul Pista -, ha
valami közbe nem jön.

- Hát csak gyere biztosan. Szervusz! .- 'És aztán úgy vág-
tatott ki az ajtón, hogy Pista alig győzte őt követni.

Amikor az e|őszoba ajt,aja Tibi távoztakor nagyot döngve be-
, csapódott és a sötét lakáson keresztül visszatért a szobájába,' valami furcsa érzés fogta'el Pistát. Egy hang beszélt benne,

melyet azonban nem akart megérteni. A saját megnyugtatására
szinte hangosan mondta: ,,Egyszer igazán én is elmehetek egy
kicsit szórákozni." De a hang nem hagyta magát. ,,Szórakozás
és szórakozás között külömbség van" - és akaratlanul is eszébe
jutott Atya beszéde, aki az igázi nemes szórakozást Krisztustól
rendeltnek mondotta. ,,Vajjon ez az?" - kérdezte a hang.

Leült a sötét szobába és gondolkozott, mit csináljon. Most
már kíváncsi volt és meg akarta látni, hogy milyen is lehet az

, a film. És amint ott ült és bámult a levegőbe, gondolkozva, töp-
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rengve, hogy mit tegyen, egyszerie csali, maga sem tudta hogy
hogyan, megvilágosodott a szoba. Napsugarax táncoltak az ao-
lakúvegen, rény áradt be az utcáról és fiú-zsivaj hallatszott
messziről. Prsta csak most nézett jobban körül, és vette észre,
hogy az otthonban van. É,s most bejött egy liatalember,20-2|
éve§ lehetett. Milyen ismerős - gondolta Pista -, mintha va-
lahol láttam volna. Vajjon ki? ,,Ez te vagy, 6 év mulva" _
ielelte egy hang. A hang irányába nézett és meglepetten Szánthó
Gyurkát átta maga mellett allni. Szánthó Cyurkát, az első őrs-
ve?etöjét, aki tavaly tüdőgyulladásban meghalt. - Oyurka bá-
tyám... hát te itt vagy? - Ne kérdezz, hanem figyel,1 és nyisd
kr a szemedet, Eljöttem, hogy megmutassam az igazi útnak
örömeit, mely után nem maíad keserú íz a szádban, Azokat, me-
lyek tiszták, magasztosak és egyenesek." Pista hallgatta és szinte
nem is csodálkozott, hogy Gyurka itt van és leckezteti. Kintről
nagy.ordítás hallatszott és Pista most mar azt tigyelte, hogy
mi történik ottan. Az ,,öreg Pista" eközben le se tette hátr-
zsákiát, hanem kiment a folyosóra, hogy megnézze, mi a kiabá-
lás oka. Két fiú verekedett. ,,Te marha" - kiáltotta az egyik
épen akkor, amikor Pista odaért. A íiúk észrevették és szétrál-
tak. ,,Nem jól mosakodtam, meít valami egészen furcsa szót
hallottam" - mondta. Ezek zavarukban nem tudtak szólni. ,,Hát
az egyéves cserkészkedéstek alatt ennyit tanultatok, ez nagyon
szomorú. É,s pont az én cserkészeim csinárnak ilyet! ,- Plsta
bátyám - szolt most az egyik -, ne haragudj kérrek... - íoly-
tatni akarta, de a nagy zavarában elakactt es egészen elvöró-
södött. Pista hagyta egy kicsit kínlódni, aztán így szólt: ,,Majd
kigondoltok valami meltó büntetést magatoknak, azt akarom
látni, hogy mit tennétek, ha ti lennétek az én helyemen, Mon-
danom se kell, hogy ilyesmi ne fordulj.on elő máskor." - .,Nem"

- szólaltak meg egyszeríe. ,,Kezet rá" - és miután kezet fogott
velük, elindult betelé. Ekkor egy sovány sápadt gyerek állt
elébe: ,,Pista bátyám... egy kéresem volna,.." - kezdte bátor-
talanul. - ,,Csak ki vele, mi a kívanságod, Hajdu Gyurka" -biztatta.

,,Tudod, Pista oátyám,nem értem ezt a feladatot" - és ki-
húzott eközben a zsebéből egy gyűrött papírlapot és odamutatta.

Pista megnézte, azután elmosolyodott: .,Nem lesz olyan súiyos
az a íelad,at, gyere csak be velem az irodába, majd ottan el-
magyarázom." - A fiú boldog képpel indult utána a másik szo-
bába-

A íiatal Pista csak ámult és valami megmagyarázhatatlan ér-
zés támadt benne, de nem ért rá sokat gondotk-ozni, mert a töb-
biek eközben sorakoztak és elvonultak. Az otthon üres maradt,
Pista oldalt nézett, Hátha nem is igaz, csak képzelődött, nincs
is itt Gyurka. De ott volt, ,,Most elkísérjük mi is a fiúkat" -mondta és megfogta a karját és elindult. ő csak azt |átta, hogy
igen gyorsan haladnak, szinte alig érintette a lába a földet Men-
ték az utcán, de az emberek,, kocsik,_a házak c.s.ak úgy suhantak
el mellettük. Egyszerre csak ott álltak a villamos perronján,
mely tele volt Útasokkal, köztük a cserké§zek. A robogó kocsi
éppén kanyarban volt, mikor egy úr, aki a lépcsőnél újságot
olvasott, majd kiesett. Pista bá' az utolsó pillanatban fogta meg
és mosolyogva így szólt: ,,Méltóztassék egy kicsit vigyázni;'
A férfi gorombán felelt vissza: ,,Mi köze magának ahhoz, törőd-
jék a cserkészeivel! Azoknak adjon utasításokat." ő azonban
nem szólt egy szót §em, csak mosolygott.

Kiértek a Szúnyog-szigetre. Az idősebb fiúk már a csónakban
ültek és kezdtek felíelé évezni, a kicsinyebbek a Dunában úsz-
káltak. Meg akart állni, nézni őket, de Gyurka bá' húzta magá-
val, beszálltak ők is egy csónakba. Elindult az is, de ment ma-
gától, holott nem evezeft senki. Pista bizony megijedt, de amint
Gyurkára nézett és látta annak jól ismert kék szeméből a me-
leget, a szeretetet sugározni, nem is kérdezősködött semmit, kö-
veiték a iiúkat. Egyszerre csak rémes ordítozásra lett figyelmes
Pista. És ekkor vette csak észre, hogy a Duna közepén két gye-
rek íuldoklik. Látta, hogy az,,öreg Pista" oda szeretne menni
csónakiával segíteni, de a csónak csak állt egy helyben, nent
tudott 

-előremeáni. Ekkor ö, Pista, beugrott a Dunába és úszni
kezdett a gverekek {elé. Már elérte és az egyiket kifelé próbálta
húzni, mikÖ"r a másik belekapaszkodott a iilakába és tiúzta le-
felé. Bs Pista meglepve vetté észre, hogy az a második liú a
Tibi. de nem tudott 

-tovább figyelni, mert úgy érezte, hogy az
egés2 íraló süllyed lefelé és ő-íuhan a mélységbe. Cyurka bá'
sincs mái melleite, körülötte sötétség és nem kap levegőt és va-
lami rettenetesen szorítja és kiabálni akar segítségért és nem
tud és érzi, hogy...

Amikor föleoredt, maga sem tudta, hogy álmodta, vagy ig4v
volt, ami történt. ott íe[üdt a földön, lec§úszott a karosszékből.
Pár'percig kába volt. Gondolkozott. Megint eszébe jutott Gyurka



és saját maga, a íiúk, az ő fiai és az egész kép. Valami felvilá-
gosodott benne és elmosolyodott. Nevetni, énekelni szeretett
volna örömében. Mindent megértett, az á|mot, mely valóság volt,
a valóságot, mely _csak szép álom, az életet, az intelmet, a fil-
met, Tibit és mindent. Odament az ablakhoz. A hó még mindig
nagy pelyhekben hullott. Azonban az utca nem volt csendes.
Látta, amint a szomszéd utcából nagy társaság kanyarodik be.
Elegánsan öltözött pesti fiúk. Hangosan nevettek, kiabáltak és
köztük ott lépkedett Tibi is nagy büszkén. Kezében cigaretta és
a többiek is mind nagy füsttömeget eregetetk szájukból. Bs Pista
egy pillanatra becsukta a szemét és ott látta az ,,öreg Pistát"
mögöttiik úgy öltözve, mint a többiek és ekkor Pista fölnézett
az égre, ahonnan a pelyhek szálltak lefelé lustán, méltóságtel-
jesen és szinte hangosan mondotta:

- Köszönöm lstenem, köszönöm Gyurka bá'.

Neln tűröm, hoga a, törleg sod,orlom !

Mikor este hazaért, az ebédlőben égett a villany. Az anyja
javítgatott.

- Kezét csókolom, jó estét - r,ontott be a szobába. Anyja
fölnézett, s végignézett fián a szemüvege fölött és egy kipirult,
poros, fáradt, rövidnadrágos Pistát látott maga előtt, akinek
szemében azonban az öröm csillogott. Pista megérezte anyja
tekintetét és így szólt:

- Ne haragudjon, anyukám, hogy piszkos vagyok, de segí-
tettem a rajparancsnok urnak a könyvtárt rendezni és olyan lóvolt a sok régi poros könyv között, rendezgetni, ktizbei bOn-
gészni. Egyet haza is hoztam, amit sok keres§élés után találtam
meg, pedig ottvolt,az orrom előtt, csak nem láttam, mert néhány
ócska kalandorregény eltakarta - és nyakába ugrott édesany-
jának. Aztán kisáladt a vízcsap felé. Á könvv Ött maradt áz
asztalon, a fedelén nagy betűkliel ál|t: Az igazi út...
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*, Hanem, .hogy.mi gnnivaló van ebben a vásárban, az csuda!No, meg innivaló. Tokaji, meg mit tudo,m én, honnan valósi
boroknak e_gész utcája. KínáljáÍ is hangos szóial. Sori is i-,-Ói-
danak mindenfelé. Aztán nagy malacgyilkolások is lehettek, me11annyi a szalonna, kolb,ász, virsli és áás etéle, hosv az emb"r-
nek az orra sajog mellettiik ilyen üres zsebból,

Szörnyen muris. volt u, ."*n'U'bútoros cégnél,, hogy az úgy-nevezett kolmbinált bútorokaf valami láthaátlaÁ ké;" hol s;&-
emelte, h9| meg összepászította. 

- Elnéztem volna ar.ái mea-
dlg,, de ,teltem, !9s.v ,T _Ajkay bácsi megint nyakorrcsíp. 'lo-
I19bi.;lNupqal folel, éjjel ágy.' - olvasom. Me§kérdem a mel-
lette_ ulo nentt: ,,Kérem, az én bácsikám szerkesitő és éiiel dol-gozlk, napp.al alszik. Nekivaló ágy-szék nincsen?.. A nÖni saj-
náíko.zva kijelentelte, hogy nappaT-ágy, éjjel fotelra nem G- g'Ű-
doltak. De jövöre olyat-ii csiiráttatő uiával.

. 
Bőrnadrágok ! Micsoda .-rJ. 

' 
Konferencia utánra ! Csak

9]yan draga ne..volna! - Talicskára szerelt hétvégi heverő!Hajh, ennek örülne lmrus segédtiszt úr! NapostiszT korában
mindenhová azon tologatta-tná magátl

A ma_qylr, házilpar pavillonban igen-igen otthon éreztem ma-
F1^o! ; Valaho gyan a, magy ar vi déti téltv'eőrzött csudáit te regei-
tek ott ki. A sokféle hímzés, szőttes! Meg a különböző tájak-rólvaló a,gyagmunkák.,,Kerámiának.. híviáii, úsv hallottam.' NÖnr
mertem sokat bámészkodni,..mert úgy-gondóltam, hogy íiúnak
nem.illik. _(Elég csacsi voltált Szerkl) 

*

Jaj, letelt az óra! Most aztán lesá kapsz! Szervusz, vásár!Rohanok' 
Tolthegyi Mukí,alkalmi riporter.

/Ror/ke ltaawttőm or hudlap@síf/í /Vernnz @Itll<özíl Vósórora
- öregem, azonn,al be-

ülsz a szerkesztőségi rakéta-
autóba! Körülrohansz a Nem-
zelközi Vásárban. Egy óra
mulva itt fekszik a riport az
asztalon. Mert a nyomda éhes
és kézirat kell neki. lndulj !

Jó munkát|
,,Csattan a szó,. kurtárr

hangzó..." Mit tegyen ilyen-
kor a szegény, szolgálatos
cserkész? Kértem ugyan húsz
iillért íagylaltnyalókára, de
ehelyett vala,rni rejtelmes_erő
galléron ragadott és máris a
kapu eltítt találtam rnaga-
mat. Portás bácsi nagy-ud-
variasan kinyitotta a kocsi
ajtaját és suhantam,
majdnem úgy, mint a fulgu-
risták a soproni földalattin.

{.

Tyüh, micsoda sokadalom!
És rögtön a főbejárat mel-
lett igazi cserkésztábor lát-
szik! Brávó, otthon vagyunk!
Ez a cserkészbolt kiállítása.

és néni. lr!ák az ingyen kapott levelezőlapokat rogyásig. lV1o-
solygós cserkészek magy ar áznak, ceruzát kölcsönöznek, bélyeget
hoznak: Nyugodalmas sziget ez a nagy kavargásban. - Hát
ott ,mi van? Kacagó gyer,meksereg tapsol a paprikajancsinak.
A kerítésen kívülről a ,,hat éven lelüliek" nyomakodnak, hogy
ők is lássanak valamit. Én is letelepednék, de súlyos kéz nehe-
zedik a vállamra és mosolygós-keményen megszólal mögöttem
a Bolt igazgatóbácsija:

- Komám, téged nem ezért küldtek ide! Márpedig, a cser-
kész. ..

- Híven teljesiti kötelességét! - folytattam, miközben bá-
multam rajta, honnan tudja, mi járatban vagyok. És vérző szív-
vel indultam kifelé. A bácsi megszánt és adott egy pohár finom
tejet, ami igen.jól fogott. Köszöntem is alássan és rohantam
tovább. Utközben még elgondoltam, hogy azért csudamód ér-
tünk, mi, cserkészek, ahhoz, ,hogyan lehet kis és nagy emberek-
nek kellernes, perceket szerezni.

Ja igaz! Még postaszekrény is volt a kerítésen. S azt mond-
ták, h,ogy.e.stére.egész dundira hizik a sok laptól. A postás bá-
csl allg Dlrla elvlnnl. t

A. ,,vizeseknek" van itt nézni valójuk! Annyi a szebbnél-
szebb. csónak, kezdve a mótorostól a vitorlásig és az összehajt-
ható kajakig. Az ember csak győzze nézni., -
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- A mi hídjaink, vasútjaink, autóink és hajóink és min-
denünk gaboritból fognak készülni. Képzeljetek el egy vá-

_ rost, egy országot, ahol min,den, de minden ebből az el-
pusztíthatatlan a,rryagból készült!...

- Gaborit? Ugy hívják?

- Igen. Egy kedves öreg barátja emlékére nevezte el
így Fulgur a legcsodálatosabb találmányát. Ha mi ezzel
egyszer kiléphetünk a világ elé, forrad,almasítjuk az egész
építkezést, gépgyártást, bány ászalot, kohászatot !

Gabi végigsímította a homlokát.

- És minde zt egy ember találta ki? Hogyan jöhet egyet-
len emberi agyvelőből ennyi világcsoda?

ó, hiszen rnég a tizedr,észé,t sem láttátok a Fulgur
iitkainak! Ennél sokkal nagyobbakat is láttok majd a to-
vábbiak során! De iegyezzétek meg: semmiféle technikai
feladat megoldása nem lehetetlen annak, aki ura a vil-
lámn,ak!

- Aki ura a villámnak... Fulgur... ő ura?

- Igen. Fulgur a villám ura és ezzel győzhetetlen ura
a földnek!

Integrál leleptezései.

Halkan csendült meg láihatatlan kicsi csengő, mintha
apró har,angra egyetlenegyet ráütöttek volna. A mérnök
felnéz,ett, bólinto,tt a fejéveJ és kezét az aszta| egyik kis
fogantyújára tette. Aztán a fiúkhoz fordult.

- Én most egyelőre végeztem veletek, pajtások. Jön
már az új vezetőtők, aki a.,következő terembe kalauzol
majd b,enneteket. Mi még sokszor fogunk la,lálkozni, hi-
szen ugyanannak a gyöny,örű nagy rnunkának vagyun,k
mindnyájan munkásai. El ne felejtsétek: titoktartás, kitar-
tás, engedelmesség!

A gaborit-ajtó csendesen félretolódott és magas, nyu-
lánk fi,atalember lépett a szobába. Fulgens ruhát viselt
ő'is, de az arca födetlen volt. Ezt az arcot látva, bámulva
kiáltottak fel a fiúk:

- Jé, az Integrál!
A fiatal erdőmérnök] mosolyogva |épett ho,zzájuk. Pár

hónapos még csak a diplomája; nem:régen rné§ ő is a
kollégium lakójar volt és a kis néppel mindig meleg, nagy
barátságot tartott. Mióta az egyéves repü,lő-tanfolyamot
elvégezte, csendes estéken hányszor mesélt nekik repülő-
élményeiről l

Szervusztok, gyerekek! Hát ti is fulgensekké lette-
tek? Nq ennek örülök.

- Integrál, vezesd a fiúkat a te birodalmadba és ma-
gyarázz meg nekik annyit, iarmenn}it ilyen kis nép első
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hallásra megemészthet. A D l2-essel megisrnételheted a
multkori éjszakai kísérleteket, legalább kipróbálod az új
gépet is. Értesítsd az á,llomásokat, hogy figyeljék az ered-
ményt. Néhány villámot is produkálhatsz; vágasd bele őket
a Fertőbe.

-'Igenis. Fulguratort is mutassak nekik?

- Nem. Azt ma még ne ismerjék. No, szervusztok!
Minden további 'szó, búcsúzás nélkül visszaült asztalá-

hoz a komor arcű mérnök, ők pedig már tolongtak kifelé
az elsiető Integrál nyomában. Fulgur birodalmában nem
ér,tek rá az emberek külsőséges udvariaskodásra.

Végigsiettek a K-betű alapvonalát jelentő hosszú ter-
men, újra áimentek a kis előszobán és beleültek á villám-
kocsiba. Siubi egyre a barátja körül settenkedett, kezét
fogta, míg a Kémián végigmentek s a kocsiban is közvet-
lenül eléje irlt. Ez a vátatlan találkozás szörnyen íúrta a,z
oldalát.
. 

- Nem tudom megszolkni azt a gondolatot, hogy téged
itt találtunk. Mióta vagy már fulgens?

- ó, már régen! Már,a repülő iskolát is Fulgur paían-
csára végeztem el és ,azóta állandóan őneki dolgoztam.

- Érdekes, nem is sejtette senki. Van itt más íőisko-
lás is?

* Hogyne, egész csomó ismerőssel fogtok találkozni
a különböző műhelyekb,en. Legalább negyven€n vagyunk
itt a selmeci alma mater diákjai közijl. A legiöbb fiata,l
diplo,más, de vannak olyanok is, akik egész nap bent ül-
nek a főiskolai e,lőadásokon, estefelé még ott tenniszeznek
a kollégiumi pályán, vacsora után pedig éjfélig dolgoz-
n,a,k a földalatti műhelyben, vagy laboratóriumban.

- ó, most már sokmindent ériek! - szólt közbe most
Gabi is. - Októberben egy névtelen jóJevő nagyösszegű
segélyt adott a fóiskolás ifjúságnak, úgy, hogy azóta nincs
szegény diák Sopronban. De megköveteli, hogy rendes
időben vé,gezzen mindenki atanulmányaival; aki elmarad,
az egy fillért sem kap tovább. Fulgur volt, úgy-e?

- ő volt. önqa,gának nevel hűséges mérnöki gárdát.
Előlről, a kocsi orrából hangzott Laci hangja:

- Emlékszem egy újságcikkre, valamikor karácsony
előit jelent ,meg egy budapesti lapban... Arró1 szólt, hogy
tömeges,en tűnnek el fiatal diplomás mérnökök, senki sem
tudja, ,ltová lesznek. Felhívta a kormányt, hogy szigórú
vizsgálatot indítson, mert valószínűleg. az idegen légió
számára toboroznak titkos ügynökök, vagy pedig a szovjet
viszi el rnérnökeinket.

- Itt ülnek azok egytöl-egyig Fulgur birodalmában.
Búcsúlevelet írtak szüleiknek, szeretteiknek és aztán el-

_.\
lt\\'



tűntek az ismerőseik szeme elől. Éveket töltenek külíöl-
dön, etróírt tanulmányokon, van, aki beutazta már a félvi-
lágot, de Magyarországon Tombor Vass Aladár kertjén
kívül egy lépést sem tehetnek. Ismerőseik számára meg-
szűnte,k létezni" Fulgur jól eldugja azo,kat, akiket rejtve
akar tartani.

E pillanatban megállt a villámkocsi és a beszélgetés kis
időre megszakadt. Jó, hogy így történt, mert senkinek sern
tűnhetett fel, hogy mennyire elhallga,iott és milyen aggó-
dóan r,osszkedvú lett egyszerre Jenőke és Stubi, a két kicsi.
Mintha valami nagyon ráíeküdt volna a szívükre. Csak nem
fáradtság okozta ezt a hirtelen elernyedést? Hiszen alig
jártak, alig láttak még r4a,lamit. Vagy a gaborit-ruha nem
jól védett é,s a revolvergolyó kelleténél jobban megütötte,
talán súlyosabban megsértett őket? Lehetetlen, hiszen Ful-
gur nem hibáz, itt minden mun,ka teljes és jó. Talán...
Talán csak nem a szüleiktől való elválásnak, évekig nem
talá,lkozásnakr gondol,ata verte le így őket? Kis pubikat,
akik visszasírnak a mama szokllr5iu mellé... Pedig alig-
hanem így lesz, mert lám, amint a neoncsövekből alkotott

Twd,ols kül,önb l,émmí a,' üwaa,ünd;i,

óriási F-betű alatt,a következő nagy munkatelepre, a Fi-
z|kába belépte,k, Stubi észrevétlenül hátramaradt és gyors
mozdulatía| egy feltolakodó könnycseppet törölt ki a sze-
méből. Utána ijedten,' restelkedve,nézett körül, nem látta-e
meg valaki. Nem látta senki; a fiúk sietve tolongta,k be a
felnyíló kapun és Stubi a szemét mégegyszer megtörölve,
nagyot nyelve, gyoí§an utánuk iramod,ott.

Pedig kár volt azt a könnycsep,pet olyan szégyen,kezve
letörölni. Ha Fulgur látta volna - (és ki tudja, nem né-
zi-e ő,ket észrevétlen vatahonnan?) - szeretettel simo-
gatta volna végig a kisfiú buksi fejét és egészen biztos,
hogy az,onnal új törvényt hozott volna Stubik, Jenőkék és
az ő barátaik számára, amely megengedi nekik, hogy az
elrejtőzés idején is láthassák időnként az édesanyjukat.
Mert az apró nép számára édesanya csókja olyan szük-
séges, mint a virágnak-'a nap, emberne.k a 1evegő...

És egészen bizonyos, hogy az éd,esanya csókja helyet
talált volna a Fulgur munkatársak nevelő rendszerében.

(Folyt. köv.)

UNATI{ oZT o I{?
No, akko,r csak elő azzal a cserkésznotesszel! Az őrs ben a foguk közt sziszegő írangot adnak. De élethűen áml

leül, Bandi szemét bekötjük a nyakkendőjével és udvaria- es szól újból Zsiga, úgyis mint el,őmunkás:
san felszólitjuk, hogy egy tiszta oldalra rajzoljon valami - ölég, emberek! Most tisztogassu,k ki itt a íák alatt
állaltot, anélkü1, hogy a ceruzál
a papirról fölemelné. Készen va-
gyunk? Mo,st, kedves mester, le-
gyen szíves még a szem,ét is be-
lerajzolni a helyére! Nyakkendőt
le! Hát hova sikerült a szeme
annak a szeren,csétlen vadállat-
nak, mi? Aki a legvalószínűbb
helyre tudta rajzolni a lliányzó
látószervet (vagy egyéb test-
részt), az lesz az őrs fő-fő mü-
vésze.

.{.
Almát, sárgarépát, vagy más

ehető dolgot madzago,n egy ágra
(sátorgerincre) akasztunk, úgy
hogy a földtől 1-1.20 méter-
nyire'legyen. A földre, deszkát,
vagy ládafedelet teszünk, de úgy,

Ezek nem !

a fiatalost, hogy ne legyen utunk-
ban a vágásnál. Gyerünk avval az
irtőkapával|

Valamennyien nekilátnak és a
neml,étező irtókapáva| buzgón írt-
ják ,a bozótot. Mégpedig az elő-
munkás-adta taktusra. - Kész
van ez is! Most két fiú leül egy-
,mással szemben, a talpukat egy.
m,ásnak támasztják és úgy tesz-
nek, mintha a hasas fűrés,szel
(.a,mi természetesen vízszintesen
mozog!) vágnáka: flágy fát. (A
könnyebb hajladozás kedvéért
foghatnak botot, vagy kötelet a
kezükbe!) A többiek uíánozzák a
fűrészpenge zengését. Kis idő
mulva lehet a kettőt fel is váltani.
A végén mindenesetre két friss

hogy az al.ája helyezett vastag ágon, gömbfán hintázhas-
son, billenhessen. Az a cserkészember, aki legjobban kí-
vánja a'kosztot, most kutyusmódon, négykézláb elhelyez-
kedik a deszkán és nagy hammogás,o,k közepette el akarja
kapni a csábító falatot. Gondolhatjáto,k, hogy ez nem si-
kerül neki n,éhány orrabukás nélkül! A nézőközönség a
,,Tantalus kínjai" című operából alka,lmas áriákat énekel
közben.

Hanem ez mind s,emmi! O]uuu most jönl Azért ezt cssak
az ügyesebbek olvass,ák el!

Lazsál az őrs, Hangulat nincs. Vagy a naipostiszt úr
izgul egy váratlanul befagyott tábortűzi szám miatt. Akko,r
előál\ Zsiga, az őtsvezetők dísze és szól imígyen:

- Fiúk, hozzám| Favágás következik! A magas par.-
ság szellősnek tatálja 2" sátrat, tehát gerendaházat épí-
tink számára. Már ki is sze,meltem a megfelelő törzseket.
Köszörüljétek ki jól a fejszéteket!

A fitik körbeállnak, egyik lábukkal hajtják a köszörűt,
két kezükben tartják és ide-oda tologatják a fejszét s köz,-

er,ő lép e,lő és szembeállva ütemesen, tempósan elkezdik
a fát fejszével vágni. Egyik a másik után cs,ap oda. A
,,munkan,é,lküliek" adják a megfelélő hangot: Takk-takk.
tak...

Egyszerre csak Zsiga elordítja magát:

- Yigyázz! Gyün a fa!
Mind hátraugtanak, mereven bá,rnulnak a magasba, mi-

közben vérttagyasztőan recsegnek, ropognak. Hirtelen

- adott jelre 
- nagyot,tapsolnak: a fa ledőlt! Általános

,,Aááá,áá" - és vége.
A hűség kedvéért 'lehet munkaközben a markunkba

köpni (persze mindenki sajátjába!) s a végén ingünk bő
újjával letöröljük homlokunkról a verejtéket. - Rögtön
utána nem szabad vizet inni, nehogy tüdőgyulladást kap-
jatok!!! 

Z. p.

(Jó volna, ha ezeket a ;atJtot ut, meg az előző szám,ok-
ban megjelenteket is szépen leírnátok magatoknak és be-
r agaszlanátok a játékoskönyv végire !)
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Csa,k a, Jobbakaű utdnoBonl,.

DR. \WAJOR DEZ$Ó - Üc,vvrzrTÓ EL_NÖK N ID G Y s ZID Nd T§ Ö zT
Az Országos Intéző Btzottság májLrs hó 9-én végre be-

töltötte a Szövetség ügyvezető elnöki székét: nagy szavazat-
többsóggel dr. Major l]ezső lett a Szövetség első munkása,
akinek a kezérr minden íolyó ügy találkozik és keresztiilmegy.

öriiiiink neki, mert eíre a szervre most már égető sziiksége
volt a nrindegyre szélesedő, átszervezés alatt álló mozgalomnak.

örüliink neki, mert az ország egyik legrégibb, legnreiegebb
szívű cserkészíia részesült a jól megérdenelt kitiintetésben.

A jó Isten segítse felelősséggel teljes őrhelyéir és adlorr rreki
jó egészséget, n,apsrrgaras kedélyt és íáradhatatlan nrunkabi-
rást, hogy még sokáig jó nlunl<át vógezlressen.

Eljen !

Az öreg Ford ararrymondásaiból.
A vállalkozásnak egyetlen szolíd módja az, ha a közönség ér-

dekeit szolgáljuk.
Álláspontom az, hogy aki megueszi a kocsimat, annak joga

van hozzá, hogy tartósan hasznrilhassa.
A siker érdekében nem kell egyebet cselekednie az embernek,

mint hogy állarrdóan rajta csüttg a tnuttkdn, Nappal minden fi-
gyelmét ráirányitja, éjszaka arró1 álnrodik. A siker mindenkópen
azé, akiben több a munkabírás és a gondoikodóképesség.

Egyetlen hagyom,ányunk van: Mindent lehet még jobban csi-
nálni, mini eddig!

Ritkán jár együtt az akarat a tudassal. É,s az óhaj, hogy csi-
náljunk valamit, még nem elég.

Ha a munkas azzal a tudattal íog a rnunkájához, hogy mitt-
den erőlködése ellenére sem tudja a szükségleteinek kielégílé-
sére szii,kséges összeget megkeresrri - nem képes mLrnkáját jól
eivégezni.

Felelős vagyok a cserkész-név becsületéért, Szerencséd., kis
komdm, hogy nem szentélyesen hoztad, az örömhírt, hanem a
postdr,a bíztad. Két intö a konferencián! Mi jut az eszedbe?
lgen nagyon tavasz v,a,n taldn? Fiú, fiú, azt kell hinnem, hog1,
nem tudod, mit cselekszel, különben nem jutottdt votna iddig.
Hogy magadnak tanulsz, nem mdsoknak, azt kór mondanom.
Hogy szüIeid zsebéböl kilopod a pénzt, amit tandijkeduezntény
cimén elveszitesz, az ts nagyon szontorú pont. De negyvenezer
magyar cserkésztestvéred becsületébe gdzoltdl bele, ember!
Mert egy mia:tt megítélik dm valanlennyit. Nem azt mondla az a
professzor, hogy a Calagonya Tóbitis beszekunddzott, hanem
,,egy cserkész". Söt úgy is mondhatja - több-kevesebb joggal

- ,,nrcgint egy cserkész", va8y ,,persze, cserkész!"
Mondd, becsület ez? A negyvenezer közüI - mondjuk har-

mincötezer hiven teljesiti kötelességét, mint didk, uagy iparos-
tanuló. ötezer azonban csapnivaló frdler. Ezek miatt becsntér-
Iik a:ztdn tanári konferencidn és ipartestületi megbeszélésekett
,,a cserkészt!" Ezek miatt kell a lcerüIeteknek és a Szöuetség-
nek szégyenkezve uisszavonulni, ha a közösség részére kérni
akartak valamit. Ezek miatt nem engedik td,borba azt a becsü-
letes munkds iparostanoncot.

Testvér, te v,a:lamikor becsületszavadra megfogadtad, ho91,
megtartod a Törvényt. Azt ts, amelyik úgy szól, hogy ,,a cser-
kész híven teljesiti kötelességeit". Most hol vafl az a becsíilet-
szó?

De ntost ne lógasd a-|ejedet, mert a búsulds nem sokat se-
git. Ellenben markold nteg a dolog végét keményen, köszörüld
ki ezt a csorbát ntielőbb, küIönben aligha taltilkozunk idén a
na,gytóborbatt. Pedig, de finotn lesz!

CsILLÁMoK.
Gyönyörű vasárnap. Egyik nagy csapatunkat is kinn ta.

láljuk a budai hegyekben. Gyerekkiabálás itt is, ott,is...
Élénk, kedves hangok, bennük a gyerekes örömnek minden
elevensége, boldogsága. - Szól a kürt - mert hadijáté-
kot játszanak - rohammal akarják bevenni az egyik erő-
döt,

Itt stukkolják egymást a fiúk, amott hosszú távcsövöri
figyeli egy az ellenfél szánlait, mellettem a bokorban kú-
szik zajtalanul egy kis apród. - Minden mozo,g, de fe-
gyelmezett tervszerűséggel. - S ez olyan lázba ejti a szem-
lélőt is, hogy úgy érzi, min,tha a fiúk kózött lenne és az
ő izgalmaiknak részesévLó lesz..,

Lefúvás! A fiíik türelmesen várják az eredménykihirde-
tést... Hazaindulnak,.. utközben össze,töpörödött öreg bá-
csi kéreget. A ruhája apró rongyokból összefoltozott, haja
tiszta fehér, de nagy szegénységében is felcsillanó szenr-
mel nézegette az elő,tte elvonuló sok fiút.

Egyszerre az egyik észbekap: kinyitja a hátizsákot s a
bennerejlő élelmet a bácsika kezébe nyomja. - Követi pél-
dáját egyik is, másik is. - Ki élelmet, ki pénzt ad... Az
ör,eg alig győzi lukas zsebeibe gyömöszölnli a s,o,k drága-
ságot.

,,.@

Tele kalappal, könnyes szemmel int búcsút a sok ap-
róságnak. 

t
,,A jó megfigyelő egyszerre csak egy dolgot, tárgyat, stb.

figyel meg", ismételgette magában Peti, amikor hirtelen
a közelében futó alakot pillant meg, hadijáték közben.
Nyilván ellenség - villant át az a.gyán s azza| hirtelen
féltérdre ereszkedik a búvóhelyül szolgáló bokor mögé. -,
De, jaj!... Elfelejtette, hogy kirándulók is vannak, akik
szemetet, sőt üvegszilánkot is elhajigálnak s ott hagynait
letelepedésük helyén.

Petit is meleg, fájó érzés villanyozta meg, a térdén h,osz-
szú és mély vágásból bugyog a vér. - Elsápad, próbálja
kötözni, elszorítani; de így e,gyedül nem megy. - Nincs
is ideje rá, mert csakhamar mellette terem egy másik test-
vér is és minden további nélkül elkezdi kötözgetni. - Peti
jóleső érzéss,el hagyja, s csak mikor ntár vígan ismét egy-
rnás szemébe nevetnek - ő a kék - és a... - akkor kap
észbe, hogy a segélynyujtó sárga volt...

Igy is van ez rendién!... 
.

Még a nyár elején vagyunk. - Az első meleg májusi nap
köszöntött ránk. Sőt több ennél, itt a hőség. - Azért a
melegben is van romantika (?), amint meggyőz bennünket
két mosolygós arc, amint cserkészruhában tólnak egy §zer-
kocsit nagy vígan a Yérmező mellett, a Délivasút iránylr-
ban. - Néhány sátor, p,onyva felül, rneg egy ser,eg sátoí-
rúd alul, képezik a szállítmányt. - Közben beszélgetnek
a.táborról, az inldulásról, az iskolaév bezárásáról. - De
az egyik csak megáll, s néz röviden a járdára...

öreg bácsi visz a vá|lán eg-y nagy diványt, lassan, dö-
cögve; bizony nem hozzá szabták és súlyos teher már ez
számára.

Nenr telik bele két perc sem, a divány már a kocsin van.
s nlár hármasban röpítik a 5zinte könnyebbé vált szerkocsit.

- Igaz is! A jótett könnyebbé tette. wa.

Racionalizált vizisport Kuruttyófüreden.
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A veszély nagyobb lett! Ebben a pillanatban gyúlt vilá-
gosság Imrus fejében: hiszen a zsebében ott van a tarta-
lék villanylámpája! Eddig nem kellett, egészen megfeled-
kezett róla| Izgatottian kotorászta ki és odasúgta Palinak:

- Yigyázz| Villannyal megvilágítom! Találd el jól!
Világos, határozott vonalú sugárkéve lövellt elő: nap-

pali világítás ebben a pokolban. A gaz,ember éppen le-
ereszkedni készült a falról. Tehát támadn,i akart! A puska
a hálán, mindkét keze elíoglalva; most őt lepték meg!

- Csak a fejit! - rikkantotta Imrus és feléje vágta
a kalapácsát is. A lendülettől a bralkézben tartott lámpása
elfordult és a dobás h|bázott, a kalapács nagyot koppant
a falon. De Pali talált! Imrusnak a könnye jött dühében,
hogy ez a fegyvert is elkönnyelműsködte. A következő pil-
lra,natban azonban mindent jóvátett. A méregtől vakon oda-
húzta Palit tíz lépésre, az alak éppen igyekezett vissza-
mászni és odavilágított, Pali sem kérette magát kétszer,
hanem két kővel úgy su,hintott a fickó lapockája közó,
hogy az kétszer nyekkent és rnindjart fenn is volt. .lViielőtt

a Monte Carlo bombázását megismételhették volna, a ficlró
fedezék mögött volt és megint fölénybe került a puská-
jával. Azonnal bömbölni kezdett:

- Most gyertek ide, gaz fattyak!
tJgy látszik, szokva lehetett a l<öveztetéshez; de mintha

a hangja már nem lett volna olyan félelmetes! A puskára
való tekintettel meg kell állapítanunk, ltogy a íiúk netn
voltak abban a helyzetben, hogy a barátságos íelhívást
követték volrra. Inkább visszafutottak fedezékükbe. Ellen-
ben Palinak új terve volt:

- Menjünk támadásba a baloldalon és dobjunk követ
a jobboldalra, hogy azt higyje, ott járunk. Ha világít,
megkövezzük.

Lassan nyomultak előre. Most tisztán lerhetett hallani,
hogy a fickó tiy,ögött és sóhajtott; úgy látszik, hogy a
Pali bánásmódja mégse maradt hatástalan. Egyszerrc
azonban teljes csend lett. Semmi nesz. Talán kijáratot is-
mer és el,illant? Amint a fiúk már 7-8 lépésre értek
hozzá és arról kezdtek sut-
togni, hogy hirtelen odavilá-
gítsanak, olyan meglepetés
érte őket, amire sehogyse
számítottak, Még erősebb
villanyfény vakított a sze-
mükbe és amint a iény el-
ömlött a teremben -tánvalami rejtekből szedhette
elő, azért volt olyan csend
egyideig - a fiúk lesújtva
kucorodtak a földön, tehetet-

Alci,nek Isten menx ba,rd,űja,, melcern sern a,?.

- Most ti következtek, átkozott kölykei!
Felemelte a puskát, a lámpást úgy helyezte el, hogy oda-

világítson és megcélozza a tiúkat. Mindez olyan gyorsan
ment, ihogy nem tudtak követ dobni, s most már nem le-
hetett mozdulni; ez La gazember lepuffantja őket. A fegy-
ver sötét öble rájuk ásított, Imrus már látta a felvillanó
fényt, amiko,r...

- Jaj ! - nyögte a gazember és mintha szárnyat ka-
pott volna, fejjel kifelé repülni kezdett. A puska nagyot
szólt, a dörejét félelmesen verte vissza a sok zug, a tűz
nrappali világosságot lobbantott s pokoli visszhanggal
együtt elenyésztek a lárrrpafények. Siket csencl támadt.

A fiúk megtapogatták nragukat és megnyugodtak, hogy
nincs bajuk. Az ellens,ég némán terült el a földön. A kö-
vetkező pillanatban felharsant az erdész hangj,a:

.- Rajta fiúk! Verjétek agy,o,n a gazémbert!
Fenn meggyulladt a bányászlámpa és megjelent a ,,ha-

lott" erdész. Imrus is megvilágította és mindketten örül-
tek neki, hogy az erdész valóban él. El? Fúriává lett!

- Olajsajtolóba rakom a bitangját! Gummibottal vá-
gott fejbe háiulról! Ezt visszafizetem|

- Csakhogy nincs baja, erdész úr - üdvözölték a
tiúk. Ez volt a fő, nem kellett holttesttel kivonulniok. Az
erdész lemászott és ,éppen leért, amiko,r futólépések z,aja
hallalszott és egy hang kiáltotta:

- Hallóóó, itt vagyunk, erdész úr! Hol vannak?

- Ide gyertek! Megfogtuk a gazembert|
András, a ,1t,ű lélek, érkezett oda a kocsival, meghallotta

a puskalövést és rohant ide. Az erdész hamar elmesélte,
hogy járt:

- Mikor magarrlhoz tértem ,és hallottam, ho,gy fenye-
geti a fiúkat, nem árultam el magam, hanem mind köze-
lébb kúsztam hozzá, - fene a gazemberjét, csupa lucsok
a rokkom - mikor aztán rá akart lőni a fiúkra, dühbe
j,öttem és akkorát rúgtam beléje hátulról, hogy megtanult
repülni szárny nélkül. tJgy repült át a peremen, mint a
főmérnök űr tia az ugródeszkáről a vizbe, hahah,a . . . de

hol van a csirkefogó?

- Az ember eltünt . . . a
nagy zavarban nem fogták
le mindjárt és elpárolgott.
Ugy látszik, jobban ismerte
a barlangot. Keresték min-
denfelé, nem lelték, érthetet-
len volt, hova lett.

- Menjünk ki, aztán őri-
zet alatt tartjuk a bejáratot,
majd hurokra kerül - indult
az erdész.

Pali az egész idő alatt ült,
a keresésben sem vett részt.
Az erdész hozzá|épett:

&c
lfo.

lenül kiszolgáltatva az ellen- ,

ségnek. A torzonborz diadal-/1
masan ordított:
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- Kis idegsokk, mi? Előfordul mindenkivel, nem baj.
Arra gondolt, hogy a nagy izgalom most visszacsap és

Pali az idegkimerülts,égtől nem tud mozdulni.

- Inkább a lábam ne fájna, az! hiszem, nem tudok
járni.

- Ejha! Az már bail
Megvizsgálták a lábat:. jobb bokarándulás, reméljük

nem több. Mikor dobott és előugrott, az izga|omban nem
érezte a rándulást, most azonban élénken sajgott. Ugy
kellett kivinni a barlangból.

- Még mindig sokkal jobb, mintha az etdész urat kel-
lett vo,lna vinnünk - mosolygott Pali.

Kinn óriási feltűnést ke,ltett a barlangi rádió híre. A
fiúk nem meIh,ettek.el, délre már ott volt autón a vizsgáló
bizottság. A íiúkat dícsérték, dédelgették, de az orvos
megállapította, hogy Palinak csontrepedése van. A resi-
cai kórház fel is veszi, de talán legjobb, ha a temesváriba
mennek, az a legjobban felszerelt hely. Estére már beért
velúk az autó és nemsokára mentek haza - Pestre. Igy
szakaát meg hirtelen a szemeniki út.

Eltelt egy vagy két hét, amikor a navesi főerdész, a bá-
jos öregúr megírta, hogy a fickót a barlangban nem csíp-

ték el, a kijáraton meg nem jött ki, Már azt hittek. i-..;
a sebesült senkifi,a ott pusztult el, amikor véietlenül .e.::-
deztek egy másik kijáratot. Bokor takarta volt. Erie :-.::

tételezték fel, hogy ez a barlang a zsivány állandó rejt..:-
helye volt; talán ela,ludt aznap és nem számított ar;,
hogy oly,an korán látogató jön be és igy történt, i :.
bennrekedt és meglepték, Akadt két bátor kerülő, aki :.-
hato|t az új nyiláson át, de, bár új barlangot fedeztek :.
nem tudtak eltalálni a régibe. Ez más barlang volt. ,l.:-
kor újra végigvizsgálták a szökési lehetőségeket és i*,
sütötték ki végül is, hogy a gazember a 1egegyszerűi.:,.:
menekült el.

- És éppen erre ,la legegyszerűbb módra nem gond, .-
tunk eddig - nevetett a levél -, hogy tudniillik á §:l--
ember az őrizetlen rendes titon ntent ki, ott, ahol az ._-
dészék és Andrásék is bejöttek! No, mit szóltok hr,zz:
édes öcséim?

- Azt szóljuk - mondta a válasz -, hogy szíl,es.:.
elmennénk azonna\ most már igazán végigjárrri azí a b:-_:-

langot.

- es mi szívesen csatlakoznánk az izgalmas útlt : l

- kiáltották a Földgömb Klub tagjai, amikor ezt a t::-
ténetet végighallgatták. (Végt. 

"

csl§IR, IKps ZIFIIÚne .IIR.Á§AT
Laci ,,nem nézhette, hogy nincs őrsi nótájuk", azért megszer-

kesztette az alábbi verset a ,,Fel, fel cserkészpajtás..," dalla-
már,a:

Felszáll a pacsirta,
Felszáll a pacsirfa
A tavaszi légbe
Dicsérni az Utat,
Dicsérni az urat
Zengő énekével,' Dalos kis pacsirta,

lsten, fnadárkája,
Vidám énekével,
vidám énekével
Lelkünket vidítja.

*

Ismeritek azt a íégi katonanótát: ,,Jó dolga van a mostani
huszárnak..."? No, hát ezt meg K. Pista irta át cserkészviszo-.
nyoknak megf elelően:

Jó dolga van a mostani csörkésznek,
Nenr kell vizet hord,ani a vödrö,kbe.
Merf a víz m,ár lajtokba van eresztve...
Eridj, csörkész, húzd a konyha elibe.

Aki jobb átírást tud, tüstént küldje be, mert a Pista nem
haragszik meg érte.

A kacagó fiú dala.

Csattog szaporán
S huncut kisnyulak
Fogócskáí játszanak.

Halló, gyerekek,
RáJok nevetek,
Zengő patakok,
Rátok kacagok,
S a selymes virágból,
Az egész világból
Kacagást aratok.

Farkas Imre,64. rajv.

A IV. altábor esős időre való új szöveget sz,erzett a kedves
Jamboree-dalgnkhoz.

Nézem az eget, nézem az eget,
Csillag rajta nem íagyog.
Dörg a mennybolt, cikáz a villám,
az erdő is zúg, morog.
Hcj de mégis csak ott fónylik a
ma gJ,n r cserkész csillaga:
A jó l,ten őrző szeme
szeretettel van rajtal

Áttok a hegyen.

Fönn az erdőbcrr, a hegyen állok,
alattanl rohan(l, fényes világok.
Lenn a város ezernyi bíírrével
indul az élet, a lámpák íényében.
öreg, megkopott, patinás házak,
magasbanyúló, újszerű árnyak,
tornyok, templomok, fekete várak.

Rikoltó hangok átúsznak az éjen,
a lákhoz ütődnck erősen, keményen.
Itt az erdő feketén, sölóten,
madarak alusznak fázósan öleben.
Csend, nyugalom, beke és álom,
Ott hív a fény, itt v.ár az álom.

Alattam rohanó, szörnvű átok.
ók rohannak, én állok,"várok,
míg kialusznak odalenn a lángok.

Finta Ldszló 364. rv.

Vágy.

Ti, édes, drága fellegek!
Én elmegyek most veletek.
Itt hagyom búnrat, gondomat,
űz, hajt egy égi gondolat...

Magasba száIl lelkem, repül,
A boldogság szívemre ül:

Látom az éget a fényben ragyogni,

- szeretnék örökre itt maradni.
Prigly ]enő őrsv.,
K. F, Fecske őrs.

7
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Halló, gyerekek,
Rátok nevetek
S ragyogó szememmel,
Mámoros szívemmel
Hirdetem nektek:

Jön a tavasz,
Itt a tavasz,
Mikor erdőn
És a mezőn
Vidám csalogány

po2
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Cs epKéő?=rrLóKaK
l. Az ametiku riporter.

(Szín: o) ha színpadon történik: lőszerkesztői szoba, nagy
iróasztal, ieleíon, kéziratok, könyvek, oldalt bőrgarnitúra do-
hát,lyzóaáztallal; b) tábortűznél: egy aszta|, raita teleíon, va,gy
annak a jelképe.)

SzeméIyek: Mr. Mac, a New-York Times (olv.: nyújork
tájrmsz) íőszerkesztője, |., 2. és 3. riporter.

Mr. Mac (mikor a iüggöny L'*OrOU', éppen utasításo_kat ad
telefonon a !épterembe)]-Hajló, Áaga az Brown (olv.: braun)
mester? - igen, rneg lehet kezdeni az esti szám tördelését.
Csup,án az eléő bldal-közepét és a villárnhirdetéseket tla.gyják
még. Azd rnajd később, jó? 

- Hogy a.vezércikk melyik, le-
gven? ...No, ,ma okvetleriül az ellenzékit kell hoznunk, külön-
6én a Ford]gyár lemondja a hirdetéseit... Igen, azt az egész
oldalasat!... No, úgy-e...i Riport, az még sajnos, nincs... Min-
den percben váro,m a riportereket... Hallatlan, micsoda népség!
...Good by! (olv.: gud báj !) (Kis szünet olvas.)

1. riporter (belép, elegánsan, büszkén, mint aki nagy meg-
lepetési, hoz): Van- szerencsém, íöszerkesztő úr! Itt van a mai
nap legnagyobb riportja. Felrobbantotta,l< Csikágó mellett egy
n,agv vasúti állomást... 20O halott... esnek a vasútrészvények
árűyamai... óriási bessz, a tőzsdén. Nos, mit szó| hozzá?

Mr. Mac (lridegen,): Well! Mikor történt ez?
I. riporter (fölényesen): Most! Ezelőtt íél órával!
Mr. Mac (dühösen kirúgja ,maga alól a széket): Egy fél-

órálta,?... És ;maga szemem elé merészB:dik ilyen ócskasá.gok-
kal... Nekom friss riportok kellenek... Takarodjék... (l. ripor-
ter hüledezve el.)

2. riporter (liheg a sietségtől, izgatottan): Szenzáciő, íőszer-
kesztő !... Külön kiadást! Gyorsan... Kapcsolják ide a szedő-
termet!... Diktálok!... óriási riport!... Kir,abolták a City-ban-
kot.., (olv.: Sziti) Al Capone volt!...

Mr. Mac (hidegen) : Well. No és ez nlikor történt?
2. riportei (mi-nt Íent): Most jövök onnan,! Ezelőtt vágy tiz

perce !

Mr. Mwlc (bosszúsan): Tíz perce?... Ez rnagának lriss ri-
port?... Fe,mondottam!,.. Mehet! (Riporter ámulva kitámo-
lyog.)

3. riporter (feldúlt arccal beront): Van egy riportom, tőszer-
kesztő úr... Millió példányban szétkapkodják a lapot!... öngyil-
kos lett Amerika legnagyobb riportere!

Mr, Mac (látható érdeklődéssel): óh, yes! No és mikor tör-
tént?

3, riporter (hidegvérrel): Most! (Hirfelen előránt egy revol-
vert és főbelövi magát.)

Mr. Mac (htörő örönrrmel): Well, ez pompás! Dupla fizetést
kap. (Telefonál.) Flarlló, Brown rnester.., ide a leggyorsa,bb
szedőt... Megvan a legfrissebb riport!

(Függöny le.)

II. Oroszlán-szelíűtés.

(Cirkuszi eleganciával és pózokkal bevonul a porondra Mr.
Ukk kapitány, a világhíres oroszlánvadász és oroszlánszelíditő.
Fején cili4der, elegáns frakk leszül karcsú, izmos alakján.
Egyik kezéb,en féletmetes revolveí, a másikban lovagló korbá-
csot patiogtat. Miután a négy égtáj lelé rneghajolt, ékes be-
szédben b,ekonferálja a produkciót):

- Hölgyeim és Urrraim! Meg cserkészek! Ritka és kitűnő
szerencsében lesz ,rna, önöknek részúk! Amennyiben saját sze-
mükkel, orrukkal és fülükkel láthatják, szagohatják és hallhat-
ják Aírika legfélelmetesebb oroszlánjának csodás mutatványait.
kérrem itt ,minden be lesz mutatva és minden meg lesz, önók-
n,ek magyarázva (kivül vésztjósló morgás hallatszik). Be fo-
gom önoknek mutatni, hogy a2 emberi akarla.t m,it tud művelni
a vadon vérszomjas királyával. É,,n ez életemmel j,átszom itt, de
ön,ók, hölgyeim, uírrai,m és, cserkészek, sernmitől se féljenek.
Kezdődik a" mutatvány! (Elsüti a riasztó pisztolyt.) Leo, jöjj
be! (Előbb semmi5 aztán Mr. Ukk súgva kiszól): Sanyi, nem
hallod?

Sanyl (mint Leo, véríagyasztóan felborzolt hajjal és kimasz-
kirozott arccal, dühös morgások között négykézláb becammog,
Kétszer-háromszor rávicsorítja a fggát a nagyérdemű közön-
ségre, aztán kelletlenül elterül a földön).

tVtr.'lJkk (mindei váratlanra kész óvatos3ággal és tettetett izga-
lommarl körülszaladj,a Leót, miközben sűrűn pattogtatja a kor-
bácsot): Up Leo! Up.- 

ieo't,t ii§é t.lúi, á2tan rnivel látja, hogy semmi érdemes nem
történf, visszalekszik)

Megkezdődik az idomítás. Mr. UJ<k előbb egy botot vesz elő
és azt al<arja Leóval átqgratni. Leó.nak nem nagyon tetszik a
dolog, de - miután köz en odasúgta, hogy tartsa jóval lejebb,

- nem leplezett undorrarl megcsinálj,a. A következő mutatvány
egy szék támláj,ára való felültetése Leónak. Aztán levegőből
kockacukrot kellene elkapni a szájával, de Leo nagy kényelme-
sen kézzel kapja el és boldog ,morgá§ok közt megmajszolja.

Az utolsó és legveszedelmesebb produkció az, a,m,ikor Mr.
Ukk bedugja a fejét Leó lélelmetes torkába. Ezt természetesen
Mr. Ukk színes szavakkal bekoníerálja a közönségnek. Végül is
nagy lelki tusa után, remegve közeledik fejével az undorral tá-
togó Leo száj,a felé. Leónak sehogy se,m tetszik a, mutatvány,
különösen a nagy zsíros hajtömegtől undorodik. Ezt halkan
szóvá is teheti. Végre is hosszú kínlódris után összeér a tátogó
száj és Mr. Ukk fej,e. Ekkor Leo (mint Sanyi) barát§ágo§an
ma,gához öleli Mr. Ukk fejét. Aztán rnegveregetve. a hátát, vi-
gyorogva kiáltja, a közönség felé kacsintva:

- ó, te drága pofa!
Azzal kézeníogva, kiro,lrannak a színről.

Feldolgozta: dr. Mdrai György.
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Kedve zín'érrye s sátorj avítás.
A Gazdasági llivatal által megállapított árak:

ll-es típus javítása __ a. P l0,-
15-ös ,, u ,, , l0'-
200 cm sátorlap javítása _-- __- , D 1,50
250, n , ,, 2.50
ujraimpregnálás mz-ként ___ --_ l n l,-

A tenti árban mindenféle szakadás, foszlás, hiány pótlása, meg-
varrása_ a sátrak portalanitása is benníoglaltatik. - A sátíakát
vagy §zegedi gyártelepünk címéte, vagy budapesti raktárunkba
kell szállítani b azok kiiavítva ugyanott vehetók át. - Minden
sátor vegytintával megielölendó. - Javitási határidó a gyárba

való beéfkezéstól számított 3 hét, júniusban 4 hét. -

MAGYAB KENDER,r LEN- És .lt_rrarean
RÉSZVÉNYTÁR,SASÁG

Gyár: fTJszEGED.

lE g y as@/r/k e s zzlk a /ap
ö rn o a ll ll a m á s a íl lb ó ll

. . . Nagyon tévednek, akik azt hiszik, hogy mi, Iatszótag élet-
telen tdrgyak, nem élünk. Nem is kell hosszasabba:n bizonyita*
nom téyedésüket, elég, ha utatok arra, hogy a szobdban éjjel
halk nesszel élnek a bútorok, hogy télen milyen tligan duruzsol
a kdlyha, hogy a zeneszerszámok milyen csodd.latos dolgokat
tudnak elmondani, hogy egy-egy régi épület mi mindenről regél.
Igen, az emberek körül az eszközök, tárgyak, dolgok mind tud-
nak önmagukról s a lildgról, ldtnak, hallanak s beszélnek ís,
csak érteni kell a nyelvükön. Nem olyan locsi-íecsik ök, mint

Cserkész-iátszótér a Nemzetközi Vásárorr.

az emberek, csak.megértö lélek, résztveuő sziu előtt tdrulnak
meg s akkor csoddlatosan nyilatkozik meg soha nem is seitett
belső mivoltuk, emberek bölcseségénél méIyebb titkot tudnák s
azoknak, kik őket szeretik, eI is mondjdk.

Magqm is ltittam, hallottam egyet-mdst. Most, hogy etéggé
nyugodalmas életet élek, emlékeim telett merengve siólok io7
ztitok, mert tudom, hogy megértitek hangomat, mondanivalói-
mat.
, . , . Ifjtlkoromról nincs mit mondanom. A szokásos ióművett-

séget megszereztem, mint annyi mds. Amikor kész embérré, aka-
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rom mondan[ kalappd lettem, boldog reménykedéssel vártam,
hogy elinduljak pdlyámon. Az életem yoltaképen ott kezdődött.
amikor egy szép kora tavaszi napon megismerkedtem Mikivel,
Ti ezt emberi nyelven úgy mondjatok, hogy Miki engem megvd-
sdrolt a boltban. Igaz, kezdetben a gazdam volt, de csak rövid
ideig, mert nagyon hamar testi-lelki jóbardtok lettünk, akik nem
egyszer merültünk bizalmas beszégetésbe egymassal, ami pedig
erősen függő liszonyban (vdsdrld.st, meg egyebeket emlegetteV
únosuntalan) nem volna lehetséges, ugyebdr?

Amikor Miki kalapja lettem, hogy a szdjatok ize szerint is
beszéIjek, nagyon sok érdekes megfigyelést tettem az emberek
között. Rájöttem arra, hogy milyen önzők, íelületesek, hanyagok,
szeretetlenek ök voltaképen. örömtnel ldttam, hogy Miki meny-
nyivel masabb. Mindig együtt jdrtunk, hót tillandó összehason-
líttist tehettem közöttük. Miki nem restelt sárban megfeneklett
kocsít kihúzni egy vadidegen öreg embernek, koldusasszony szét-
hullott holmijdt összekeresgette, pedig méltósdgos úr volt a4
édesapja. Miki mindenkivel illedelmesen, szépen beszélt. A ki-
csikkel kedvesen, a nagyokkal közvetlenül, de tisztelettudóan és
mindig okosan. Az iskoldban (oda is gyakran eljutottam) egye-
nesen gyönyörűség volt ldtni, hallani öt, milyen pompd.s felelete-
ket adott tandrainak, miblen ió volt tanulótdrsaihoz, Minden
cselekedetéuel hasznáIt. Csak javdra volt mindenkinek.

Egy régebbi kalapja beszélte, hogy Miki nem yolt mindig
ityen. Egyidőben, mikor még nem volt cserkész, fontosabb volt
neki a futballmeccs, mint az iskola, lényegesebb a tdnciskola,
mint a mdsnapi órdkra készülés. Durua uolt otthon, goromba a
cselédekhez, neleletlen, komisz fraterként emlegették rokonaí és
ismerősei, tanárai azt jósoltdk neki, hogy nem uizszintes hely-
zetben fog kimúlni az drnyékuildgbóI, a fél ,tldros kutytii gyűlö-
lettel és asattogó fogakkal gondoltak rd, ha eszükbe jutott gya-
kori sdntastiguk, amiknek titokzatos okozója sanda gyanujuk
szerint Miki lett yolna. A macsktik is riadva íutottak tőle fel-
borzolt szőrrel, pedig hdldsaknak kellett yolna lenniök a sok
maddrhulla miatt, amiket Miki yaddszszenvedéIye juttatott asz-
talukra.

El se tudtam mindezeket hinni róIa. Nekem Miki volt a ló-
akarat, Becsület, Tisztesség lovagja, Nem volt,am vele szemben
elfogult, jól ltittam, hogy egyszer-mdsszor tétovazik, meg-meg-
inog, de minden aprö botldsa ellenére is mindig megmaradt -cserkésznek.

Sok bardtja volt, taldn hatvanan is yoltak, kicsinyek és na-
gyok, vegyesen, kalapjaik között persze,sok régi kedves isme-
rősre akadtam. Mikor így időnkint taldlkoztunk, mennyi minden
szépet beszéltünk kis gazddínkról, mennyi sok, érdekes történu
tet tudott minlegyikünk. Egyik-mdsík kissé rossz szinben volt,
fel is tünt ez nekem, mert én mindig ragyogó tisztdn léptem ki
a kapun Miki jóuolttiból, egyesek pedig egészen furcsa dolgokat
beszéItek, példtiul azt, hogy a rajtuk levö perzselés cigarettdtól,
a yörös íolt pedig meggylikörtöI, vörösbortól ered. Persze mi
ezt nem hittük el, nlert jól tudtuk, hogy tré|anak szdntdk a p,a-
naszokat (mondhatom, szép tréfa volt befeketiteni mdsokat,
éppenséggel a gazddjukat), tudtuk, hogy cserkészkalappal
ilyesmi nem történhetik meg, biztosan addig incs.elkedtek széllel,
míg a tűzbe, meg a pargdicsommdrtasba pottyantak.

Az utcdkon, a vdrosban keveset jdrtunk, csak annyit, ameny-
nyit éppen muszáj volt. Hanem anndl többet kint az erdön, me-
zőn. S mlcsoda élvezetekben volt rászük!

Gyönyörü színeket, csodalatosan harmönikus képeket tattunk,
ldttuk a legszebb szinjdtékot, aminőnél különbet nem rendeznek
a liltig egyetlen színhd.zdban sem: a naptelkeltét, a napnyugttit,
micsoda szimfónidkat énekeltek végig nekünk a madarak, a vi-
ldg egyetlen rddiódllomdsa nem ad gazdagdbb, szebb műsort,
m!ryt ayit mi nap-nap utdn.végighallgatunk kirtindulásainkon,
tdborainkban.

Hogy kipirult, nekilelkesedett Miki és a bardtok arca, lélek ült
a szemükben és biztosan tudom, hogy Krisztus élt a szivünkben,
Krisztus, aki a daloló, uíg, jó, tiszta, becsületes ifjaké, a cser-
készeké.

Annyi minden szépben volt részem M!kivel: ttiborozások, uta-
zdsok, Jarnboree, köteteket tudnék beszélni élményeimről. Hog1,
'milyen természetűek lehetnek ezek, kitaldlhatjdtok, ha elmondoá,
hogy Miki könyvespolcdn lakom (szemben az íróasztalával, hogy
mindig rdm ldthasson), mellettem egy vaskos könyv, imddsdgói-
könyv él, egy mdsik részen bölcs cserkészkönyvek llannak, amott
Cooper és May Kd.roly történetei, par ]ókai'regény, Petőfi köI-
teményei, Vörösmarty-kötetek és Széchenyi igéi. Igazán nem
kerülhettem yolna remekebb társasdgba. Igy azuttin elhihetitek
nekem - nagyon is irigyelt helyzetem van, pompós életet élek.

Ezúttal csak dltaldnosságban meséltem nektek, legközelebb
majd mulatsdgos históridkra is sort kerítek . . .

scarbantia cserkész.
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Dormáníalva, Szalánctorka, Diószeg, Szárazpatak, Völcsök,

Fűrészíaiva, Tarkő, Gajrár, Halasfalva, Szeredvásár. Tarhavas,
'Ierebes! Csonkamagyarország térképén hiába keressük ezeket
a jóhangzású helységeket. De még Nagymagyarországén is
hiába.

Puskás András, Gondos György, Bardócz István, Dobos Vad
Péter, B,iró Kata, Jankó Rózsi, Vadász Borcsa! Csíkországban
akármelyik íaluban megtalálhatjuk őket. Legföljebb ma Kecs-
kést úgy írják, hogy Checiches, a Kósát meg Cosa-nak, a Bar-
dóczot Bardotiu-nak. De, ezek a derék magyarok még sem Csik-
ban születtek.

Ojtoz, IJz, Tatros, Tázló, Beszterce, Moldava, Szereth, Pruth.
Ezeket a folyóneveket már minden valamirevaló, fől,drajzot,ta-
nult ,,egyén" könnyen fölfedezi Románia térképén, Moldvában,
a Keleti Kárpátok és a Fekete tenger között.

No hát az elő| említett falvak ezeknek a folyóknak a part-
ján feküsznek. A névszerint fölsorolt magyarok pedig ott lak-
nak ezekben a falvakban. Olyiknak a nemzetsége immár több,
mint ezer éve . Hogyan? Több,, mint ezer éve? Igen, mert
aL a íöld, a Szereth és Pruth köze, nem egyéb, mint az ősi Etel-
köz, ahonnan hajdanában úi hazát keresni kerekedtek föl Álmos
magyarjai. É,s ahol egyes csendesvérű törzsek visszamaradhattak,
De ezekről nem tanultunk'a történelemben és nem hallottunk a
íöldrajzban. Pedig vannak ám manapság is közel százezten.

Nem ok nélkül mondja a csikú székely, hogy ,,külíö,ldíe me-
gyen", ha Udvarhelyszékbe ballag, míg Moldvába ,,bé-megy".
Igen, mert tudat alátt é1 bennük áz óhaza halvány emléke. És
e2er esztendő, tatár-törökdúlás, román uralom ellenére magyaí-
nak vallja magát, magyarul beszél és Szent István ősi hitét
vallja a szakadárok tengerének közepette ts az a népség, ame-
lyet tévesen neveznek egyszerűen csángónak. Mert csángó csak
az, aki ,,elcsángált", elköltözött Magyarországból, mint például
a bukovinai öt székely-csángó község lakosai, meg emitt, Mold-
vában a Tatros-völgyiek. De a Szereth-Pruth közén magyarok
laknak. Nem székelyek és nem csángók. Ezeknek sohasem volt
hazáiuk Magyarország.

Ezért aztán kissé különös a beszédjük. ,,S" helyett ,,sz"-et,
,,cs" helyett ,,c"-t ejtenek, egyébként is mintha selypesen, pö-
szén beszélnének, amit valószínűleg a kunokkal való keveredés-
kor szereztek. Mit szótnátok például, ha hirtelen a bogdánfalvi
guzsalyosba pottyanván, ezt hal|anátok: ,,Idejöttek-é? - Ide-
jöttünk ed kicit táncolni. - Kereszke hal van? - Elment Já-
naszhaz sz att isz rrtulat ed k,icit. - Hát a te nieped hal ván,
bré? - Jö é isz, cak a kejket elalussza. - Lógasszad a hajlót,
had ne szirjon a kicike! stb," Erre, miíelénk emigyen mondanák:

R e nde zzíi.tr-l< e lő arlás o!r,aí !
Hangulat, derű, cserkészhumor, komoly cserkészet, tábori

élet, stb., mind megtalálható az új ,,Magyar Cserkész §zín-

Mrabiai" sorozatában. Az első l0 füzet már megjelent.

1. Dr. Borka: Rádióebéd. Cserkészmóka.
2. Erczblucker: Erdő mellett nem ió lakni. Cserkészvígjátók.
3. Radványi: Booz me.zeién Karácsonyi cserkészjelenet.
4. Dr, Borka: A nadrág. Cserkésztréfa,
5. Almásy: S. O. S. Cserkészszínmű.
6. Dr. Borka: Göre Gábor. Vidám jelenet.

7. Schrank: Mafeking hőse. Komoly csert<észszínmű.
8. Radványi: Dugó Dani Angliában. Fantasztikus cserkész-

álom.

9. Bellmay-Harangi: Betörő a csapdában, Cserkészbohózat,
l0. Boddigton-Harangi: Kiilönös éiszaka. Cserkészszinnrű.

A 10 lilz*t ára mindössze 2.- pengő.

Megrendelhető a Gazdasági Hivatalban. Vidéki rendeléseknél

a portókíilts§get felsámítiuk.

ASPIRIN
TAB LETTÁK

betlehemes pásztorjátékokat. Ezért imádkoznak még ma is ma-
gyarul az egész kicsinyek, míg iskolásokat már ,,Tatal nostt,u"-ra
tanítják. Nagyapó, nagyanyó még Mátyás király mondáival mu-
lattatja unokáit hosszú téli estéken, de a nagyobb gyerekek már
vigan fujják, hogy ,,Rosu, galben si albastru e frumos drapelul
nostru . .", ami annyit jelent, hogy: piros, sárga, kék a szine
a mi gyönyörű lobogónknak Hej, haj!

Turáni álmokat kergetők! Mieiőtt Kínával, Japánnal kacér-
kodnánk, talán elébb összeszednénk mindent, ami magyar? A
moldvaiakat is! Külföldön kalandozók! Regősök! Ha szebb na-
pokra virradunk, első utatok Etelközbe vezéssen!

Akartok többet tudni drága testvéreinkről? Olvassátok el Do-
mokos Pál Péter könyvét, a ,,Moldvai magyarság"-ról.* Olvas-
sátok el valamennyien, es beszéljetek róla téli délutánokon és a
táboriűz mellett. És tanuljatok meg magyarnak maradni minden-
hol és mindenkor a moldvai, etelközi liragyaroktólln

Velösy Etek.

_ *_ Kapható_ többek közt az Egyetemi nyomda könyvkereskedésében,
Budapest, IV., Kossuth Lajos,u.-l8.

Leleménges üposűolű aűguolc a, M. Cs,-nelt,

A valódiságétt és jó.
ságéd a Bayer kereszl
szavalol, mely minden
csomagoláson és tab_

. lettán.látható.

Gyógyszertárakban kapható.

;Szép, hogy eljö.ttetek! - Igen, eljöttünk egy kicsit beszél-
getni. - Keresztke (komámasszony lánya) hol van? - János-
hoz ment s egy kicsit ott marad. - Hát a te feleséged hol van,
hé?! - Jön ő is, csak elaitatja a gyermeket. - Ringasd a böl-
csőt, hogy ne sírjon a kicsike!"

ök az,onban nagyon jól megértenek bennünket, mert imád-
ságukban és templomi énekeikben megőrizték az itod,almi ma-
gyarságot. Főképpen az asszonyok, akik sok helyütt máig sem
igen járnak iskolába s így nem románosodtak el. (Ez az igazi
,,anyanyelv!") Nekik köszönhető, ha ma is magyar nyelven, ma-
gyar nótákat dalolnak a Szereth partián és a fonókban, habár
a kttltúrházakban nár román nyelven adják elő az ősi magyar
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Pgy jolrt sorsra érdemes cserkészszakács tejberizst íőzőtt,
ami köztudomásúlag nagyon szeret lekozmálni. Dé ő nagy gond-
dal főzte. óvatosan felemelte a íedőt és belenézett alaiékba,
hogy gyönyr,öködjön benne. Es amint a rizs ott forrt és kavar-
gott,.h.át azi a hangot,hallatta, hqsy (kiáltsuk csak mindnyájan
együtt) :

ZZzzZ...
A szakácsnak lagyo! tetszett, hogy milyen szépen fő a rizs és
nevetett..örömében. Ugy csin,ált, hogy (kiáltsuli csak mindnyá-
lan egyutt):

hehe...
De olyan szép látvány volt a forró rizs, hogv a szakács másoá-
szor is megnézte. A rizs megint íőtt, főtt, hógy:

e"'X"J. ut,ar" me gint nevetett :

hehe.
Utána harmadszor is megcselekedte ezt:

zzzzz, hehe.
es hogy a rizs még mindig zavartalanul, szépen és kozma nél-
kül főtt, hát örömében rácsapta a íazékra a fedőt. Azaztmondta:

Takk!
De alighogy elfordult a tűztöl, egyszefre ereiben megdermedt a
vér, borzaknas hangokat hallott a rizs felől. Ugy hallatszott,
hogy:

pSZSZSZ, SSS.
Rögtön a legrosszabbr,a, a kozmára gondolt és ijedten nyúlt a
fedő után. De lelkiismeretének a szava már vádként sígta a
lülébe:

Kozzma| Kozzma!
És amint belenézett a íazékba, látta, hogy valóban - a rizs oda-
kozmált! Megsemmisülten állt a jobb soisra érdemes szakács ,az
ebéd romja felett és a szegény cserkészek a kellő szomorúság-
gal elénekelték:

,ó, borzalom! ó, borzalom!
Kiáltsuk most végig az egész csatakiáltást:

Zzzzz, hehe,
zzzzz, hehe,
zzzzz, hehe,
Takk!
Pszszsz, sss...
Rozz,ma| Kozzma!
ó, borzalom! ó, borz,a|om!

Magyqr cserkésztiút hívnak Dániába. Dániának Anglia lelé
eső,részén lévö_ tengeri. kikötővárosba dán család, akiknék nagy
virágkerté_szetük,van és a íiuk a Jamboreeban volt, vendégúl
hív,,egy_ 14 év körüli ,magyar cser,készt egész nyárr,a a fiuk
_mellé, aki ugyancsak 14 éves és most végzí a III. §ilmnáziumot.Németül ke1l tudni, egyébkent bármily keresztény vallású íiú
lehet. az aján|kozó,., Indulás június 24-én egy Koppenhágába
tttazó magyar cserkészpar,ancsnokkal, visszatéiés a,rr,§usztus vé-
gén e_gy onnan h:,azatérő magyar tanárral. A költséglk kb. 250
pengőt teszne,k ki. Ajánlkozások levélben.máius 3Gig dr. MoI-
nár Frigyes külügyi főtitkár címére (Bp., V., Nagy"Sándor-u.
6 .sz.)

J,.N,.N1K@ IlB CI)lll(sllEllKllE]ll NIlt (0)N[llD)
Fejvesztes elleni varázsig9. Nem nyakazásról van szó, hanem

a balesetek alkalmával sűiűn előforáuló kapkodásról, iejetlen-
ségről, aminek aztán a bajbajutott embertársunk vaÍlia"kárát.
]s.l j9. emlékeztető jeligét küidött be Győrből Szécsériy Andor
testvérünk:
.A falu doktorát úgy hívtá( hogy Lévi. Mikor aztán a köz-

ségben baleset történt, a beteg aá nvöste .- német vo|t az
lste.n-adta - ,,O rule Levi!" (tl-, hivcl a-LÓvit!) Ez a sugclykérü
kiáltás a mi varázsigénk.

, 
(J;. okot..megszüntetni (melegből kivinni, gázcsapot elz,árni,

ráomlott földet lehordani, stb.),-
RU; ruhát megoldani, vagy levenni,
l,'8., Jel<tetni a beteget (piheirőheiyzetbe hozni, fejet alacso-ny?1 vagy magasan, ahogy kell;,
.La: levegőt a betegnek (,mest]erséges légzés, köréje sereglet-

tek eltávolítás,a);

,_I'_.^Y'r:l^u,Ojunk 
(inni, borbgatásnak, esetleg langyosat, hány- . Halló, emberek! Hát mi lesz azzal a fénykép-pálydza,ítal?taTona,K, StD.). Lam, Iam, igy jár az, aki nem olvassa a'Magjai iserkészt!

^,!^'':': ':, a ,,uarázsige" nem teszi fó,lQslegessé a,z elsősegély Vagy seiki"őeá ynlíwpóz Áá, tiiititró sZkte nineielíóitalaPos megtanulását, de annak, aüinek száiták is: emléke7te- Majűs 27-tlig ryéc írŐ, tőhet kütdeni az anya[ot. Ési:iéi iiiitőnek elég ötletes. paiyamunka-,ar'ra)io'"ő'iaőőiii"'
Miért tartlák a..talált tóPalkót szerencsehozónak? Ennek a babona.n.ak biz.onyos törté,neti,multjayan. A louak megpatkolasa mdra régi rómaiaknal is.s.zokásban,,uolt. A,f!.ttt9l91t római fé,nyüzés megköueteltÓ,.hbgy a Íovaknak'arany- rogy-irirtfiIríióí;=í;gi;;.Természetesery,h?.a ló elu.e.szíette^a. pa,tk'ót, kellemes megleiletést szeVzett anná* i§,'atti ár-iiíaiŰ' pűuiilriíáIafta. Mikor Dun_cas.t.er"la.rd, Anglia nagykövete Paiisba ment, e_Irendelíe,'hogy lo.vai.ezüstpatkóií csa-k ianny.en, tőiin";rirűii.k i iáiaűá,, tu7ő,

Patkó.felügYelő ,is uolt á'díszmenetben. EnneÉ kötelessége uőít uigydzni ai,ra, hogy i"taÁóljitii ríi";;;;;];'Lt a patkóiat, hogvrög'tön-új-ezüs!p1L!t9t.!e!!s:en!eI.I!add,lássaabdn1ul.őpdrisit'űe.g,mityengő!aoéé'íii,iíeí'őiiáiőiííőiaí-
A VILÁG LECP\4].,4BI na],n. |n{onban,az üzleíi.nbgye,d k?tlő§'közípén,'eg;y u'troroVkon nm€lai iíii p1o],1n1o áll, melyet

o^,rilu_f_^?g^!,::F:!,bb f.djtinak taitanak. Egy épitke,zési tárŰ'sag Lond.on varosána'É h;irűe;;;'iőia|-tir|ii Ű fu áirrg:áaariőft.Az óriási összegre rúgó ajánlatnak az a m.a§yarrizata, hogy. London,nak ebben a negyedében a ietkőt-rendiirii áiagat 'é;';;;ár;
t:!,!!:t:yi,!"r.l1.ororyrt éi,. A város vezetösŐ§e nem áaio"Őt .a. f.á! é9 azt a helyel,'áhol az ált, .;i ;"íe§i'putaila} iőrtin'iiÁiemléknek tekinli és még azt sem engedik meg, hogy a szbmszéd-házakra emeleteket' épitsenek aí igy eiia§fik'á to biit"á i;;;eiiés napfényt.

MI'ÁZ'EMBER? Azt szeretik mond.ani róta, hogy í teremté.s ,kor.onaja... Es, az ember olya,n büszkán is sétal a nagyvitágban,mintha ualóban minden csakis érette lenne teremtuV. Persze mindez csai< öntiltatás, Áert atőplatái'ii;; á;;;ő|r, rni.oly oEíiliámondia: porbót tett és ismét csak porrá ualik.
A tudósok azonban nem érik be e2zel az egy.szerÜ,magyarázattal Azok.részeire bontj,ák az embert és igyekeznek róla megtilla_

Pí.t.ani,.hogy szerueze.te llalójdban miből áIt. E§y'angol tuÖŐs, Lawsión, ioit t,i§yitőg'Ís-itemezte az embert\s a követki)'á Á;\alű_píttisokra lyukadt kí:, Yan benne annYi viz, h,o.gY etegendt! .l91trye^^egy, kis hordó megtöltésé.r.e, -.a zsiradékjaitóil kitetne két darab jókora szappan, -anny,i.a.szén a s2_ervel:jélln: hocy.a.bbót 9000"harab irónt inűii iíiaiíinni,:-o j;;;;í;;i í;;;í";i;öiöő lgyufára 
tehetnénekgYufaf ejet,_ , .u,ary leltne j9 ,ryleltnyiség magnézium,, - .található .a szervezetbőn egy erái szegre' elelendö vas,--] a bennelévő mész-szel egY kisebb helyiséget ki lehetne- festeni, - kénjével jóI ki|üstöIhetnének Őgy szoudcÍ:kdt.
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Nem l,ehet jó cserlsése;

pÁr-yÁz^T.

a,Iet merm ol,aa,s cserkésa-lűpoű.

l ne rtb"aú tj *y Jnt *i,t J

ll. P ály ázat tábori tökéletlenségre.

Igen, igen, ez l]em sajtóhiba! Nem
tábori tökéletesitésre, hanem tábori tö-
kéletlenségre hirdetünk pályázatot. -Ugyanis sok ügyes és hasznos újítás
mellett elhalmoznak minket furcsa

I. Kell-e mosdókiltartó a tábor-

_ban, vagy sern?

A mellékelt képen a. Világjam-
boreen lerajzolt mosdótáltartót
látunk. É,rdekes, hogy nálunk
ilyesmik nem tudtak elterjedni.

Felvetjük a kérdést és pályá-
zatot tüzünk ki eldöntésére,
kell- és jó-e ilyen, tlagy hasonló
tnosdótaltartó a tdborban?

ilI.

A Vílágjambo-
reen bőven lát-
tunk különféle
tányér- és ibrik-
tartókat. Minden
nemzet úgy ren-
dezte be tábo-
rát, ahogy ott-
hon szokta. Fel-
vetődik tehát a
kérdés, hogy

L nli az oka
annak, hogy az
angolok ncítí
csajktit, hcnent
tányért és ivó-
ibriket uisznek
a tdborba,

2. miért alkal-
maznak Angliá-
ban és Amerika-
ban oly gyakran
tdnyértartót?

és esváltalán nem tökéletes,,tökéle,tesítésekkel".
Eg]i ilyen ,,ötletes", ,,a táborban 'könnyen előáliíthatri" ruha-

fogasi lekOzlünk s íeltesszük a kérdést, hogy tábori tökéletesí-
té§t vagy tökéIetlenséget abrázol-e a kép. Yélemiényeteket rövi-
den indokoljátok meg! * .

A három legtalpraesettebb választ értékes könywel lutalmaz-
zuk.

Bekiildési határidő: 1934 május 31.

Jubilál a kédogás ?"r,!,í,,:fiííi'o,!:{"l,,i:í§!i ;::,t*,i;;:l,űí,,!,í,i,r,:,í"!{!íí3i,í?,o',!í,:l:{*,,;t::ilr,,?í;;';'íjí,:
nak.gyöződve arról, hogy - mint az üdvözlés egyik formdja - a kézfogás lrancia intézmény, Ezzól szemben az a tény, hógy az
európai népek ösidöktől foglla különös jelentőséget tulajdonitanak a Eézfogdsnak. Mar az'elökelö rómaiak is kézszoiitóssai üd-
vözölték egymást. A középkorban ez a szokds eltűnt és a kézadds inkább olyan jogi formasaggd vtilt, mint a kéznek a szívre,
a biblidra" vagy a keresztre yaló teuése. Ebben az időben ugyanis csak akkor-fogiak kezet, ha-jelentősebb potitíkai paktumo.t
uagy üzletet kötöttek. ÁItald-nos szokdsként cst!p4í} .q írancía júIiusí foradalom .tamasztotía f,et és tette mindennapivd ezt a régi
hagyomdnyt, amely ellen újabban egészségi oiokbóI szívósan'küzd az orvostudomdny.

reléSével mÉlto arra,

22IDGYSZIDIR, IU
És

lD lD

T(DIKIDLI§TIDS
Ezaket fo tulajdons ága azúj Kodak-gépnek,

mely olcsóságával és mégis kiváló fe]sze-

hogy a cserkész fenykep ezőgépe legyen.

IK 0€) TDAIK *rluNlt () IR, @ 2(D-
megbízható pilla natzárr|al, egyetlen

Kapható minden fotoszaküzletben.

F : T.7 vagy

mozdulattal

F: 6.3 lencsével,

felvételre kész. -

'-7:

Írx ot t,tlzyá.l"1vl g'
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A,!I, Cs. a," cserkészels uérleerí,ngése,

A MAGYAR CSERKESZ POSTÁJA
Többeknek, Sajnos, mindenkivel össze k€ll vesznem, aki

aki azt hiszi, hogy a világ csak az ő versére várt,
akit hétszer kell sürgetni a cikkéért, raizáért,
aki ceruzával keni oda a kéziratot (vakulj, szerkesztő!),
aki a papír mindkét oldalára ír, vagy pocsék kézírással (nem gondol-

tok rá, hogy a szedö-testvérünk munkája amúgyis nagyon nehéz?),
aki önmagának ír és nem a íiúknak,
aki megsértődik, ha a szerkesztő (kénytelenségből) 1ccsíp a cikkéből,
aki csak kritizálni tud, de segíteni, előíizetni nem...

Maradt-e még valaki, akivel jóban vagyok? ó igen! No hát veletek aztán
tűzön-v izen összetartokl

, ,PgJnpgS kis ülés es,ik a húvös máiusi estén itt, a tűz mellctt. ÁZ arcun-KaI Klsse s!togeti. me8 a n]agasra. lobogÓ, nyugtalan láng, a sziporkákaranyos csillagesője magasra szóródik, airikor" eEy-egy haűb tisszóomtit<.A Tuz; a tett, a cSerkeszmunka. A füSt: a hiúság, a kúrkedés. Mi cSak atüzet szeretjük, a tüstöt hadd hordia et a szei..]'-'
__llyen érteelmben hadd halliuk a'beszámolókatl 

- 
A 237. Mátvás ki-fály-cs,-cs. magyár nól,aestet 

-rendezetl,, ;meir;;'r,,rurgá.J"iiafrjiÍ;";;-szerző g_yönyörű__ nótáinak .pomp.a.9 gyiiiteqenyei áOÜ' éiO, ;aÉa;;";y;;ablakára",.,,Sző,ke Tisza haragjába-n:',".,,CalámbfaÜi nagy tserefá..' ésmég. sok másl. 
- 

A kispestl neii,lUizotísa[ a vecieii irO.iu-én néoes öreo-cserk€sznapot tartott, amelyen minden l6 évcn fetüli cserkész és'a csaoá-IoK tIsztll{ara rc37tvetl. lötlek Pests7entlörincről és Pestszentinrréről'is,
í:_l.r^qílgt Pestről, is iócskan. Voltat< vúaeiőadáÖk, azután az'örege'liDemUtattak, .hogy hogyan l<ell igazaban megjátszani' á cserkészjáték-ot.Tábortüzi mókák, nóták élénkítették a tartalmTi műiórt. 

- 
A rák"Óspalo-tal 9l3_as Don Bosco-cs.-cs. ,,ragyógó .ű.oiú;-"iő;ááit rendezett. A Csi-bésztánc és a SVábtánc áltajánöé t-etszési-aiatoit".-?i r.ismicsr.iiat:-iztén is szívesen mcgIIc2tem voina,.ha par náppar r.óiáü'ban kiiroite['á'móg-hlvót!.) 

- 
Halló! Az ápIilis l5-i s"amunr.-btiiarioió-itrozott Rottei tesÍ-

y9.1lll_ br_1"_1los ítpülótelíesitmérryéről.. A ,,szelek ura.. .osi meglegy.iniKlvanJa, hogy o nem lstvan, amint.a cikk alatt áll, hanem I-aiosl" d',,t<e-íesz_lpapa". jelentkezhet az aiándékkat! 
-..az 

Úsí}s+. erl' eizpbrániOnyelvtanulá§i és levelezésl,vándordijakra 
^álu. áÓ:i'g i_,trct 1eleÁttezni,A pályázati_ feltételeket kivánatra me!tntoi ri'.i"Űáf,to eiikÖii;,[Óil--A,_szőregi 585. Tal'ián Béla-cs.-cs. áarcius-apiiiÜ-nóu"'"' ,iieitiiii.-"á"tOleIkigyakorlatot.végzetl. március 1B-án-p-cáil 

"'ís;iikÉiű "ioáJiíiiiiióii,amelynek sokoldalú műsoíáh^an_tö.b.b csairattig ufr*ii ig.n ;O -uni.at.'ÉA váci piárist gimnázium l92. Erdősi trnic-ci.:cj.-i-Áldozócsütörtökön tar-totta avatóünnepélyét.
_ Senki többet? A,kkor ne tegyetek tóblret a tűzre| A jó ISten veletek!További jó nunkál!

APRÓ IIÍREK.
Egyetemközi nJrolceveó§ vers€ny. Május hó 20-án, pünkösd

va:áinapján háromnegyed 1 órakor indítják a Margit.-hid felett
lévő starthelyröl a 42OO m_éternyire levő Műegyetemig a X. Ma-
gyaí .egyetemi , és főiskolai verseny csapatait. A versenyt a
klasszikus angol Oxford-Cambridgei- küzdélem mintá!áta a' Mű-
egyetem 'Rektori Tanácsa a MEC (Műegyetemi Evézős Club)
15 éves fennállásának emlékére alapította'1925. évben és érté-
kes vándordíjat is adományozott. Az érdekelt csapatok már
kora tavasz óta,szorgalmasan készülnek a versellyre es a jelen-
legi helyzet mellett nyilt küzdelem elé nézünk, inely eseileges
megIepetéSeket hozhat.

Ez aztán jó munka volt! Május 3-án éjszaka a párisi Rue
Livingston l8. számú házának tetőzete már javában égett, mire
a tűzoltók odaéítek. A ház |akői mit §em tudtak a borzalmas
tűzvészről, csak a tűzo|tók sziíénázására és kiabálására ébred-
tek fel. A lapok az esettel kapcsolatban dicshimnuszt zengnek
aríől a cseíkészfiúíól, aki éjszaka felébredt, kinézett a nyitott
ablakon s akkor érezte, hogy a kánikulai meleg füstfelhőket
csapj le a íöld felé. Rögtön felhivta a tűzoltókat, jelentette ne-
kik a tüzet és alig volt annyi ideje, hogy szüleit is felébressze.
Pillanatok alatt ott voltak a tűzoltók és így a fiú bátor lélek-
jelenlétével sok ernbeíéletet mentett meg. Etienne Flemmynt, a
cSerké§zt, kitüntetésre terjesztették fel.

A 14 éves hős. Bukarestben történt, hogy a rendzavarások
meggátlására kirendelt katonaság egyik gépfegyver osztagá-
hoz hirtelen o.daugrotf egy 14 évesnek látszó íiú. A következö
p.llanatban égő öngyujtót kapott iel és messze dobta az éles
töltényekkel rakott lőszerláda mellől. Vizsgálatot indítottak és
megállapították, hogy az egyik ka,tona titokban cigarettára
akart gyujtani. Mikor meglátta, hogy feljebbvalója közeledik,
öngyujtóját eldobta. Pont a láda mellé. A benzin kiömlött s az
égő kanóctól meggyulladt. A fából való láda már pörkölődni
kezdett. Ha Juon Marescu - így hívták a fiút - idejében észre
nem veszi az égő öngyujtót és el,nem kapja onnan, a több
mínt 425 töltényt tarta|mazó iaHda íelrobban és a közelében
tartózkodó katonák közül bizony többen már a másvilágon kci.
szöntötték voln,a a május 2-át. A bátor fiú a bukaresti cserkész-
csapato,k egyikének Őrsvezetője.

Jól van, testvér! Bravissimó!

Cs. J. Ve§zprém. Batáti kézszoíításodat hálásán viszonzom. Jó tudni,
hogy Hozzád hasonló bajtársakra mindenkor számíthat a magamfajta sze-
gény ember. Cum _Christo pro puelo! 

- 
K. István, Zrinyl_Sólyom. Élet-

mentő kérdésedre bizonyára már megkaptad Polcsi bá'tól a szakértő vá-
laszt. A nóta-átírást l1g77u|<. 

- 
K. G, Bpe§t, Károly-körút. Értékes mon-

danil'ialóidat miért nem tömöríted rövitl, pattogó mondatokba? Hidd el,
hogy ilyen íormában nem birják ki a fiík. Ne szavatjunk és ne prédikál-
iunk, hanem §zuggesztív erővel vigye előre a fiút minden sorunk. Avatási
beszédnek megíelel, de mint cikket nem hozhátom. 

- 
P. E. §zőreg. Ho-

gyan hozzak most, májusi kánikulában, szitrériai hóviharról szóló verset?
Mondd, mit akaítál ezzel a verssel? Mert hiszen verset, képet, szobrot
azért alkot az embeí, hogy valami hatást váltson ki a nézók, olvasók lel-
kéből. Rimeidet csiszolnod kell, mégpedig nagy türelemmel. Olvasd Sík
Sándort és Mécs Lászlót stb., Rajzaid gyakorlott kézre és jó meglátásra
vpllanak. A Cigányprímás nagyon jó. Átakrajzolásnál azonban :nugyon
kell vigyázni az .anatőmiára, a test arányaira. Rejtvényeidet Sopronba
küldtem. Poftót taltaritasz meg nekem, lra az ilyesmú fögvest odáküldöd._ B. P. Búdapest. Jelvényviselás ügyében írt leveledet_ a tótitkársághoz
továbbítottuk. A sérelmezett ,,Parancs" nem a szerkesztőségtől indult ki.
Bár általában helyeseliük, éppen az általad is emtített ,,halmozás'' miátt.
Persze lehetnek kivételek, föként komoly lérfiaknál. 

- 
Dr. B. ö. lrásaid

alapján eddig is nagyrabecsültelek. kérem tovlábbi támogatásodat'. A
,,nagy lapban" több helyed lesz. 

- 
D. Ctéza, 171. ügyes legények vagy-

tok ti, Sótymok! Lám, a pincéből is az ég felé tör kemény utuiastok. Á,
igén_yeket ös§zeegyeztetni a való helyzette:fi ez az igazi életműVéSzet, 

-l_{. §r_. t}yOr. Remélem, hogy áranyos.kedélyre valló -versed hű képe a'lel-
kednek, Gyuszikám. Ez az: mindig viáman löl a íeijel! Bal, gond,
munka: oda se neki! És ha az az ármán:jlos'szerkesztó azt uzeni, hogy ver-
§edet még alaposan csi§zolni kéne, mert a nyomdaíestéket mostánában

igen drágán adják a bottbán 
- 

akkor is csak füttyentesz egyet és íísz
sokkal jobbat. lgaz-e? _ F. Bandi, szőreg. Leveledet 

- 
Sajnos 

- 
nem

értem. Ha komoly pana§zod van a M. Cs. ellen, írd meg világosan, pon-
tokba íoglalva. De az máí nem valami szerény eljárás, hogy ,mint őís-
vezetőjelölt kúlönórákat adsz a Magyar,Cserkésznek 2 

- 
q5glk{3252glfi-

ségből. Ezt magad se gondoltad komolyan! 
- 

c§. B. Annyit talán mégi§
megérdemel a M. Cs., hogy leírás után tnég egyszer átolv,assa az íráso-
dat. Azt a rengteg sajtóhibát nekünk kell ám kiiavítani: a §zedőnek, vagy
nekem. Márpedig a mi munkaidőnk íettenetesen drága, 

- 
§z. P. Hatvan.

Bátor legény vagy te, Péter, hogy csak úgy ,,belépsz a cser*észírók so-
rába". Mélyen Istenbe horgonyzó lelked ugyan sokat igér, de rímeidet
linomítanod kell, Hiszen majd a íete azonos íagokból áll. Nem mondom,
egy-kettó elcsúszhat ezekböl is, de a sok megárt belőle. Próbálkozz rövi-
debb sorokkal. Aztán ne keverjük háborúsdiba a jó Istentl Szomszédain-
kat sem álkozza, pu§ztítja a magyar cserkész. §ok magáról rnegfeledke-
zett magyaí segített nekik 

- 
akaratlanul is 

- 
a győzelemben, _ Ru-

zslnszky L. A januári számban megjelent versed ti§zteletdíját trlost utat-
tam ki. Rendelkezz ve|e a pénztárnál. _ 553. P. Testvérkém, ha tudnád,
micsoda súlyosszavtl írások állnak sorba a fiókomban, várván a nyomda_
lestékre, nem követelnéd olyan erélyesen, hogy v€rsedet okvetlenül hoz-
zam a legközelebbi §zámban. Szefotlek, amiért mindenáron szereztél őrsi
nótát a Pacsirtáknak, szinte idáig hailom, amint fújjátok, versenyezve az
akácitlatos reggeli légben trillázó totla§ testü€rkéitekkel. Egyszer Asszis2i
Szent Ferenc is versenyre kelt a pacsirtákkal, de alulmaradt éS sírva is_
merte be, hogy azok sokkal szebben dícsérik az Urat,,,pedig nekik nem
is igért örök életet a jó Isten!" A közösségnek szánt verset, nótát azon-
ban több gonddal kell ám kifaragni, l.acikánl! Az első stróía, látod, így
is jön a Fiúk irásai között. 

- 
H. Jenó, Győr. Jpkívánságaidért köszönét.

Jelzett cikkeld mind megvannak a,,hagyatékban'', de a Jamboree lelke
már nem aktuális. Gödöllő etmúlt, most mál előre kell n{znünk. A Sors-
jegy 

- bocsáss meg 
- 

borzalmasan hosszú. Három íolytatást adna, rigy
pedig nem é,lvezhető. Talán ha nagyobb lesz a terjedelmtink. Mostani ír,í-
sod nagyszerű lélekszárnyalás. Nagyobb fiúknak, zártkörű tár§aságnak
meg is íelelne. De a M. Cs.-t teginkább l2-.l5 éves fiúk olvassák. Irjunk
papi szívvel, de ne paposan. EZt a kamasz gyomra nem veszi be. TeStVé-
fem, imádkozzunk érte, hogy elsajátíthassuk a ílúk nyelvétt

A Magyar Cserkészszövetség Hivatalos Lapja.
Előfizetésl áta egész évíe 12 pengő. Félévre 6 pengő Negyedévre 3 pengó.
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szeíke§ztésért és kiadásért felelős:
KOSCH BÉLA dr.

Kiadja a Magyar CserkészszövetséB.

,,Élet" lrodalmi és Nyomda Rt. Budapest, r., Horthy Miklós-rlt l5. - lgazgató; Lalszky Jenő.



Rovatvezető:, A 64. sz. Szent Asztrik cscs. - Cime: Sopron,
Bencés gimnázium. - A megfejteseket, új rejtvényeket, kérdé-
seket ide küldiük!

Nagyoknalt.

1. Dugó Janiék táborában 75-en voltak. !,gyik nap_a.pa-
rancsnok" úr- a városba ulazott. Távolléte alatt Dugó Jani st.
vette át a parancsnokságot. A parancsnok urat Sanyi s. őv.
kisérte ki a vonatra. Sanyinak á parancsnok úr lnegengedte,
hogy Janit megtréíáIják.

É3té .;ani, h]vatkova arra, hogy a parancsnok úr erősített
örséset rendelt el, kivezényelte ai- egész csapatot egész éjjelre
őrködni, csak ő íeküdt le á szakáccsál. A 72 fiú úgy állott Jel,
hogy a'tábor négy o.dalára tB-l8 íiú jutott. Jani még kikiál-
tottá a sátorból, hógy akit 7 óra előtt meglát elhagyni őrhelyét,
annak 2O kanna viZét kell hoznia a forrásból. Az őrség este
10 órától reggel 7-ig tartott.

Jani mindén negye.dórában szemlét tartott. Minden negyed-
órában megszökött egy fiú. ]ani ezt csak reggel negyed 8 órakor
vette észre. Sokat gondolkodott azon, hogyan szökhettek meg
a fiúk, mikor ő minden negyedórában minden oldalon l8 fiút
látott. De már nem büntethette meg a szökevényeket, mert
7 óra után vette észre a szökést.

Találjátok el, hogyan állottak fel a fiúk? A megfejtést
rninden negyedóníról küldjétek be.- Az első felállás:

3. Iiajzoljátok meg egy vonással ezt az ábrát úgy, hogy
ügyanazon a vonalon csak egyszer haladjatok át. (A bekiildött
rrregfejtésnél tüntessétek lel.)

t.

Beküldte: !'

8 pont.

q

§ ' 
a,,saccol" &

neln
non
not
no -ek

z & &

l pont.

Kicsiknek.

1. Keresztrejtveny.

Vizszintes sorok: 1. cserkész viseli.
6. Valódi. 7. Hadseregnél halál a bünte-
tése. 10. Nem hal meg.

Függőleges sorok: 1, Kereskedő teszi.
2. Az ezűst jele. 3. Meghúzódik. 4. Név-
elő. 5. Verébfajta. 8. Fordítva íolydogál.
9. Igekötö.

2. Keresztrejtvény.

Vizszintes §orok: 1. Bűn. 6. Sportesz-
köz. 7. Helyhatározó. l0, Ahol a Tisza a
Dunába ömlik.

Fiiggőleges sorok: 1. Minden ércpénz
ez. 2. |dőegység. 3. Fölteszi az abroszt.
4. Mutató szócska. 5. Nem távol. 8. Sze-
mélynévrnás. 9. Ellentétes kötőszó.

Beküldte: Gosztola.

4.

vigyáz sporteszliöz Palma

2. pont.

Az április 15. sám helyes megfejtései:

Nagyoknak. l. Térképvázlat. (Többdek a kérésére később
számolunk be róla. Megíejtése még beküldhető május 20-ig).
2. Fáradt. 3. Oktalan állat. 4. Fenn és lenn. 5. Küldetés.

Kicsiknek: l. Keresztrejtvény: Vízsz.: l. Balaton, 7. Oda, 8.
üde,9. Rat (tar),10. Ram (mar), l1. ik, 13. táp,15. les,16.
éle, 17. DTI, 18. keramit. Függ.: l. boriték,2. Adakálé,3. lat,
4. tür, 5. odaveti, 6. nemesít, 14. per, 15. lom.

üzenetek.

F. A. Szöreg. Pajtás, a keresztrejtvényben, nagyon pontos
meghatározásokat kell használnunk. Lálszik, hogy szeretettel
készítetted a rejtvényeket, de még nem köaölhetők. Yigyázz a
helyesirásra (29 hiba volt benne). Jobbat várunk tőled. --
F. E. Szőreg. ,,Jó volna" és a Sportrejtvény jön. A szép rajzért
köszönet. A képrejtvények legnagyobb'része túlságosan könnyű.
A jók közül hozunk,. De miért Sportrejtvény, ha isak a raiioa
látható ez, a togalmak megadásánál nem? Szervusz.

2. pont.

5.

ély ély ély ély ély
ély ély ély

ély ély ély éty ély
ély élv ely ély ely

2. pont.

ó c

ll l
l8

U

Mindkettőt összeállította: katona.

-.1



35.000 @,rlrn her tapso/íf

4aO.aOU emnlb@r llellkesedleüíf

dl CS /E/R K lÉ.S ZlE a L7f sá It r art rtr ámt,
mert legalább ugyanilyen mértékben emelkednek

nnlrrnósóg, EJra/kor/aííí rnraego/d/ós, o/csósóg,
tekintetében a CSERt<ÉSZaOLT sátrai nrinden más sátor folé.

Saját gyártmányú sátor-különlegességeink:

Ezeken kívül, mint az ország legnagyobb szaküzlete még
további 4() sátortípus szállítását vállaljuk 3a6 féle kivitelben.

Most kell sátrat vásárolni! Az első 300 igénylő raktárról rögtön
megkaphatja sátrát; a többinek egy kissé várnia kell a szállításra!

cserké sz,bolt csak, c serk észl:lázban
BUDAPEST V., NAGY sÁNnoR-UTCA 6.

TELEFoN: tL-2-84, aa*7-64. PosTATAl(anÉr<szÁnnr.RszÁu: 34.383.

19.50
25._
37.50

tésére tért át.
Az ernelt oldalfalri sátrak ,rNornád" anyagból keszülnek, cöve-

kekkel, vizhatlan' zsákba csomagolva :

E sátrak közül a >Rover<-típusú 4 felnőtt és teljes fel-
szerelésük kényelmes elhelyézésére alkalmas. Mindezen

jótulajdonságainál fogva a, legíd,edtísabb pottydaÓ-stíűot,. A. csapat-
iaran'csnokoT< trlhryo-mó része évek óta e félőrsi sátortípus rendszeresí_

Különös figyelmet érdemel a ,Parancsnoki< sátor oldal-
fal és csúcsmagassága, mely a közvetlen sátorszéleket
leszámítva, mindenütt elegendő magas ahhoz, hogy telje-
sen kiegyenesedve, kényelmesen lehessen benne járni.
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dl Nll^gJy,úilr,'A mg@ll faoltlballll 2 :ll
@r@d/,nn ó rnyó|/ne z, dle

dl 1veraryrz eltlközrt vósórorn

,Aoródo l,s,rr,so1 150 | o
oNbmádu lzooxzooI tso l 8
uRoveru l250x250l 180 l 8

,Evezős<
, Parancsnoki<

.,Élet" trodalml és Nyomda Rt. Budape§t, l., Hoíthy Mlklós-tlt t5. - lgazgató: Lal§zky |cn6.


