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A korai nyár pezsgő élettel in-

dult az ország összes vizitelepein.
Ugyan a legvénebb ,,vízimukik"
már a februári hidegekben kinn
voltak ,,megtörni a jeget" - ez
egyszer a szó |egszorosabb értel-
mében! - a tömeges mozgolódás
inkább csak májusban indult meg,
m.:e az elkésettek is rendbehozták,
k|lakkozták régi és új járműveiket.
A víziélet nélkülözhetetlen eleme a
napsugár, - ugyanígy a fényké-
pezésnek is, - aligha maradhat te-
hát a íényképezőgép el a csónak-
túráról. Vigyük is magunkkal ok- Csónakmosás,

vetlenü1, de mindjárt gondoljunk
arra, hogy a fényképezőgép nem hal, de még csak nem is tünk. Ha tájat
ketéltű. A vizet közelről egyáltalában nem szereti, sem ágak eldugott
alulról, sem felülrő1, iürdés,
vagy megázás formájában.
Ertékesebb masinát csak
nagy óvatosság mellett te-
hetünk ki a viziélet veszé-
lyeinek. A kis Box-ot már
kevésbbé kell íéltenünk.
Tartsuk azért gumi, vagy
Bilroth-batiszt zacskóban,
hogy a becsapódó hullám,
vagy eső meg ne ártson és
a gépet 1-2 méteres zsi-
neggel ió hozzáerősíteni a
csónakhoz. Ha elejtjük,
vagy akár felfordulrrnk, leg-
ieljebb a film megy tönkre,
a gép gondos tisztítás után
ismét haszná|ható. Mindez
persze géplábakra és egyéb

hogy képeink ne legyenek túlexpo-
náltak.

Egyszerű Box-gépeknél, ahol re-
kesz sincs, szűrővel lehet a meg-
világítási időt valamelyest szabá-
lyozni. Fák közt, árnyékban persze
víz mellett is egész sötét lehet. El-
ső szabály tehát: napon, víz mellett
általában röviden exponálni.

A második a témaválasztásra vo-
natkozik: ne igen csináljunk a csó-
nakból tájképet.

A part a távolság miatt mindösz-
sze egy keskeny csík, fölötte az ég

( Kunfaloi.) fehér, alatta a víz kissé söétebb.
Ilyesmit képnek aligha nevezhe-

akarunk fényképezni, inkább a kis mellék-
sarkaiban találunk hálásabb témát.

Déli időben a levegő ren-
desen párás, fényképezzünk
inkább a délelőtti, vagy esti
órákban, mikor a ferdén jö-
vő napsugarak érdekesebb
megvilágítást adnak.

yizen, különösen tavasz-
szal, könnyen jutunk hozzá,
hogy az időjárás változásaií
,,végig élvezzük", Zivatar
utáni hangulaí, tiszta levegő,
sötét felhők, sziv árv ány, v iz-
től csöpögő fák és nem utol-
jára átázolt evezősök,
kitűnő képeket adnak.

Keressük a víziélet komoly
és vidám hangulatát: tábo-
rozás, íőzés, fürdés, csónak-
mosás stb.

Ezek legyenek a témák, - víz parti táj csak háttér,
Az eszközök: csónak, evezők, vitorlás berendezése ügye-
sen felhasználha-

tók.
A viz mozgása,

a Balaton hullámai,
szél, vihar, felhők,
méltó megörökítése
már a művésztvár-
ja. Kajakkal, ladik-
kal és még inkább
kellő türelemmel a
parti, állatvilág, ví-
zimadarak megkö-
zelítése is sike-
rül.

Az első balsike-
rek ne rettentsenek
vissza.

Csak a gyakorlat
teszi ebben is a
mestert!

kíváncsian vár-
juk a képeket.

kiegészitő részekre is vonatkozik.
nunk minden filmanyagot. Legalább

A mellékágak roman|ikáia

kétszeresen kell óv-
dupla vízhatlan cso-

magolásban vigyük
magunkkal. A fil-
met a legkisebb
nedvesség tönkre-
teheti, akár expo-
nálás előtt, akár
utána éri. Túl pá-
rás levegőt, sokáig
rátűző meleg napot
sem szereti. Tehát
filmjeinket 1ól záró-
dó csajkában a há-
tizsák legvédettebb
be|sejébe tesszük.

A vizi felvételek
legnagyobb részé-
nél rengeteg fény-
nyel van dolgunk.
A viz tikrözi a nap-
sugarakat, akárcsak
a tiszta friss hó. A
Minden oldalról iö-
vő világításnál igen
rövid expozícióidő-
ket kell választani,
vagy kis nyílást,

(Kuníalui.)

Vihar után. (KunfaIoí.) Kun,falvi, Ugrás elótt. (Kuníaloi.)
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N(ottó: Ki mint vet, úgy arat,
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ősszel belétemetkezett .a mag a feketefényű baráz-
dákba. Ott telelt, melegen megbújva, amig a föld felszí-
nén a Jégkirály súlyos, lomha csizmáival végigballagott.
Aztán megérezte a Nap győzelmét, nyujtózkodott egyet,
xibújt a sáros rög alól. Körülnézett, egyszer-kétszer di-
dergett, aztán na,pről-napra magasabbra növekedett. Egy
szép máju,si délelőttön kihányta a kalászát és platina-
szőkére halványult tőle á smaragdszínű tábla. Rövidesen
mellmagasságtg ért az a|ázatosan _meghajlott, gazdag ka-
lász és szemmel láthatólag sárgult, aranyosodo,tt. Csak a
pip.acs virított közbe-közbe s a bűzavirág kacsintgatott
elő mélységesen kék szemével.

Egy este végigment a gazda a búzatábla mellett. Szét-
morzsolt néhány kövér kalászt. ,A piros szemeket egyik
tenyeréből a másikba pergette, majd a lajbizsebébe
csúsztatta. Aztán megemelte a kalapját és hálás fohászt
küldött az eg felé.

És másnap hajnalban, alighogy pity-
mallott, megcsendült az imádság, a nóta
a tábla végében. Peng és suhog a ka-
sza. Dőlnek a rendek. Hajoldoznak a
m,arokszedők. Gyülnek a kévék, a ke-
resztek.

Aratnak !.

ősszei néhány tizezernyi diákfiú oda-
telepedett a kopott és nemzedékeken ke-
resztül megfaragott iskolapadokba. Ott
ültek tíz hónapon keresztül tudástól csil-
logó, vagy gyáván lehúnyt szemmel.
Dolgoztak becsületesen és keményen.
Birkóztak az anyaggal, a tudo-
mány rejtelmeive,l és a kényelemre
hajló term,észetükkel. Mások úníák ezt a
férfinak való viaskodást és szabadjfua
hagyták a dolgokat. Lustálkodtak, lapí-
tottak, spekuláltak, szemtelenkedtek és
játszottak a szerencsével. Néha sikere-
sen, többször sikertelenül.

tls alig vették észre: itt vannak a vizsgák, az összefog-
lalások, az érettslégik. Néhány kétségbeesett erőfeszítés
enyhíthet talán itt-ott valame,lyest, de az eredmény ott
dől el apránkint, a tiz hőnap szürke, egyhangú hétköz-
napj aiban.

Most aztán aratnak|...
Ki búzát, ki konkolyt. Ki boldog, nyugodt lelkiismeret-

től napsugaras vakációt, ki meg szemrehányásoktól, ön-
vádtól és pótvizsgálattól felhős siralomházat. Ki mint ve-
tett, úgy aratott. Kár i,lyenkor mindenféle hajánál fogva
előráncigált érveket és mentségeket hánytorgatni! Kár a
tanítókban és t,anárokban emberevő szörnyetegeket fö1-
iedezni.

Inkább nézzúnk végre-valahára az igazmondó tükröcs-
kénkbe és valljuk be, mellünket verve: Igen, hibáztam!
De ezentúl másként lesz! Igenis: híven akarom teljesíteni

minden kötelességemet. Mert szüleim és
a drága Haza, meg a minden kegye-
lem és te,hetség adója és szánronké-
rője, a fölséges Uristen ezt teijes jog-
gal elvárhatják tőlem.

eretts,égizettek! A középiskola pad-
jaiból kinőttetek, de a cserkészruha: a
lélek cserkészruhála veletek nőtt a fér-
fikor küszöbéig. Minek vetnétg| le hát?
Sokezer fiatal magyar cserkészférfi áll
és küzd a máskent gondolkozó élet
sodrában és összeszorított foggal, ki-
egyenesített derékkal, keményen villa-
nó szemmel úsznak szembe az árral.
Álljatok közéjük! Az új Magy,arorszá,g
valamennyiőtökre számit. ns számit
rátok az aranyos liliom is. Tartsatok
ki híven mellette!

*

Aratnak! . .. Hiszek a cserkész jó ara-
tásában !

Nllimdlem mllagyar as@,r/kószj flgyellemnl
Ma tizenöt éve, hogy vildgo,t ltitott leghivebb bardtotok, a Magyar Cserkész. Sokkal sz,egényebb köntösben, de vál-

tozatlanul gazdag, mindenkinek csak adni akaró lélekket.
Mit ,adh,g,tsz a bőkezű jóbardtnak aj,d:ndékul a szül,etésnapjtira?
Azt, hogy mindenfeté hirdeted a szeptemberben meginduló filléres, n,agy l|Iagyar Cse?kész-t, magad is azonnal elö-

!ízetsz rd és egész csomó elöfizetöt gyüjtesz.
Szeptemberb-en bővebben megemlékezünk a tizenöt esztendő örömeiről és viszontagsagairól. Tőtetek |ügg, hogy az

újabb tizenöt esztendőben a lap külsőleg, belsőleg méltó legyen az erős magyar cserkészethez.
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puszták hangszere; a tiíinkó és a furulya. A tilinkó és a fu-
rtrlya között az a, külörrbség, hogy a furulya csak fából ké_
szül ós hosszú, mély. lágy hangú szerszám, mig a. magasabb
és élesebb hangú tilinkót íából, fémből és celluloidból is ké-
szítik. Mindegyiken hat-hat lyuk van. Az alsó hármat a jobb
kéz középső három ujjával, a íelső hármat a bal kéz kö-
zépső ujjaival kell befogni. Körülbelül három oktáv a hang-
terjedelmük. A legalsó hangjuk, melyet mind a hat lyuknak
beíogásával és igen lágy íúvással nyerünk, a zongora D

Fiúk, ki tud közületek muzsikáini?
Persze, énekelni lneg lütyüini mindenki tud, vagy legalább

is azt hiszi magáíól, hogy ő a csapat legbűbájosabb hangú pa-
csirtája. Valóban, a tegszebb muzsika az éneklés, mert az em-
beri hang szépsegével és kilejező eíejével semmiféle hangszer
és zenekar nem veísenyezhet. Azonban nem énekelhetünk örókl<é
s ezért van szükség a hangszeres muzsikáta. Nincs az a cser-
késztábor, ahol ne a.kadna egy-két hangszer, meiyet azrrtát-t -aszerint, hogy tud, vagy nem íud a gazdája raita játszani, -szeret; vagy vérbelorgo szemekkel a pokol lángjai közé kiván
az egész környék.

Az biztos, l1ogy nem minden lrangszer f elel meg a tábor
igényeinek es köruimenyeinek. Viszont a táborba illő hangszerek
szakértő kezekben sok hangulatot és elevenséget tudnak terem-
teni, amiert érdemes velüt< f oglalkozni. Persze, a legtobben
zongoráznl és hegedűlni tanultox, mert ezek a legtökeletesebb
ós rgen sokoldalu ér,venyesülést biztositó hangszerek. Széies
hangterjedelmüknél és technikai könnyedségüknel íogva úgy-
szólván mindent le lehet veltik játszani, szólóban és zenekarban
egyaránt vezető szerepet töltenek be. Sőt még az az előnyük is
megvan, hogy a kezdó nruzsikus is éppen úgy megtanulhatja
rajtuk a maga kis tudományai; mint a legvilaghirűbb művész.
Persze, zongorát nem lehet a c§erkésztáborba elvinni. A gó-
döllői jamboreen, igaz, volt egy a KIE táborban, meg is bá-
mu|ta azt a.z egész világ!

A hegedűt már el lehet vinni a táborba, bár a íinonrabb
hangszernek egyáltalán nem használ sem a hurcolgatás, sem
pedig viszontagságosabb időjárási körülmények. fehát, aki
eiviszi táborba a hegedűjét, az ügyeljen, hogy védett és lehet'ő-
leg árriyékos, egyenlő hőmérsékletű helyen.álljon. Napon, vagy
nyirkos iciőben nemcsak a húrok mehetnek tonkre, hanem a
hegedű fája is megrepedezhet. Csak az erős hangú hegedű ér-
vényesüi a szabadban. Játék közben tehát a markáns és etőtel-
jes vonókezelósre kell ügyeini, hisz a finomságok, de a kisebb
hlbát is, a szabadtériség hangzási (akusztikai) törvényei lolytán
úgy is elnyelődnek. Mindjárt könn}rebb a helyzet, ha több he-
gedűs van a táborban, mert akár unisonóban, akár pedig kontrá-
zással előnyösebb a játékuk. Persze, sohasem §zabad tábor-
tűznél nehéz koncertszámokat muzsikálni, mert az egész biztosan
haiástalan mara,d. Viszont hangulatos kis darabokkal ós ma-
gyar nótákkal még kevésbbé tökéletes előadás mellett sem ma-
rad el a siker.

Szinte elmaradhatalan tábori hangszer a trombita. Ma már
minden jobb csapatban van eg}-két jó trombitás, aki kivonu-
láskor, táborbaszálláskor peckesen harsogja viiággá, hogy erre
járnak a cserkószek. Minden zöldltilű írjoncnak fő-iő álma, hogy
legalább egyszer belefújhasson ebbe a ragyogó hangszerbe es
ő is produkáljon egy-két gyanúsan recsego harlgot. Sok kelle-
mes és kellemetlen emlék fűződik a trombita hangjához. A cser-
kész-átok tekintélyes része a reggeli ébresztőre esik. r\z álmos
szemekkel előkászmálódó sereg úgy tekint a,rra a szegény trom-
bitára, mint valami kegyetlen kínzószerszánrra. Pedig nrennyi
áhítat ós férfias erő van a sza-l,ában, mikol este imához, vagy
takarodólroz szól.

Sokan azt hiszik, hogy hatalmas erő kell a tíombita íújásához.
Nem erős tüdij kell alrhoz, inkább jó kemóny száj. Mert az
ajkak, kiilönösen a felső ajak íeszültsége és mozgása szólal-
tatja nreg a trombitát. Lényeg az: az alak nrinél kísebb nyilá-
sán erőteljes légrryomást bocsássunk a trombitába, az úgync-
vezel't ,,mttndsticklin" keresztiil. A íúvás technikája az, |logy a
nyelviink erőteljes mozdulataival levegő-lövegeket köpiink a
mundsticl<li tölcsérébe. Ezt kell megszokni a szájnak s ezórt
a trombitálni tanrrlást nem magán a trombitán, hariem eiőbb ;L

,,nrundstickli" fúr,ogatásával kell kezcleni. Ez azért is előnyö-
sebb, mert elenyésző kis hangot adván, nem kellemetlen a kör-
nyezetnek. Mikor a mundstickíin meglehelősen begya161o1iuk u
fúvást, akkor veg]/ük elő a trombitát is. Akinek jó hallása van
és így szorgalmasan, de nenr megerőltetően gyakorol, megle-
pően gy6lsan megtanuija a trombitálást. A csapattrorn1,.iták,
rnelyet helytelenül neveznek sokan kürtnek, áIta|ában F hango-
lásírak. Ez azt jelenti, hogy F az alaphangjuk és,így nrinden
nelódiái eríe a hangra telépítve lehet rajta játszani.

A legkrinnyebb és igazán táborszerű hangszer, a magya!

o hangját szokta általában megközelíteni. A skála íelfelé menő
többi hangjai egy-egy t'ovábbi ujj felemelésével képződnek. Á
l<övetkező oktáv hangjait erősebb befúvással érjük el. Álta-

lában könnyedén kell íújni, inkább a nyelv ütögető működésé-
vel igyekezzünk hangot csalni ki belólük. Hangszerkereskedések-
ben olyan tilinkó is kapható, amely pontosan be van hangolva,
tehát többen együtt, vagy más hangszerrel egytitt is műköC-
hetik. Ezekből lehet alakitani az úgynevezet't tilinkó-zenekaro-
kat, ahol két-három szólamban játszanak a íiúk. Akik kottához
is értenek, azok -számára megemlítem, hogy tilinkón és furr:-
lyán akkoi legkönnyebb és legtisztább a játék, ha D-durban.
vagyis két kereszt előírással játszunk. (Fisz és cisz.)

Igen népszerű és íőleg olcst) hangszef a szdjharmonika, amit
az epés cserkésznyelv ,,pofagyalunak" keresztelt el. Ma már
egy-két pengőér1, nagyon szep hangú és pontosan behangolt
szájharmonikákat árulnak a hangszerkereskedések. Lehetőleg
olyan iajtát vegyünk, amelyik fúvásra és szívásra egyaránt mű-
ködik. (Ki- és belégzés.) Ha többen tudnak szájharmonikázni,
akkor érdemes egy kis zenekart csinálni. Ez úgy történik, hog,l,
négyféle: szopr,án, alt, tenor és basszus hangolású szájharmo-
nikát szetzünk be, amelyek aztán négyszólamú együttest ai-
kotnak. Természetesen ilyen kis zenekarnak már amolyan kar-
mester-íéle vezetőjének is kell lennie, aki betanítja és vezeti az
egyi-íttest. Művészi és technikai lehetöségei sokkal nagyobbak
a szájharmonikának, m.int a furulyáé, vag1, tilinkóé, de rragyob'n
tudást és ügyességet is igényel,

Akinek több pénze van, annak érdemes úgynevezett húzó-
harmcnikdt, vagyis zenei nyelven: akkoideont venni. Ez már
egészen nagy és komoly zeneszerszám és igen szépen lehet veie
muzsikálni. Erős hangja a nagyobb szabadtérségeket, is betölti
és így tábortűznél igen népszerű hangszer, bár nem magyaros
jellegŰ. Az Újabb g},áítmányokon a billentyűzet olyan rend_
szerben van elhelyezve, mint a zongora billentyűi. Tehát aki
zongorázni tud, az igen hamar megtanulhat rajta.

Akiknek jó hangjLtk van és szeretnek nótázgatnt is, inkább
kedvelik a pengető hangszereket, mert ezekkel igen jól lehet
önmagunk, \ragy mások énekét kísérni. Mandolin, gitár, lagy
ukulele és a magyaros citera, majdnem minden táborban me_q-
található. Ezekből is lehet, sőt más hangszerekkel keverve is,
kisebil-nagyobb együtteseket szervezni. lgy jobban is érvénye-
sülnek a szabadban, mint magányosan. Bár nem magyaros hang-
szerek és sokszoí nem felelnek meg a magyaros kedélynek és
a magyar zene igényeinek, könnyíí kezelhetőségük, viszonylagos
olcsóságuk és mert nem kén},es szerszámok, eléggé elterjedt
hangszerek. A megtanulásukat olcsó - igaz, általában némei
szövegű, - könnyen érthető ábrákkal illuszi'rált iskolák se-
gítik elő.
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A tábori hangszerek királya mindenesetre a tdrogató: A tá-
rogató a tábortüzek mellett született meg annakidején is és ma
is ott érvényesül igazi szépségében. Annyi történelmi romantika
és édes_bús érzés ieng ebben a meglehetősen nagy és játékábatt
sok odaadást igénylő hangszerben, hogy az m,ég a külf,öldieket is
magával ragadja. Nem:annyira erős tüdő, mint erős berende-
zésű szráj kell a fúvásához. Fogásai és íúvási technikája csak
hasonlít á klárinéthoz, de nem ázonos vele, két és fél oktáv a
hangterjedelme. Többféle hangolásban van forgalomban, de
szóló-szereplésre c_qak a B hangolású az igazán alkalmas, mely
egy fél hanggal mélyebb a zongora harrgolásánál. Tárogatók
között igen sok a hamisítvány, vagy az értéktelen gyártmány,
ezért nagyon kell ügyelni a.v,ásárlásáttál. A jó építésű tárogatón
mindenfele melódia lejátszható. A siker azonban a játékos tu-
dásától és ügyességétől függ. Erre egyrészt bizonyos rátermett-
ség kell, másrészt alapös tanulás és sok gyakorlás. Fontos még,
hogy a tárogató nyelve (nádja), ami a túvásn,ál a hangképzést
végzi, egyrészt a játékos száj,ához mért keménységű, vagy
lágyságú, másrészt gondosan kezelt, tisztított és hibátlan pél-

Jó nnwnlca,: jó tábar t

dány legyen. Törött, vagy elkorhadt náddal nem lehet szépen
tárogatózni.

Ime, itt vannak a muzsikáló tábor hangszerei. Tessék vá-
íasztani, kinek melyikhez van kedve! Aztán keresni kell egy jó
iátékost. vasv tanitómestert. aki szakszerűen mesadia a szik-játékost, vagy ta
séses utasitásoka

rt, aki szakszerűen megadja a szü
séges utasi
latekost, vagy tanttomestert, akl szaxszeruen megacua a szuk-
séges utasitásokat. Magától csak az tanuljon, aki a kottát jól
ismeri és el tud isazodni az esves iskolák utasításain. Azutánismeri és el tud igazodni az egyes iskolák utasításain. Azután
rajta: szorgalmasan _a
gyakorolni, minden-
nap egy keveset.
Előbb a fogásokat
jól begyakorolni és
csak aztán jöjjenek
a nóták. Inkább ke-
vesebbet tudjatok,
d,e azt azlán iól. és
élvezhetően.

Jó mulatást, fiúk!
Df. Mdrqi QLatWka) Gu.

Ked,aes Pajűi,kdrn ! (Egy öregcserkész levele.)

Emlékszel-e, hogy nemrégiben az otthonban egypdran öregek tréfólkoztunk. A víg hangulatban Neked is megjött a btltorsd,
god s egyikünkre inkdbb gúnyos, mint trétds megi,egyzést tettél.' Hdt ŐŐitikóm, ezt nem3za|bad! Mert, há testvéieŐ'ís Neked, aki a 14-ik évedet taposod, qz az öre.gcserkész, de bdtydd!,,Bd-
tydddat'siembei pedig nem szabad magadnak azt megengedned, amit meg_engedhetsz a_veled egykorú, !_acy l-. ? évvel íd.ősebb
pajtdsaiddat szeáben]_ Az ne kapassőn el, hogy örőgcűrkész bdtytid siíue§, kedves Veled szé'mben._ Haragudni sem tud Rdd.
Vdiion vezetöd, parancsnokod, nek szintén' ilyőiek-eneled szembbn, de eszedbe jutott-e azért valaha is, hogy pajtdskodjtil
veIük?

Kedves pajtikdm, öregcserkész bdtyád szivesen áll mindenkor és mindenben segitségedre tapasztaltsdgdval, gyokorlottstlgdval,
megfontoltsdgdval. A leghelyesebb, hogy ezt szeretettel és tisztelettel viszonzod.

"Pajtikám,ngy-e nem"fetejtea e4 noly naffir ,,nagy fiú" ,vagy, az.ért nem szégyen mdsokat megtisztelni!?
Hióba! lnnen oda nem ugyanannyi, mint onnnn ide! 

szeretettel ölet bótytiú pékó.

rÁgoRI löxÉr.pTEsítpsEK.
Az elví napokban elvégzett legnagyobb és legszükségesebb

munkák után következili a tábor tökeletes és csinos kiépítése.
Ekkor fogunk hozzá annak a sok, de nélkü!özhetetlenül szükse-
ges apró§ágnak a megszerkesztéséhez s megépítéséhez, amik a
tábort kedvessé, praktikussá s igazán cserkészszerűvé teszik.

Szükség varr-e vajjon egyáltalában a táborban ezekre a ma-
gunk áltál készített berendezési tárgyakra? Hiszen ha otthon-
ról visszük, vagy otthon előre elkészitjük azokat, sokkal szeb-
ben és sokkal célszenibben szerelhetjük lel a sátort, vagy a
tábort. Hát ez igaz; tökéletesebb |esz a tá-

Mindenesetre cserkészszerű,bb például olyan gallyakból ké-
szült, laragással díszített képkeret, rnelynek részeit csapolással
s azután h,ánccsal, vagy fa.szöggel illesztjük össze, mintha elő-
vesszük tábotunkban a gyalut s azzal gyaluljuk meg a keret
részeit s azokat enyvvel, szöggel, vagy csavarral erősítjük egy-
máshoz! Kevés szerszátn s kevés idegen anyag!

Vihetünk hazulról nyersanyagot? A lentiek miatt nehéz erre
választ adni. Ha viszünk, legfeljebb drótot, esetleg bádogot
és bőrdarabokat vigyünk. Már például a .készen vitt bádogot

nagyszefűen pótolni tudjuk egy-egy elhasz-
nált konzervdobozzal, melyből a lehető leg-
ügyesebb dolgokat készíthetjük.

A.mennyire nevetséges volna például, ha
otthon drótból készítenénk a konyhánk ré-
szére a pecsenyeíorgató villát, vagy az iró-
asztali tintatartót, olyan jól hatnak ezek az
egy tekercs drótból készült tárgyak a tábor
egyszerű környezetében.

A tábor területén található tatörzsekből
nagyszerű karosszéket, padot, mosdóasztalt,
sárkaparót vagy madáritatót varázsolhatunk
elő. Gallyakból készithetünk jóformán minden
nélkül, egy bicskával, parázsíogót, ruhacsip-
tet'őt és sártisztítókat. A szalmdt, gyékényt
és sdsí nagyszeíűen iel tudjuk haszn,álni sá-
torépítésnél és seprükészítésnél. A sátor be-
rendezésének nagy részét szintén iából, drót-
ból, vagy bádogból készíthetjük el.

Ha, takanalra van szüksége a szakácsn3k,
nem kell hozzá más, csak egy darab kemény
ía, meg cserkészkés.

Sokszor meg vagyunk akadva a táborban
a fűrészeléssel, mert nincs megfelelő fűrész-
bakunk. Ezen a hiányon négy földbe vert s
összekötözött karóval segíthetünk.

bor, ha az irodasálotban amerikai rendszerű
íróasztalt ,állítunk fel, ha az őrsí könyvtár
részére kis könyvespolcot viszünk, a kony-
hán a íedőket, nagy edényeket a, legmoder-
nebb edénytartóban tartjuk, stb.

Az ily módon felépített és berendezett iá-
bornak egy óriási hibája van: nem cserkész-
szerű! Hiszen a cserkésztábornak éppen az a
célja, hogy minél kevesebb s csak a nélkü-
lözheteltenül szükséges hazulról vitt felsze;
relésből épüljön iel. Mert a magyar cser-
késztábor nem minden kényelemmel beretl-
dezett nyaralótelep, hanem soha vissza nen
térő alkalom arra, hogy megmutassuk: má-
sok támasza nélkül, a magunk erejéből, a
magunk eszéből, a magunk szorgalmából
mire va,gyunk képesek.

Minek vigyünk ,mi amerikai iróaszíalt, mi-
kor négy karó és egy-két deszka, esetleg vé-
konv. összeíűzött botok sesít§ésével készültkony, összefűzött botok segítségével készült
asztalon, mely előtt fatörzsből készült három-
lábú szék ,áll, pompásan elvégezhetjük irás-lábú szék ,álÍ, pompásan elvégezhetjük irás-
beli munkánkat. A könyvtár részére sem kell
külön polcot vinni meit botokból nagyszerii
állványi készíthetünk. A konyhán hi§zná|a-
tos fedőket s edényeket is drótkampók, vagy
lából készült fosasok sesítsésével akaszthat-

"..""..'"'...'"""."".".-- A úborba vitt szersz,ámokat szögre akaszt-
juk, vagy pedig egy használt hevederbe vá-
gott lyukba helyezzik.

Az erdei madarak számára egy-egy fatönkből nagyszerű ott-

lából készült fogasok segítségével akasztha
iuk íel. Hasviunk tehát mindent otthon. amjuk íel. Hagyjunk tehát mindent otthon, amit
a' táborban úgyis pótolni tudunk bicska, balta, néhány karó,
kevés spárga, vagy drót s á két kezünk munkája segítsé-
gével.

Az igazán cserkésszerű tökéletesítések a legegyszerűbb anya-
gokból (fa, bádog, bőr, gyékény,, szalma) a legkeve-
sebb szeíszám, esetleg csak c§erkészkés segítségével ké-
szülnek.

Készíthetünk különböző poh á r-, kulacs-, m e g csa j kaak asztókat,
keresztet, képkeretet, lámpatartót, névjegytartót, óratokot, szél-
mutatót, sótartót, vödörállványt, stb. Bő felsorolást és sok raj-
zot találunk a Táborozási könyvben és az Erdők Ezermeste-
rében,. -s.

hont készíthetünk.
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Il. József király a fegyenceket nyilvános munkára használta
fel. EÉyik reggelén éppű Bécs utcáit seperték. Kressl bárő á|,
lami táácsos és a császár bizalrna,sa észrevette, hogy egy tisz-
tességesen öltözött fiatalember odamegy az egyik fegyenchez
és ke}etcsókol neki, Felhívatta a íiatalembert és megdorgálta.
Az könnybelábadt szemmel mondta neki:

- Uram! Hiszen az az édesatyám...
Szép tettével annyira meghatoita a tanácsost, hogy elbeszélte

a királynak az esetet; A királynak úgy megtetszett a'dolog, hogy
a,fegyencet azonna| szabadon bocsájtotta, mert:

- §7 a7 atya, aki ilyen jól neveli fiát és akit ennyire szeret-
nek, nem lehet gonosztévő!

,l

Il. Theodozius görög császár annyira test volt, hogy az alá,
kás végett eléje tett iratokba bele sem nézett. Emiatt rengeteg
visszaélés burjánzott fel éppen a közvetlen környezetében.

Nővére, Pulcheria, hiába figyelmeztette hibájára. Végre el-
határozta, hogy alaposan megleckézteti. A többi hivatalos irat
közé, melyet aláír,ás végett terjesztettek be, belekevert egyet
amely szerint a császár feleségét, Eudoxiát, eladja nővérének
rabszol gául.

Természeiesen ezt az iratot is aláirta a császár, minden meg-
gondolás nélkül. .,.Ekkor a gondos nővér magához kérette a csá-
,szárnét és közölte vele a történteket. Kérte a íiatal asszonyt,
hogy a cél érdekében játssza végig a szerepét. A császárné ott
maradt nála. Ott maradt akkor is, amikor a császári férj érte
küldött. Pulcheria megüzente, hogy. ne várja vissza, mert hi-
szen neki adta íeleségét rabszolgának. A császár rossz trétá-
nak tartotta a dolgot, de nővére elküldötte neki az adás-vételi
szerződést, melyet sajátkezűleg irt a|á.

A császárnak volt, min szégyenkeznie. A jövőben azután vi-
gyázott is magára. 

*

Hasonló lelki finomsággal segített az udvari tlolondja Bajazet
szultánon. A szultán valamiért nagyon megharagudott tisztjeire.
Elhatározta, hogy kivégezteti valamennyit. Miniszterei mind
megrémültek, de tanácstalanul várták az eljövendőket.

Ekkor megszólalt az udvari bolond:

- Teljesen igazad van, uram! A tisztek megérdemlik, hogy
kivégeztesd őket, Nem lesz kár értük. Megélünk mi nélkülük is.

Te viszed a zászlót, én meg a nagydobot. Igy aztán magunk is
boldogulunk az ellenséggel.

A szultán észhez tért és megváltoztatta itéletét.

Egy péksegéd a bécsi Szent István-templom ajtajában két úti-'
nőt Tátótt, ak-ik a szakadó esőben nem mertek hazamenni. A fia-
talember'készségesen felajánlotta nekik, hogy szerez kocsit,
Azok szívesen fogadták ajánlatát és azután kérték, hogy men-
jen ő is velük a kocsin. A'hölgyek érdeklődtek sorsa felöl. ő el-
mondta, hogy bizony pap szeretett volna lenni, de szüleinek nem
állott módjába,n őt kitanittalhi.

Nagy volt a ííatal pék csodálkozása, amikor a következő na-
pokbári azok, akiken ő segitett, könyvekkel, anyagi támogatás-
bal állítottak be hozzá és lehetővó tették, hogy abból a pékse-
gédből Hoíbauer Szent Keiemen lehessen.

Hja! A templomajtóban könnyen rájőn az ember arra, mikor,
hogyan segítsen. 

. *

Egy tavasszal az Alpokban eredő Etsch íolyó, mely Veronán
át folvik, annyira megáradt, hogy kilépett rnedrébő1 es elön-
tötíe áz egész vidéket. ,lVlég Verona pillérhídját is magával vitte
az ár. Egyedül a középső pillér maradt meg, amelyen a vámos
házikója állt. A jégtörnbök azonban oly erővel ostromo|ták ezt
a pillért is, hogy minden pillanatban a kidőlés veszedelme fe-
nyegette. A vámházikó lakói ijedten tördelték kezeike§ Istenhez
éi emberekhez rimánkodtak segítségért. Azonban senki sem mert
a dagadó ár miatt csónakra szállni. Spolverini gróf odalovagolt
és biztatta az,embereket, hogy mentsék ki a szerencsétleneket s
a mentőknek 2ffi aranyal igért. De a nézőközönségben senki
sem mert hozzáíogni. Ekkor érkezett oda egy egyszerűen öl-
tözött, erős termetű parasztember s amint meghallotta a gróf
szavait, beleugrott a legközelebbi halászcsónakba és nagy erő-
feszítéssel a pillér.hez evezett. A ladik azonban kicsiny volt,
nem tudta, valamennyiüket egyszerre befogadni. Kénytelen volt
tehát háromszor egymás után értük hajózni. Alig ért az utolsó
megmentettekkel a partra, az utolsó pillér is kidőlt. A gróf át-
nyujtotta az életmentönek az igért összeget, ő azonban nem fo-
gadta el és így szólt:

- Gróf úr, adia ezt a pénzt inkább a szegény vámszedőnek
és családjának, kik mindeniiket elvesztették.

És azonna,l odébb állt.

DoBóNyIL,KÉszÍrÉs.
A nemrég lezajlott XII. őrsvezetői táborban igen nagy tet- közti rész karcsuságát sem.

széssel íogadták a íiúk ezt az aránylag könnyen előállítható szép vékony legyen, mert ha
játékot. Magyarorsz,ágon csak a
gödöllői jamboree óta ismerik.

Kell hozzá: 1. egy darab 35 cm
hosszú, 4 cm s2éles, 2,5 cm vas-
tag, csomótlan puhafaléc. 2. 45-
50 cm hosszú, kissé ruganyos pál-
ca, 3.60 cm hosszú, erős, vékony
madzag.

A lécet, amelyet ,,tetőléc" néven
ismerünk, gyalupadon ékalakúra
gyaluljuk. Az ék lapjára íáraizol-
juk a nyil formáját úgy, hogy a
fa,rok hossza negyedrésze legyen a
nyil egész hosszának. A nyil leg-
nagyobb vastagsága 2-3 cm-re
van a legelejétől. A rajz mentén
fűrésszel kivágjuk. A szögletes nyi-
lat bicskával, vagy, reszelővel, eset-
leg üvegdaraibbal egészen gömbö-
lyűre koptatjuk. Vigyrázzunk, hogy a bunkó
től) elég vastlag maradjón, mert ez adja a
a kilőtt nyilat. De ne tévesszük szem elől

(2-3 cm-re az elejé-
súlyt, ez viszi'előre
a bunkó és a farok

mozdulattal - a karunkkal
Ha ügyes vagy, célbalőni
jó munkát!

Yigyázzttnk, hogy a fa,rok alakja
ez nehéz, ny,ilunk nem egyenesen íe-
pül, hanem pörögve a levegöben.
Most jön a dolognak a legpontosabb
;munkát igénylő répze: meghatároz-
zuk a nyi| súlypontját, megjelöljük
és íölötte a rajz szerint bevágást
csinálunk. Ezt a bevágást símára
csiszoljuk, hogy a beletett madzag
onnan ,kicsúszhasson.

Most a ruganyos pá,lcára ráköt-
jük ,a madzagot, aminek a másik
végén csomó van azért, hogy a
madzag kifeszítésekor ki ne csúsz-
szon a törzsön l,évő bevágásból.

A lövésnél jobb kezünkben van
az ostor nyele, bal kezünkben két
ujjunk közt függőlegesen a farok.
A kidobásnál nemcsak az ostor ru-
galmasságára, bizzuk a nyilak ki-
röppenését, hanem könnyed
dobjuk ki.

is megtanulsz vele.
P. B.216.
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A FEcsKE
FÉszEK.

Faragó Gyurka a télen tüdőgyulladást kapott és hónapokon
keresztül betegeskedett.

Az első ragyogó, tavasz| vasárnap délelőttjén csa,pa.tgyűlés
volt. Cyur,ka is jelen volt. Még látszott az arcán a hosszú be-
tegség'nyoma. S,árgasápadt volt szegény, mint a vaígánya-
gomba. Hanem egy§zefre eltűnt az aícáíól a színtelenség, ami-
kor a parancsnok úr tudtára adta, hogy ezentúl a Fecske-őrs-
ben lesz a helye.

Olyan piros lett hirtelen, mint a pünösdi bazsarózsa.

- Köszönöm.,. parancsnok úr... köszönöm.,. - dadogta..
A parancsnok úr kézet is fogott vele és azt is mondta, hogy

már betegsége előtt szándéka volt Gyurkát ebben a nagy ki-
tüntetésben részesíteni.

Hires őrs volt a Fecske-őrs. Minden tagjára úgy néztek a
többiek, mint Guliverre a liliputik.

- eljen az új csirinyó! É,ljen Gyurka| 
-kiá|tozták 

a Fecskék.

- Tudsz-e repülni? Tudsz-e legyet fogni? Tudod-e, mivel
élnek a fecskék?

Gyurka csak hüledezett a sok tréfás kérdésre és nagy boldog-
ságában visszanevetett a fiúkra.

Csapatgyűlés után Tibi, a Fecske-őrs vezetője és Oyurka, a
legfiatalabb fecskecserkész együtt mentek hazatelé. Egyfelé
laktak,

nye van,., Tudod-e, Cyurka, hogy,ha egyszeí ell1zik a lecskét
valahonnan, soha többet oda vissza nem tér. Valahogya,n meg
iegyzik a helyet, hogy az, unokáik is ráismerjenek, Vagy talán
valami különös érzékszervük van erre... Azt is beszélik, hogy
csak jószívű emberek házára fészkel a fecske. A koldusok is
bátran mennek be' abba a házba, amelyiken fecskefészek
Van,..

Még sok mindent beszélt Tibi a iecskékről, de Gyurka nem
sokat, hallott belőle. Folyvást azon kódorgott az esze kereke,
hogy az ő édesapja minden koldust kikerget a házából...

Egyszerre csak elröppentek a fecskék mindnyájan.
A két íiú meg ment hazaíelé.
Mikor elváltak így szólt Gyurka:

- Azért lehet, hogy az idén a mi házunkra is raknak fész-
ket a íecskék...

*

Az utcán minden házat iól megnézett. Majdnem minden má-
sodik házon látott egy-ké1 iárfészlet. A szoniszéd házon is volt.

Otthon az ebédnél megkérdezte édesapját.

- É,desapám. Nem volt a mi házunkon sohasem {ecske-
fészek?

Gyurka édesapja nagyot nézett.

- Fecskefészek?.., .-.- hüledezett. - Volt. Vqgv._,)! iyv9l e*z-

etrőtt, Amikor ideköltöztünk. De

Tamíűói,mmalc hd,ld,s lcösaönet.

késöbb lever,ettem. A fecskék
mindig összepiszkolták a falat,
A meszeltetés meg igen drága.

Goromba, nyers ember volt
Gyurka édesapja. Haragos, vil-
laszemű asztalosmester. Hanem
Gyurkát igen-igen szerette...

Kana|azták a levest.

- Leverette,.. édesapám?...

- Még többet szeretett volna
Gyurka kérdezni édesapjától, de
hirtelen leragadt a nyelve. Csak
szi,mmogott és a következő ka-
nál levesbg.,. belecsordult a
Szeme. . .

Az asztalos értelmetlenül néz-
te a fiát.

- No hát a cserkészhez nem
nagyon illik a picsogás! Különö-
sen ilyen szamárság miatt!

- Édesapám, - szólalt ineg
Gyurka hosszú hallgatás után -én nagyon szeretem a íecské-
ket. A parancsnok úr ma a

Fecskeőrsibe osztott...
ízlett neki semmi. - Gyurka csak turkált az ételben. Nem

Édesanyja vigasztalni próbálta.

- Ne bánkódj, Gyurkám, ,hátha az idén a mi házunkra is
ráfészkelnek a fecskék.

Cyurka egész délután az utcán kóválygott. Fecskefészkeket
kerelett mináenfelé. Már szürkült, mikor hazatért.

Ahogy hazaért, édesanyja a hóna alá dugta a hőmérőt: az
orvos lireghagyta, hogy'a nagy betegség után még jó ideig
gyakran mérni kell a |ázát.

Gyurkának láza volt és édesanyja ágyba fektette. Gyurka
érezte is, hogy hidegség szánkázik a hátán.

Édesanyja odaült az ágy mellé.

- É,des,.. - szólt Gyurka. - en úgy szeretném, ha a mi
házunkon is lenne fecskefészek. Mit kell csinálni?

- Fecskét mindenhol láthatsz, kis íiam - felelte Édes.

- De a mi házunkat elkerülik a íecskék... Sohasém fészkel
fecske az ereszünk alá.,..

Egészen besötétedett. Gyurka mély álomba meíült. Édes ag-
gódó szótlanságban üldögélt,mellette.

- örÖlsz-e, Gyurka? - kérdezte Tóni.

- Nagyon. Nem is §ejtettem,
hogy közétek kerülök.

Na,gy örömben voltak mind a
ketten.

- Mondd csak, Gyurkám, -beszélt Tibi komoly hangon -van-e ,a ti házatokon íecskefé-
szek? Mert tudod, őrsi szabály,
hogy minden fecskecserkész há-
zán fecskefészeknek kell lennie.

Gyurka elhülve felelt.

- A mi házunkon nincs fecs-
kefészek. ..

- Nincs?.., - hökkent fel
Tibi.

Elgondolkozva, szótlanul bal-
lagdáltak.

- Láttál már az idén fecs-
két?

- Nem láttam még - mon-
dotta Gyurka csöndesen.

- Az én fecskéim már meg-
jöttek. Tegnap ,már láttam há-
rom íecskét _ beszélt Tibi,

Az isko|a előtt hala,dtak ép-
pen, amikor madár hussan,t el mellettük. Tibi felkiáltott.

- Fecske ! !

Utána villant a tekintetük. De a íecske gyorsan elcikázott,
Egy pillanat alatt elvágódott a szemük elől.

TUeg neztét< az eltűőt madár után, amikor az iskola eresze
atól fiásik acéltollú lecskemadár röfpent e|ő. Az iskola falán
három sárfészek is volt egymás mellett..

N.t iOOtt.t a vaskorlátriák és gyönyörűséggel bámuldoztá,k
az üres fészkeket. Pár perc mulva jött egy madar, Sza,lmasza-
lat tartott a csörében. tjetette az egyik fés2ekbe, azután megint
elröpült. Majd hazaröppent egy másik. Az nem, hozott a csöre-
ben'szalmasZálat, méÁi-s a féizekre repült és dolgozott ott va-
1amit,

- Ez vizes sarat hozott a száiában - 
jegyezte meg Tibi.

Közben három íecske is íészekie tért. Sürgölődtek-íorgolód-
tak a. íészekben és vidáman ficsegtek-fecsegtek.

- Beszélgetnek... - magyaráita az,őrsiezető. -- A {ecskék
tudnak ám 6eszélgetni egymással... talán az embereket is meg-
értik, csak az em6erek néin ért;k meg őket... Talán így van.ez
minden állatnál... Csodálatos madái a fecske.., Sok érdekes
történetet ismerek a fecskeéletből. Az őrsnek egész gyüjtemé-
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A cseribésBéleú nerlt, ósmer uaktici,ót.

Az asztalos csak éjíél feló jött haza a kocsmából. Ahogy be-
lépett, Gyurka felébredt.

- edesapa... édesapa...
Az a.szta|os íelesége lámpát gyLtjtott.
Gyurka arcára piros rózsákat festett a láz.

- ...a íecskék... nem ra,knak íészket... e,des... - nyöször-
gött lázasan Gyurka.

- Lázas megint - mondta az asztalos aggódó hangon.

- A íecskéket emlegeti mindig - súgta az asztalosné.
Az aszta|os és felesége az egész éjszakát álmatlan aggódás-

ban töltötte. Az aszta|os azon töprengett, hogyan lehetne lia
kívánságának eleget tenni. Hogyan lehetne a íecskéket a házra
csalogatn i ?

Másnap reggel hajnalban kelt. A műhelybe ment és egy desz-
kadarabot símára gyalult. Szegek segííségével a ház eresze alá
erősítette.

Fecskét pillantott meg a levegőben.

- Fecskemadár! - szó|t az elröppenő madár után. - FIa
tudtok beszélni egymással, mondd meg társaidnak, hogy itt is
szívesen látunk egypár fecskét...

Egész nap a. tia ágya mellett maradt. Nem tudott dolgozni.
Az orvos attól félt, hogy Gyurka visszaesik a tüdőgyulla-

dásba.

Esteíeló Gyurka magához tért. Levelet irt Tibinek.
,,Kedves Tibi! Ne haragudj rdm, de én nem lehetek a

Fecskeőrs tagja. A mi házunkra nem Jészkelnek többet
fecskék. Beteg vagyok. ]ó munkdt. Gyurka.

Né,hány nap mulva Tibi elment meglátogatni Gyurkát. ör-
vendezve szaladt a beteghez.

- Gyurkám,... lészket építenek a íecskék az ereszetek alá!
Gyurka nem hitte.

- Be akarsz csapni - mondta.
De akkor már el kellett hinnie, amikor édesa,pja is örven-

dezve hozta a hírt.

- Fiam. Fecskék szállottak házunkra, É,pül a fecskeíészek...
Gyurka ki akart ugrani az ágyból. Alig lehetett visszanyomni

a paplan alá a lázas fiút.
Hány nap alatt készül el a fecskeíészek? - kérdezte

Tibitől.

- Mire meggyógyulsz, készen lesz.
H,árom nap rnulva már talpon volt Gyurka.
Az, asztalos nagyon megszerette a fecskéket. órákig is el-

nézte a vidám íecskeéletet. Bs azután va|ahányszoí a fecskékre
gondolt, mindig megtelt a szeme könnyel.

Mindszenti Szyoboda Béla.

üzen a Csibészklub! HaIló, halló! aki a miénkhez hasonló, nagyszerű, fiús éíetre vdgyik, @z kérje meg az Apuskdjtit, Anyus-
ktijtit, hogy írjanak a Soproni Szent lmre Kollégiumba prospektusért. Ott ugyanis a legmodernebb berendezkedés mellett yala-
mennyí tíú igaz,i, krisztusí cserkész-szellemben él és nevelődik Koszter Atyanak, a Klub tb. elnökének keze alatt.

Pajtasok, itragPtek, mert aki elkésik, lemarad. Es akkor jövőre nem lehet közöttünk, a'mi mdr ebből a szem:p,ontbóI i:lqgy
vesz{eség szdmdrd. Elnök megbízdstibóI: STUBI.

A\ X\Y. /pü/ínlkösdúi llclktlínys ttálbar lkadlig aüólka.
A honfoglaló magyarok porlyázó csapata Szvatopluk birodal-

mának egyik legerősebb és legjelentősebb pontját támadja meg.
A szláv telep lakossága régi avar ,,gyűrűbe" húzódik vissza.
összeszedi egész haderejét, megerősíti várait és készül az ösz-
szecsapásra.

A magyaroknak kettős a céljuk: megsemmisíteni Szvatopluk
csapatát és elíoglalni váraikat.

Kemény és szívós küzdelem fejlődik ki a két csapat között. A
szlávoknak nagy előnyt nyujtanak erős váraik, melyeket utolsó
csepp vérükig védelmeznek. A magyarok erejével, íegyelmezett-
ségével, leleményességével, bátorságával azonban nem tudnak
dacolni. Elpusztulnak a csatában s a várak Árpád népe kezére
jutnak. 

,i

Ezi a magyar történelemből vett eseményt játszották meg a
pünkösdi Ichthys-tábor rósztvevői Háros szigetén. Több, mint
300 harcos csapott össze nagy lelkesedéssel és fegyelmezettség-
gel. Mintaszerű hadijáték volt. Oly szép csendben történtek az
dsszecsapások, hogy sokszor a döntőbírák sem tudták megál-
la.pítani, hol folyik heves kiizdelem, hol pihenhet kicsit az el|en-
ség. Csak a síírű csalánosból, szederinda-rengetegből, sűrű er-
dőből, vagy a váral<r-rl szolgáló katonai kőépitmónyek mögül
állandóan özönlő ,,halottak" száma bizonyította, hogy kemény
küzdelem folyik minden vonalon.,Szvatopluk serege 1lB, míg
Arpád népe 201J embert számlált.

. Fiúk! Ttrdjátok, hogy a csenl mellett mi volt a legszebb és
igazi cserkész-lélekre valló sajátsága ennek a hadijátélinak?

Az, hogy akiknek a számát lekiáltották, kivétel nélkül, azon-
nal levette a számát, vitte a döntőbíróhoz és ment a halottak
gyülekező helyére.

Ti is igy szoktátok? 
*

Voltak epizódok, apró kedves esetek nagyszámmal. Egypárat
hadd meséljek el nektek is.

Az egyik fán kis apród dolgozik keményen. A fa alatt és kör-
nyékén a,pródok rejtőzködnek és egymás után szedik le az elő-
nVomuló magyarokat. A fán dolgozó kis apród, az izga|om he-
vében - mikor már vagy hat ellenlelet leszedett - a saját
számát is lekiáltotta. Mindjárt észreveszi tévedését. Leszedi szá-
mát, lejön a íáró| és jelenti a legközelebbi döntőbirónak, hogy
lelőtte saját magát. Boldogan elvonul a gyülekező helyre. De-
rék volt! cserkész lesz belőle!

*

Valami robbantáskor félrecsúszott sziklatömbön rejtőzik e91,
i.igyes kis apród. Végigterül a sziklán, hogy szinte látni sem
tettet. a íák között minden oldalon ellenség rejtőzik. A kis Or-
bán - mert így hívták - kisandít a szikla mögül előre. Kiált.
'lalá|. Hátra íordítja a fejét, kiált: tal,ál. A szikla széléhez kú-
szik, lenéz, kiált. Halál. Igy megy jó darabig. Aprítja a ma-
gyarokat egyre-másra. A döntőbírók mosolyogv,a nézik. Egész
gyűrű keletkezik körülötte. A magyarok összefognak ellene, Eg1,
tivatlan pillanatba,n elhangzik a kiáltás: 1005! Az ő száma. Le-
kiáltották. De az ellenfél drágán megfizette. Mikor levesszük a
szikláról, tele lelkesedéssel mondja: ,,De leszedtem hat embert!"

A magyarok megnyerték u ..ulá'. Szvatopluk serege három él-
jent kiált, amit Árpád népe huj ! huj hajrával viszonoz. Meg-
szűnik a hadiállapot, Az ellenfelek testvérek lesznek Döng a
föld a lábuk alatt ós az egész környék visszhangzik a vidám
nótától, amint a táborba vonulnak, 

Koy.dcs Gdbor 421.

Állatvédelmi fényképpályázat. Tábori fényképészek előre! A VI.
törvény pénzt hoz a konyhára! De csak annak, aki igazán sze-
reti az állatokat és amellett ügyes. A Cserkészszövetség pályá-
zatot hirdet olyan allatfényképekre, amelyek az ember és állat
egymásra,utalt§ágát, barátságát mutatják be (pl. mezei rnunkák,
vak embert vezető kutya, nyájat őrző puli, stb.). Első díj 20 P,
második díj :10 P, harmadik díj:5 P. Ezenkívül a jobb pá-
lyázatok könyvjutalomban részesülnek. A képeket - parancs_
noki igazolással - szeptember 1-ig kell beküldeni.
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vezzik hideg enyvvel és jól egymáshoz szodtva, szoritó csava-
rokka,l, megvárjuk, míg az megköt (5-6 óra). Utána az átlapo-
lást igen erősen, négy szegsorral megrögzítjük. Ez a kötés
kellő ügyesség mellett teljes mértékben megbízható. Ha azon-
ban vagy ügyesség hiján, vagy mondjuk szebben, balszerencse
folytán a kc.tés nem akarna sikerülni, vagy kinyílna, úgy azt
a csónak beiseje íelé eső oldalon egy az átlapoláson túl érő
ellenfolttal me,gerősítjük. Ezt a foltot szintén átszegeljük.

A deszkák toldásán,ál ügyelni ,kell arra, hogy a hozzátoldott
darab a hosszú deszkának irányába essék és az oldalélben ne
álljon be törés. llyen toldott, illetőleg meghosszabbított deszkát
négy darabot kell elkészíteni, kettőt a íenékhez, ezek teljes hosz-
sza 7.fr m és kettőt az olda|akhoz,7.20 m összhosszal. A tol-
dáshoz szükséges a,nyagot két deszkából vesszük, ezek rnaradé-
kát az ülésekre, vagy padlódeszkákra használjuk fel.

A leírt előkészületek után a ladik összeép,ítéséhez íogunk.
A két darab, toldással ellátott és a fenékhez előkészített desz-
kák éleit összeillesztjük és egyenesre gyaluljuk, majd oldalt m,ég
egy-egy 6 méteres deszká"t úgy illesztünk az előbbiekhez, hogy
a hosszabb toldott deszkák túlnyúlása a két végen egyforma le-
gyen. Az összeíektetésnél a két toldást nem egymás mellé, ha-
nem az ellenkező végekre helyezzük el. Az így összeíekteteft
négy szál deszka les2 a ladik feneke. A középső illesztés egyút-
tal a ladik középvonala is. Most megjelöljük a korábban meg-
adot1 bordák helyeit és azokon a középvonlalra rneíőlegesen egy-
egy vonalat (jelzést) húzunk. Most két borda helyén egy-egy
ideiglenes léc segítségével összeszegeljük a feneket. Az ideig-
lenesen összeszegelt négy deszkát megfotdítjuk és a bordákat
egyenként a megjelölt helyekre előbb szorító csavarokkal, majd
a íenékdeszkán át facsavarokkal a fenékhez erősítjük. A bordák
felillesztésénél gondosan'ügyelünk arra, hogy azok közepeí a
csónak középvonalával összeessenek. Az így felerősített bordák
a laposfenéknél természetesen a, középtől a végek felé dülnek,
ezt a dülést a csavarok megíelelően íerde becsavarásán,ál figye-
lembe kell venni. Vissza lorgatva a feneket (a ráerősített bor-
dákkal felfelé), megjelöljük rajta az orf_ és fartőke helyét és
szélességét, majd egy v{kony, hajlékony lécet, vagy élére állí-
tott deszkát a botdákhoz hajlitva megrajzoljuk a fenék görbü-
letét. Az így kirajzolt vonal közelébe a feneket íűrésszel nagy-
jából kivágjuk és gyaluval, vagy vonókéssel a bordák, tehát a
rákenilő oldalak ferdeségének megíelelően a végleges méíetre
és alakra gyaluljuk.

Az így előkészített fen,ékre föletősítjük az otí- és fartőkéket.
Az építés helyén kijelöljük a ladik egyes bord,áinak fekvését

és a Jenék legalacsonyabb helyétől a bordák helyén a raizban
megadott magasságú a|átámasztó bakokat, vagy párnafákat he-
l1,ezünk e|. Ha az udvaron, vagy általában földpadlón építünk,
úgy ezt az a|átámasztást (melling, építési állvány) legcélszerűb-
ban levert cóvekekkel és rájuk erősített keresztléccel állítjuk elő.

Az elkészített feneket az á|lványokra fektetjük és ráhelyezett
homokos zsákokkal, vagy egyéb súiyokkal a ferieket az állvinyok-
nak (a ladiknak) megfelelően meghajlítjuk. Ha a bordákat jól
hell,eztiik és készitelltük el, úgy azok síkjai most íüggőleges hely-
zetbe kerülnek.

A következő munka a toldással ellátott két íelső oldaldeszka
felerősitése. A ladik elhúzódásának elkerülésére előbb az egyik
oldali deszkát szorító csavarokkal lelerősítjük a helyére ügyelve
arra, hogy .felső éle a bordákon kijelölt ladik felső-élének he-
l1-ere kerüljön. Most íelillesztjik a másik deszkát is és meggyő-
zödünk arról, hogy a ladik nem húzódott-e el. Itt nyugodtán
a szemünkre bízhatjuk m,a.gunkat és nem feltétlenül szükséges
a méréssel való ellenőrzés, meít figyelmes megnézés esetén már
egészen kis mértékű elhúzód,ást is éózreveszün[, A szükséges ki-
igazításokat elvégezve, az oldalsó deszkákat felcsavarjuk.
Yalamennyit 3-3 csavarral erősítjük minden bordához.

A rendészeti követelménynek eleget teendő, munkába állít-
juk a csapat művészét és az e|ő.készített és íeketére íestett két
bádoglapra rálestetjük a ladikunk renclsz,ám,át, íehér íestékkel
és előírásos 10 cm n-ragas, egyszerű, síma számokkal. Ezeket a
táblákat a ladik orrához közel két oldalt apró szegekkel fel-
szegeljük a már kátrányozott ladikra, A kátrány ugyanis o|dja az
olajfestéket, azért a rendszámot nem festhetjük közvet'lenül a
ladikra. Végü1 pedig felerősítjük a kikötóláncot.
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cscrkészladilr Dróbauton.

Most előkészítjük
az oldalakhoz és
lenkéhez szükséges
deszkákat, Mivel
nem kapunk ,a ke-
reskedelemben 7,5
méter hosszú desz-
kákat, így ,a beszer-
zett 6 m-es deszká-

" kat kell megtoldani.
A toldást igen pón
tosan, nagy gonddal
készítjük el és pe-
dig úgy, hogy a
ferdén illesztett
deszkát összeeny-

Most a ladikot az állványró| leemeljük, megfordítjuk és fel-
illesztlük rá az oldalankint kiugró egy-egy palánkot. Ezek ki-
szabáiát is íűrésszel végezzik, hogy a hulladékot felhasznál-
hassuk.

Az oldalakat a íenékhez a ladik egész hosszában 15-20 cm
b eosztással 2"-os sze gekk el hozzászegeliűk.

Most végignézzik a la,dik testét és a kiálló oldaldeszkákat
legyaluljuk, fiátul lefűrészeljik, az orr- és fartőkéket beíeiezzik,,Az összes deszkaillesztésekre célszerű belülről 30X15 mm mé-
retű léceket.el,helyezni. Ezeket kívülről szegezzik a palánkon
át íel, az átmenő szegek végeit a jól ismert módon visz-
szahajlítjuk. Következő munkánk a padok elhelyezése és meg-
erősítése a rajzon látható módon és helyre. A padokn,ak szol-
gáló deszkák éleit gondosan le kell gyalulni, esetleg le is göm-
bölyíteni, hogy ülésnél szálka ne menj'en lábunkba, illetőleg a
pad éle ne nyomjon.

Hátra van még a lábtám-tartó íerde lécek beépítése és a belső
merevítő, ernelő léc felerősít'ése. Az elöbbi helyének megállapí-
tása legcélszerűbben közvetlen kipróbálással történik. Egy igen
hosszú és igen rövid lábú íiút ve§zünk rnértékül. A belső léc-
nél ne feledjük el az alsó két él alapos legömbölyítését, hogy a
ladik emelésénél ezek ne vágják a kezeinket. Ugy a lábtámhoz,
mint a belső merevítőhöz az alsó palánk és a fenék szélső desz-
káiból megmaradt,hulladékot használjuk fel legcélszerűbben,

Felerősitve a megfelelő helyekre a guzsbakokat, melyek alsó
része puhafából (íenyő), felső része pedig az orrtőkéből maradt
keményfából készül, a ladikunk teste kész. Most következik a
tömítés, kátrányoz.ás és a szerelvények elkészítése.

A tömítést, vagyis a deszkaillesztések.vízhatlanná íételét, az
ezekbe a tömőla segítségével belevert, lazán sodort kenderkóc-
cal érjük el. (A tömöfa rajzát lásd a ,,Csónakok kezelése és
javítása" c. könyvben.) Ezt a munkát gondosan kell elvégezni,
mert ez biztositla ladikunk vízállóképességét. A kátfányozásra
is megtaláljuk a kellő utasítást a fent idézett könyvben. Ha a
ladikot karbolineu;mmal vonjuk be, úgy azt hidegen kenhetjük
a ladikra.

A padlódeizkákat két részből készítjük célszerűen úgy, hogy
közöttük a ladik közepe táján elég széles köz maradjon a la-
dikba. került viz kiszapolyozására. A padlódeszkákat összetartó,
alulról felszegezett léceket úgy kell elhelyezni, hogy azok két
bordához ellentétes iránl,ban támaszkodva a padlórész hossz-
irányú me gm ozdu|ását me gakadály ozzák.

A lapátok elkészítését - mint már említet'tem - célszerű
iparosra bízni. Akkor is követelni kell, hogy azok az átadott
rajz, vagy más célszerű minta'szerint készüljenek. A lapátokat
célszerű olajfestékkel befesteni, vagy legalább olajkencével át-
itatni.

A készen vett csáklyavéget a gondosan legyalult kútostorla
(ahogy a kereskedelemben kapható vékony gömbölyűlát hivják)
vastagabbik részére erősítjük fel olymódon, hogy az ne mozog-
jon és jól üljön. A csáklya teljes hossza 4 méter. A kútostoría
kiválasztásánál ügyelni _ kell arra, hogy lehetőleg egyenletes
vastagságú legyen. A csáklyanyél közepes átmérője kész álla-
potban kb. 40 mm. Célszerű a csákly.án a métereket festékcsík-
kal megjelölni. Ez a jelölés azonban semmi esetre se történjen
bevágásokk,al (rovátka), mert ez könnyen csáklyatörésre vezet.

A ladikkal egyidejűleg-el kell készíteni a szapolyt is.

í€, de végezzünh 
*

alapos munkát. Wittwindits Tibor.
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Régen történt, amikor még fiatalember voltam.
Társas úszókirándulást rendeztünk a Dunán. A Csá-

szárfürdőtől Budafokig kellett úszni. A városon keresztül
a sűrűn járő gőzhajők miatt a minket követő ladik köze-
lében tartózkod,tunk, de a Gellért-hegy alatt az összekötő
vasúti híd közelében, kiki képességeihez mérten úszott.
Társaimat messze elhagyva úsztam egyideig egyedül, de
azután beláttam, hogy fölösleges a. sietés, hátamra feküd-
tem és ebben a kényelmes helyzetben vitettem magamat
a langyos hullámoktól ,tovább. Fejjel a víz folyásában
úsztam és így a távoli ladikot ,és utánam siető társaim
föl-fölbukkanó fejét jól láthattam.

Amint így a parthoz közel huzamosabb időn át úsztam,
beleütődött a fejem egy kemény tárgyba. Riadtan fordul-
,tam vissza, de csak egy pillanatnyi időm maradt a táié-
kozásra. Gondtalan könnyelműségem következtében a Du-
nából messze kinyúló, egymáslroz erősített tutajok közé
jutottam.

A szálíák dereka nyúlós iszappal és hosszú szálú zö|d
moszattal volt fedve, az összetartó keresztgerendát nem
lehetett elérni, úgy, hogy ra kapaszkodás teljesen lehetet-
lenné volt téve. Az a veszély fenyegetett, hogy a sikertelen
erőlködés és habozás között a sebesen sodró víz a tutaj
alá viszi a lábamat.

Tudatára ébredtem annak, hogy csak azonnali elhatá-
rozás menthet meg a vízbefullástól. Egy pillanat alatt el-
készültem a tervvel.

A tutajok alatt hosszában kell úsznom, más menekvés
nincsen! Old,alt a Duna közepe felé nem,lehetett, mert
több tutaj volt egymás mellé kötve, csak rézsú,t lehetne
haladni, ami meghosszabította volna az utat. Jobbra a
part íelé szintén nem leh€tett, mert arra eme,lkedik a viz
medre.

Két-két tutaj volt hosszában egymáshoz erősítve, ezek
együttvéve legalább 30 méter hosszúak. Jó úszónak a biz-
tos fürdőben is nagy munka!

Az összekötözött tutajok után következett néhány mé-
ternyi megszakítással megint egy ugyanígy összekö,tözött
tutajr.ész, tehát e tutajok közötti nyílt vízen ke1l majd föl-
bukkannom. Ott közelebb is volt az összetartó keresztge-
renda. Mindez a §ok gondolat és biztos itélet egy pilla-
nat alatt született meg benn€{n. De ha túlmegyek a tutajok
közötti nyí,lt vízen? Mi lesz akkor?. . .

Nem lehetett habozni. Nagyot lélekzettem és vakmerő
elhatározássa| a viz alá buktam. Az életemért küzdöttem.
Bíztam magamban. Azt mondogatlam: neked nem szabad
elpusztulnod! Minden egyéb gondolatot ez az akarat nyo,
mott el.

Le kellett süllyedni a fenékig. Szemeimet nyitva tartot-
tam ugyan, de az iszapos vízben a tutaj alatt látni neru
lehetett. Féle,lmetes sötétség burkolt be. Csak bátorság!
Előre, előre! A föveny és a szerteheverő kövek mellemet
súrolták, n,émelyik kő olyan nagy volt, hogy ki kellett ke-
rülnöm, Vigyáznom kellett az irányra is, nehogy letérjek,
mer,t különben végem lett volna. Lassú, jól kihasznált erő-
te,ljes ütemben úsztam, de azért nem tudtam leküzdeni
folyton növekvő türelmetlenségeme,t. Mikor érem el a vé-
gét a tutajnak? Még ,mindig nem vagy,ok a célnál? A szí-
vem lüktetését a fülemben éreztem. Ne csüggedj! - mon-
dogattam magamban. Csak előre bá,tran!

Még mindig erőteljes ütemben úsztam. Hirtelen a háta-
mat kezdte súrolni a tutaj alja. Lejjebb akartam süllyedni,
de nem lehetett, az iszapos fenék nem engedett. Helyze-
tem borzasztóságára csak most kezdtem valójában éb-
redni. Félő volt, hogy a tutaj és a fenék közé beékelődöm.
Gyorsan balfelé kanyarodtam, de, a víz nyomása mindin-
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kább a szűkületbe szorított. A vízbefúlás réme minden
borzalmasságával elibém rajzolódott. Zúgott a fülem és
háborgó vérem majd szétrepesztette zakatoló szíveme1.
Elpusztulni némán, egy jajszó nélkül! Gondolatn,ak is bor-
zasztó, hát még lenn a víz a|att ezt át is éreini.

Minden másodperc egy örökkévalóság. Nem gondolko-
zom többé íendszeresen. Menekúlni, meneklilni! Ez a kiál-
tás tölti el egész belsőmet. Izmaimat a rémüle,t feszíti és
mozgatia.

elni ,akarok! De ezt nem kiálthatom világgá. Agyamat
mintha kalapácsütések zaja töltené be. A tüdőmben fel-
gyülemlett szénsav borzasztóan fojtogatott és úgy érez-
tem, mintha a torkomat vaskéz szorítaná és mellkasomra
mázsányi súly .nehezednék.

Gépiesen túrtam magam előtt az iszapot. A hátamat
fölvérezték a tutaj kiállő szá|kái; ,a mellemei f,ölszaggat-
ták a fenéken elszórt éles kövek.

Megkezdődött a víz nyelése. Az életösztön azért ébren
maradt bennem. Eszmélete,m már nem volt tisz,ta, de a
menekülés akarata mégis erőt kölcsönz,ött. Néhány pil|a-
nat alatt egész életem kiválóbb eseményei vonultak ,:l

előttem.
Sajátságos bizsergést éreztem egész testemen. Életerőm

utolsó föllobbanása kétségbeesett erőt kölcsönzött. Rúg-
tam, kapáltam, ínegfeszítettem lábamat és sikerült szaba-
d,abb vízbe jutnom, Mély zúgás ,töltötte el egész énemet,
mintha sötét éjszaka lett volna körülöttem, amelyen vil-
lámok cikkáztak keresztül.

Ugy éreztem, mintha fölbukkannék a vízből. Itt a fény,
a levegő, az élet|. Nagyon lélegzettem. Mégis ki tudtam
jutni az össze,tólt tutajok közötti résen. ösztönszerűen
ragadtam meg a szemközti tutaj keresztgerendáját, de
anélkül is biztonságba jutottam, mert lábra állhattam.
Megmenekültem.

Egyideig kábultan feküdtem a tutajon. Amikor ismét
föleszmél,tem, úszótársaim álltak körül. Konyakot öntöt-
tek a szájamba, amitől fölmelegedtem. ólomnehéz volt a
fejem, de azért mégis talpra állottam. Társaim ellenkezé-
sét leküzdve, beültem a ladikba és folytattuk utunkat.

Este ,a dunaparti halászcsárdában én voltam a legví-
gabb, pedig a kiállott izgalmaktó| remegtek az idegeim.
ünnepeltem az úlr aszi|e,tésemet.

Bekey Imre Gdbor.

SZONBT,I A NAPEOZ.
Ragyogj, süss viddman
Isten égi csokra,
légy kegyes irdntam
nupfény, óh, napocska.

Fagadj kegyelmedbe, ,|

hullajtsd égi manndd,
nehezüIt szívemre
ürits tele kanndt.

, Felhők mögé ne juss,
eső elől ne íuss,
égj, mint Mózes bokra,

mert ezerszer boldog,
kire fényed ontod
napfény, óh, napocska!

Csanddi Jdnos.



Jenőkének is megjött egyszeríe a szavai

- Laci bácsi, kérem, úgy-e sokszor jöhetünk majd ide?
Mert én szeretnék magával sokszor talá|ko.zni. es higyje
el, nem fogunk semmi bajt okozni, vigyázunk majd na-
gyon !

Víg kacagással felelt a mérnök:

- ó, kis pajtás, az nem éntőlem függ. Bizonyára, meg-
van már.a beosztástok, megkaptá,tok az első leckét }ut-
gurtól, és amit ő parancsolt, annak meg kell lennie. -lalál-
kozni fogunk gyakran, hiszen egy nagy munkának va-
gyunk a munkásai mindnyájan; de tudjátok, itt első a kö-
te,lesség, az e,mber maga csak azután jön. Most sem c§e-
veghetünk sokáig, mert ti ma még nagy kirándulásra in-
dultok és az idő rohan. Integrál, itt a villámszóró-terem
kulcsa; vidd a fiúkat és magyarázz nekik mindenről, amire
csa,k kíváncsiak. Good by, pajtások, a viszontlátásra!

Régen eltünt már a nagy gép háta mögött és a fiúk még
mindig utána .bámultak. Vannak egyéniségek, amelyek
első pillanattól fogva magukhoz láncolják az emberi szi-
veket l

- Gyertek, nyitva az a|tó!
Felrezzenve siettek Integrál után, aki közben felnyitott

egy függöny mögé rejtett kis ajtót és bebocsátva őket egy
kisebb sz,o,bába, a függönyt gondosan a helyére eresz-
tette vissza.

6X6 m terü,letű, különösen bútorozott szoba volt ez.
Balra a íal mentén futó hosszú pad kínált kényelmes
ülést; előtte nyolc kis gaborit-asztal. A másik íal eg,ész
hosszát egy furcsaI bútordarab foglalta el, amely rögtön
felkeltette a fiúk kíváncsiságát.

Képzeljetek egy 6 m hosszú és 3 m magas pianinót,
amelyn,ek klaviaturáját billentyűk, fogantyúk, íegiszterek
és kapcs,o,lók hosszú sora képezi; a merő,leges, felmagasió
szekrénynek első lapja egyetlen óriási csiszolt ezüst tü-
kör; baloldalt pedig, összeépítve vele embermagasnál
másfélszer nagyobb földgömb hatalmas golyója terpesz-
kedik. Jobbra a játszőasztal széles, sokfiókos írőasztallá
szélesedik, amely előtt kénye,lmes karosszék állott.

tntegrál odagördítette a karossz,éket a baloldali hosz-
szú paddal szembe és nem törődve a fiúk bámuló kíván-
csiságával, csendesen magáíloz hívta őket.

- Gyertek, üljetek le ide szembe velem. Mesélek vala-
mit, jó?

Tele kíváncsi várakozással ültek le a fiúk és erősen ösz-
szeszorultak, hogy minél közelebb legyenek a mesemon-
dőhoz. És Integrál elkezdte a legkülönösebb fizika-órát,
amelyet Gabiék életükben valaha megértek.

- Mondtam már, hogy Fulgur titka, legnagyobb talál-
mánya a kozmikus'sugárzásnak, mint erőforrásnak mun-
kába állítása. Tudjátok, mik ezek a kozmikus sugarak?

E öl,s a er el és emeű átn é 
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- Netn. Nem tudjuk.

- 1909-ben Gockel nemet iizikus fedezte fel, hogy a'iejút és néhány közelében lévő csillagkép, pl. az Anáro-
meda kialakuióDan lévó égitestjeiből, az ugynevezett köd-
íoltokból, rendkívüli áthatoló képességű sugárzás érke-
zik a földre. Gabi, te tanultál már a radioaktiv sugárzás-
rói?... Nem?... Kérd el otthon egy nyolcadikos fizikáköny-
vét és olvasd el a természetes sugárzásokról szóló fejeze-
tet.'Utt alpha, béta és gamma sugarakról fogsz olvasni.
Hogy a íizikai ismereteid között el tudd helyezni a mi tit-
kos erőnket,.azért említem meg, hogy ez a Gockel íelfe-
dezte kozmlkus sugárzás rokon az elektromágnes sarkai
közt három részre bomió radioaktiv,sugárzás egyenes irá-
nyú gamma sugaraival, csakhogy áthatoló képessége sok-
kal nagyobb azokénáL Huszonöt cm vastag ólomfalon át-
haladva csak alig 50 százalékát veszíti eósségének, ami
gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha valaki támadó fegyver-
kent tudja ielhasználni, nincs ellene védele,m. A mai-íizlka
ezzel a sugárzással szemben eléggé értetlenül áll: nem
tud hozzányú]ni és gondolni sem mer arra, hogy a világ-
ürből kapott állandó, ielmérhetetlen energiát fel iudja hasi-
nálni valamire. Kedves Stubi, ne ásitozzá|, mindjárt ér-
dekesebb dolgok jönnek, amelyeket a te kis kóponyád
is fel tud fogni.

Fulgur a maga páratlan, szinte emberfölötti íizlkai
érzékével a kozmikus sugárzás tanulmányozására vetette
magát. Komáromy Laci Lrácsival több mint két éven át
dolgoztak, kísérleteztek és bírkóztak a |egyőzhetetlennek
látszó problémával: hogyan lehetne a kozmikus sugara-
kat összegyüjteni, az ember hatalma alá gyúrni és ezt az
érintetlen energiaforrást a maguk céljai érdekében kihasz-
nálni. Idestova tiz éve lesz már annak, hogy először lát-
ták meg a probléma megoldását, és ma a világürből nyert
földöntúli erő hajtja a Fulgur összes gépeit, az íűt, vi|á-
gít nekünk, hatalmunkba adia az ember használta összes
iöldi energiákat, ellenállhatatlan, félelmetes erejű támadó
fegyvert ad a kezünkbe és a szó legszorosabb értelmében
a löld korlátlan uraivá tesz bennünket. Ugy lép a mi koz-
mikus énergiánk a földön ma ismert és használt erők közé,
mint ahogyan a puszták oroszlánja sétálna végig mara-
kodó kis pincsikutyák közt. Ha Fulgur akarja, a földön
fejtetőre állnak az összes mágneses és elektromos törvé-
nyek csak azért, mert egy földöntúli sugárnyalábbal ka-
var egyet közöttük. Ha akarja, megáll minden gép, kial-
szik minden elektromos lámpa, elhallgat minden rádió.
Ha akarja, felrobban minden arzená,| és erőd és a ka-
tona patrónjai szétvetik a tölténytáskáláí. Ha akarja, zi-
vatat támad, derült égből villámok clkáznak és ott ütnek
le, ahová ő irányítja őket. Ha akarja, elpusztul rninden élő,
ledől minden fal és hidakat, városokat, országokat elsöpör
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a föld színéről. Viszont ha ő akarja, akkor mégtizszere-
ződik a repülőgépek sebessége, többszázszoros teljesít-
ményt nyujtanak a mótorok, a távolbalátó készülékkel át-
tekinti az egész íöldet, a hangja ott csendül meg, ahol
akaria, hogy hallják, és ha ő egyszer építeni kezd, az ő ga-
boritból készült hídjait és házaií és vasúti viaduktjait tűz,
víz, földrengés, nehéz ütegek bombázása, vagy bármi-
1yen raffinált kémiai támadás még csak meg sem karcol-
hatja. Lehet pusztító démona, vagy áldást hintő jótevője
az emberiségnek. É,s mert ő az utóbbi akar lenni, azért kö-
vetjük őt behúnyt szemmel, fanatikusan és megyünk egyet-
len szavára dolgozni, mint a kulik, vagy meghalni, mint
a hősök. Mert Fulgur az Erő és Fulgur a Jövő!

lntegrál elhallgatott és csendesen, lassan végighúzta te-
kintetét a fiúkon. Jenő, Pursi, Stubi, Laci, Kisöcsi, Gabi...
Tágra nyílt szemmel néznek rá, nyitott szájjal, nehezen
lélekzenek és amint a hirielen támadt csendre ráeszmél-
nek, olya,nok, m,intha kábult álomból ébrednének?

- No, Stubi, ásítozol-e még?
A kisfiú mélyen elpirult és halkan felelte:

- Ugy érzem, hogy éleiemben nem fogok többé ásítani.
Laci is megszólalt és rekedt volt a hangja, amint meg-

kérdezte:

- Es ez.., ez mind valóság? Vagy csak álom, terv, el-
mélet?...

-- Eleven valóság mindaz, amit mondtam. Tapinisd meg
a ruhádat: valóság; nézd a gaborit-padot, amelyen ülsz:
valóság, Ismerem ezt az érzést, amely most a szívedben
él, pajtás: amikor az ember ébren álmodik végig érthe-
tetlen, nagy dolgokat és úgy érzi, hogy az ő Áegszokott
világától százméríöldnyire dobta valami varázsos erő. en
is így voltam, amikor először jártam a Fulgur birodalmát.
A tudomány á|mai közt élünk itt, de ezeket Fulgur á1-
modta végig és lett belőlük felmérhetetlen erejű valóság.

- És... és rnit akar Fulgur ezzel a nagy haialmával
kezdeni? Mik a tervei? És ,mit akar mivelünk?

- Nem tudom. Egyikünk sem tudja. Fulgur zárt em-
ber; nem tudjuk, honnan jött, hová megy, azt sem tudom,
mit csinál, míg ő rólunk állandóan mindent tud. Néhány
bizalma,sa: Komáromy, Boda, Dobay m,érnökök, vagy Előd
úr, a diplomáciánk vezetője, többet tudnak róla, de ők hall-
gatnak. Egy bizonyos: hogy Fulgur nem akar háborút,
pusztulást, hanem egy jobb és boldogabb emberiséget. A
tervei messze néznek, títl egy emberöltőn; azért van szijk-
sége rátok, kicsi emberekre, akik folytatjátok majd az ő
munkáját, ha őt és a barátait elhívja a jó Isten. Olyan fel-
adat vár rátok, gyerekek, amilyen neín volt és nem lesz
még egyszer ember számáta a történelemben!

Nem, ezt nem lehetett ülve kibírni! A fiúk felugráltak.
Laci ökölbe szorított kézze| járt fel-alá a szobában; Gabi
megállt az ezist tükrös kép előtt és mozdulatlanul bárrrulta
anélkül, hogy látná; Kisöcsi égő szemmel futkosott és
sorra fogdosta a bútorokat; Pursi, a mindig nyugodt, ha-
nyatt dőlt a padon és úgy bámulta a mennyezetet, Stubi

és Jenőke nreg a szoba padlóján vad marakodásba kezdett,
mint két jókedvű kis pincsikutya. Ez ma már a második
ilyen gátat szakitott kitörése volt a fiúknak. Integrál jó-
ízű mosollyal nézíe őket és arra gondolt, hogy amikor
őneki először magyarázta Komáromy a Fulgur titkát, ő is
legjobban szeretett volna végig cigánykerekezni a szo-
bán... Van úgy, hogy a belső hév szétfeszíti az embert és
akkor rohanni kell, vagy kurjantani nagyokat, vagy vere-
kedni...

Pár perc mulva lecsillapodtak a fiúk és akkor Integrál
odaintette őket maga mellé. Ott állt már az átellenes fal
nagy szekrénye előtt és csendesen forgatva nézegette a
hatalmas földgömböt.

A fiúk körülállták. A szobára ráfeküdt a várakozás
csendje.

A földgömb lassan forgott. Amerika... Tovább! Atlanti
óceán... Európa... Magyarország,,, No, itt vagyunk Sop-
ronban. Lát!átok, itt a Fertő, itt vannak a soproni hegyek,
itt a város maga... Most rögzitem,,,

A tükrös szekrényből kinyúló gaborii-kart lassan oda-
hajlította a földgömb fölé. A kar végén egy kis fekete do-
boz, amelyből végtelenül finom, hegyes tű állt ki. Amintr
a mérnök keze a tűt Sopron fölé vezette, a fiúk észre-
vették, hogy az egész földgömböt hajszálfinom vonalak-
kal megrajzolt hálózat parányi kockákra osztja; Kisöcsi,
aki nemcsak a legélesebb szemű tagja a, bandának, hanem
egyúttal a földrajznak is legigazibb tudóia közöttik, azt
is megfigyelte, hogy egy-egy ilyen kis négyszög oldalai-
nak hosszúsága úgy a meridiánon, mint a szélességi kö-
rön 15-15 perc lehet. Minden négyszög közepén pará-
nyi kerek lyuk látszott; a soproni szelvénynek a Szár-
halmi erdőtől keletre eső kapcsoló lyukjába belenyomta,
Integrál a finom fémtűt, amelyet a gaborit-kar airiomati-
kusan szorított .most már hozzá a földgömbhöz. Aztán
odament a klaviatura közepéhez és megfogott egy kü-
lönálló, nagyobb fogantyút.

-Ezért a gépért - mondta a hozzá tóduló fiúknak -a kisántánt államai éppen úgy, mint a nagyhatalmak súlyos
százmilliókat fizetnének nekünk. Hihetetlenül oonyolrrlt
szerkezetű távolbalátó készülék, amely a térképen kikerc-
sett szelvényt a maga eleven valóságában vetíti le crre a
tükörlapra. Kapcsoltam Sopront és a Fertő egy részét;
most, ha meghúzom ezt a fogantyút, akkor az egósz sop-
roni szelvényt úgy fogom magam előtt látni, mintha re-
pülőgépen felette szállva, kitűnő távcsövön figyelném a
magasból. Nézzétek csak!

Csendesen meghúzta a fogantyút. A szobában sötét 1ett,
ellenben a tükörlap megvilágosodott és a fiúk előtt verti-
kális vetítésben ott állt Sopron keleti fele és a közte ,cs a
Fertő közt elterülő vidék, a rákosi kőíejtőtő1 egészen Bal-
fig. A házak kis skatulyák, a dombok apró kis vakondiít-
rások, a Győr felől befutó személyvonat ici-pici kis kukac,
amely lassan mászik előre, a Fertő víztükrén pedig négy
kis fehér pont látszoit, amelyek láttára Stubi ij,iönlmel
kiáltott fel: Ni-ni, vitorlások!
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- Dehogy vitorlások! - torkolta le Laci, á ;pr;lfc11131,,

- mótorcsónakok, az ébredő tavasz első kirándulói! (Mi-
óta Laci szívét megbizsergette az ,,ébredő tavasz", azőta
mindig igen költői módon fejezte ki gondolatait,)

Pár percen át gyönyörködtek a soha nem látott, érde-
kes képben, Akkor Integrál a nagy fogantyú mellett iobbra
és balra felmeredő két kart ragadta meg és a jobbolcialit
lassan maga felé hűzta. A fiúk tágra nyílt szemekkel lát-
ták, hogy a tükörlap képe egyszerre rohamosan nagyob-
bodik, mintha gyorsan közelednének hozzá; a tárgynfu
növekedésével egyúttal _egyre szűkült az áttekintés köre.
Amint most a főiskolás a baloldali kart is megmozgatta,
az üveglapon sorra elvonultak előttük az előbbi szelvény-
nek hatalmasan megnagyobbított részletei: |áiíák a kő-
fejtőt, Rákost, a Tómalmot, aztán a Fertőt a tisztán kive-
hető mótorcsónakokkal, aztán a Halászcsárdát, az Uihe-
gyet, Balfot, majd hirtelen fordulattal Sopron fölé kerül-
tek és a város utcáin járókat, meg a házak udvarait fi-
gyelték nagy gaudiummal. Integrál közben magyarázott:

- Ilyen rnegfigyelőgépünk sok van. öt beépített nagy
gép állt itt lent a földalatti birodalomban; ezenkivül minden
nagy repülőgépünk és Fulgur kis gépe is fel van szerelve
hasonlóval. Valamennyi összeköttetésben á1l egyetlen köz-
ponti, óriási távolbalátó készülékünkkel, a telehorral, mely
egy emelettel alattunk, gaborittal páncélozott, tökéletesen
sötét, hozzáférhetetlenül elzárt teremben van elhelyezve.
Az a gép 1áí látja állandóan a nagy földgömb, az igazi
földgolyó összes szelvényeit, hogy hogyan, annak titkát
egyedül Fulgur ismeri. Irányított kozmikus sugarak szál.
lítják ide m,inden irányból, százezernyi pontról századmá-
sodpercnyi időközökben az állandóan változó képeket:
egy élő, küzdő világ igazi arcát. Míg az aleph-sugarak lát-
nak és képeket vetítenek, ugyanakkor a velük párhuzamos
beth-sugarak a hangképeket fotograíálják és közlik egy
hasonlóan mesebeli, csodálatos másik géppel. Igy Fulgur
és a fulgens, akit a gépe mellé állít, ugyanabban a pilla-
natban nemcsak láthatja a földnek bármely pontján leját-
szódó eseményeket, hanem hallja is a beszédet, ordítást,
ágyúdörgést, mótorcsónak z,akatolását . . .

A balkezében szorított fogantyúval újra a Fertőre vál-
totta át a tükörképet. Gyorsfutásít, fehér mótorcsónak ha-
talmas tempóval vágta fel a taiiékoző vizet. Oldalán a

,,Sirály" nevet egészen tisztán olvashatták a íiúk és éle-
sen látták a bent ülők arcát is. Az egyik férfi felemel-
kedeit és kez,ét a szája elé tartva, kiáltott éppen valamit a
messzeségbe. Ugyanekkor Integrál megforgat egy rovát-
kás szélű tárcsát - és máris hallják mindnyájan a férfi
hosszan elnyujtott Ha-,hó-ó-ját, amelybe a mótor berre-
gése, éles íüttyszó és csengő női kacagás keveredik...
Mintha ott lettek volna húsz lépésnyire a fejük fölött...

Mozdul úira a tárcsa, elhal a berregés, kiá,ltás, kacagás.
Aztán a jobbkéz irányítására újra megkisebbedik a kép
és újra az eredeti szelvény teljes képét látják maguk előtt.
Közben cseng a fiatal mérnök magyarázó hangja:

- Ez a masina és összes többi testvérei csak reprodu-
kálják a képet, hangot, amelyet a nagy telehor dolgoz
fel számukra és irányított ghimel-sugarak úján állandóan
közöl velük. Elég volt a földgömb egy pontját a gaborit-
kar útján kijelölnöm és ebben a tükrös perceptorban, a
D 12-esben, megindítanorn az áramot, azonnal látok, hal-
lok mindent, ami a megjelölt szelvény területén történik.
A képet tetszés szerint mozgatom, nagyítom; - ez ter-
mészetesen már csak technikai kérdés. Annak, aki a tele-
hort és perceptort megalkotta, ez a kis részletfeladat már
igazán nem okozhatott nagy nehézséget...

- Aleph, beth, ghimel... Ez úgy hangzik, mint alpha,
betha, gamma...

Mönd,em gan,.,borm, asa,tűonn erősen d,1,1,.

- Igen, ezek az ősi zsidó ábécé betűi. Fulgur ezekkel
nevezte el a kozmikus sugárzás felbontásából előállott kü-
lönböző irányított sugarakat.

- Mik azok az irányított kozmikus sugarak? Egy szót
sem értek belőle.

- Nyugodj meg, Gabi, én sem értem. Ezeknek a titkok-
nak Fulgur és Komáromy Lászlő az egyedüli ismerői. Ha
őket ma szerencsétlenség érné, akkor itt minden menne
tovább az idők végéig: járnának a gépek, hiszen a gabo-
rit nem kopik és Fulgur műhelyeiben územzavar nem tá-
madhait, az energiaforrás sem apad ki soha, meft a koz-
mikus sugárzás állandóan árad a világürből... Járnának a
gépek és nem volna ember, aki hozzá tudna nyúlni bár-
melyikhez, válíoztatna a járásukon, vagy megállitaná őket
Perpetuum mobile. .. (Fto,Lytat juk.)
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Eéseű kérek a, köemumlcdbóI.

Mo,st, amikor a vizek ezer veszély,ében megfehéredett
ha,tántékkal papírra próbálom vetni ,a, Dunán lakozó ször-
nyek rövid ismertetését, csupán lelkiismeretem parancsát
teljesítem. Sok éjszakán tusakodtam önmagammal, míg
végül is győzött rosszmájúságom fölött a jóakarat és el-
határozlam, hogy különös tekintettel a kezdő vizesekre,
vállalom a pusztába kiáltó szó szerepét.

Sem |exikonokban, de nrég a Nagy Brehmben sem ta-
láltam nyomát ezeknek az állatoknak. Az alant következő
felsorolásban előfordulásuk növekvő sorrendjében ismer-
tetem őket. Lásd!

1. Mótorcsónak: A dunai ször-
nyek fejedelme. Szerényen, h,a,lkan
suhan el melletted, de utól,érhe-
tetlenü1. Különös ismertetőjele:
gazdáján yachtkabát, tengernagyi
sapka. Nem veszedelmes.

Igen közeli rokona és vele köny-
nyen összetéveszthető a Rendőr-
mótoros. óva intelek tőle, bár vihar
esetén hasznos.

2. Siklócsónak: A vizek dúvadja.
A közforgalomban rendszerint Rö-
hö-hö-hö vagy Sej-haj-rece-fice né-
ven ismeretes. Fellelhető a Dunán
mindenütt, de - legtöbbször olyan
helyen, ahol legkevésbbé várod. A
vizitelepen tudo,másom szerint ezideig még ismeretlen.

Közeledtét számtalan csalfa előjel hirdeti. Messze tá-
volban tompa ágyúdörej, gépfegyverz,aj hallatszik. Ver-
dun ostrománál érzed magad. Később azt hiszed, hogy a
Do. X. elvétette útirányát és Bahia helyett Budapesten
óhajt kikötni. Nyakgörcsöt kapsz, mialatt az eget kém-
leled, ,hogy felfedezhessed a repülőgépet.

Aztán elveszted illúzióidat és rémülten lnenekülsz a
part felé! Elkéstél! Máris ott teren ő!

Hullámbarázdája akár a Brémené. Arcodba szórla a
vizet és ami,kor m,ár hálát adsz, hogy megszabadultál
tőle, újra elsiklik melletted. Pajzánul szökdécsel a habo-
kon, á la To,m Mix lova
a felvevőrnasina előtt.
Utasa áll a kormányke-
rék mellett és negédesen
üvölti feléd, aki inasza-
kadtából küzködsz az
északi széllel, a vontatók
dalát: Eej uuhnyem . .

Eej uuhnyem!...
Néha elégtételt kapsz

és vissz,aüvöltheted kéjes '
kárörömmel a dalt, t. i.
akkor, ha a mótor elkezd
prüszkölni, krákogni és
az iíiú minden erőlködé-
se ellenére bedöglik.
Ilyenkor kénytelen elő-
kaparni evezőit, - ha
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uaűga ki,s Len,ÍIrcn uózi,cserkésBek r,észére',
van - és partrahúzni a nghéz masinát... Eej uuuhnyem!...
l(ezeskedem, hogy rögtön megüti a guta. Sajnos, az
ilyesmi csak ritkán fordul elő!

3. Oldaltnótorosok: Aránylag jóindulatú jószágok. Az
elt_tbbiekkel ellentétben néha cserkésztula jdonban is elő-
ordul.
Embert bennük rendszerint nem látsz, mert a fenéken

hevernel< a gramofón mellett. E,llenben a hajó farában
jókora demijon terpeszkedik, torokolajjal tele. Ha nagyon
elfáradtál, vontatókötélre is vesznek, csak kérd meg szé-

pen őket. Segítenek rajtad, habár
undorral; a tavaly még ők is kiel-
bootos kulik voltak és ez néha
eszükbe jut. Jövőre siklójuk lesz
és alkalomadtán tőlük is hallod
a vontatók dal,át. Este többnyire
vegyeskart szerveznek és hazafe,lé
menet gitárkísérettel éneklik:,,Oh
Monait". Római für,dóig kifogy a
demijon, a gitár valaki fején össze-
törik, ,a,z énekkart pedig a mentő-
mótoros halássz.a ki a híd lába
alól.

4. órsi nyolcas. Teljesen ár-
talmatlan teremtmény. Becéző ne-
vén családi batár. csak cserkész-
vizeken található. közismert lelő-

he,lye ,a vízitelep körny,éke. Súlya roppant, gyorsasága
egyenlő a közmondásos csigáéval, habár, annyi úszó-
csápja van, mint égen a csillag.

Ha közeledben ritmikusan ismétlődő fogcsikorgatást,
kórusnyögést, sóhajtozást hallasz, biztosra veheted,
hogy a fenntnevezetre bukkansz. Az idézett h,a,ngok for-
rása az a jobb sorsra érde,mes, elszánt, zöldfülű társa-
ság, amelyik elhatározta, hogy felhúzza a batárt Yácta
és most, ha törik, ha szakad, helyt áll igéretéért, marok-
és evező,törésig.

5. VitorLd:sok: (Vitorlázás... bővebb ismertetését lásd
bármely lexikon,ban nagybetűve1,,időszakos őrültség"

címszó alatt.) Közveszé-
lyes állat. Szelidített ál-
lapotban cserkészeknél
is lelhető.

Gazdái szélcsendben
hűznak mint a többi kuli
és normális benyomást
keltenek. De ha jön a
szellő, kitör rajtuk a
vész. Felüvöltenek, ujju-
kat a vizbe, majd a ma-
gasba dugják és nelsoni
arccal jelentik ki: ,,Ki-
lenc méteres" (mármint
a szél.)

- Fel a vitorlát!

Rozzant seprűnyél, cu-



korspárga, lyukas lepedő, ez az egész. Megkergülnek tőle,
mint kutya a holdtól és amíg a szél tart, rejiélyes szavakat
dörnögnek szakállukba, lehetőleg, hogy mások is hallják,

- Fenéksúly! Bója! Sextans! Oromsudárvitorla-kötél-
zet! Hat csomó sebesség!

Agyarukon m,alrózpipa, sőt bagót is rágnak a stílus ked-
véért ,és fel-fel kiáltanak:. ,,Barátom, mikor én az Adrián. . .

Ostendébe.. . ." nem ,lényeges, hogy ,tr,ol, de mindannyia,n
megnyerték a vitor,lás Grand Prixt. Természetésen rekord-
idővel és nenr kisebb embert utasítottak niaguk mögé, mint
a walesi herceget vagy a hindosztáni királyt.

6. Kajak. A vizek viperája. Szörnyen ármányos. Előfor-
dulása gyakori. Kerülje minderr jótét lelek,

Egy vagy két rhalálraszánt í& bele. Alfaja a ,,nudli",
alakja mint a szivar, gömbölyű, elől-hátul hegyes. Állító-
lag pehelykönnyű ,és repül a vizen, mint a gyorsvon,at. Jó-
magam csak borulni l,áttam. Gazdála eleül, húz egyet a
dupla evezővel és - úszik. A kajak a vizen, saiát ínaga a,

vízben. Szokás szerint nem. azon az oldalon .bukkan fel,
ahol kiborult, hanem a túlsón és nagyúri gőggel kijelenti,
hogy,,eszkimó-átfordulást" csinált. Lehet.

7. Pdrevezősök. (Egy-kétpár. Köznyelven kielboot.) Leg-
számosabban ,a,z ujpesti vasuti híd és Szentendre között
fordul elő és fel. Vesze,delmessélge lakóhelye és napszak
szerint vá|takozlk. Kora reggel Római-fürdö környékén,
este p,edig a szentendrei Dunaágon minden testét-lelkét
féltő halandó igyekszik kitérni útjából. Cserkészkezekben
és etetés idején partravont állapotban mindig szelíd. Az év
nagy részében,a csónakgarázsoknak nevezett istállókban,
az előbb már felsoroit szörnyekkel.együtt íéli á|mát alusz-
sza, de az első melengető napsugárra felébred. Ilyenko,r
minden-porcikája eledel után kiált. Töménytelen mennyi-
ségű olajnak meg lakknak és festéknek nevezett folyadé-
kot képes bekebelezni. Csillapíthatatlan éhségében nem rit-
kán az anyagi tönk szélére juttatja gazdáit.

Gyakran különböző szépitő műtéteket is kíván amik-

lúű a, joúeút a,cEűcnxa,n domp?,ngle,

ben nagy szerepet játszik a fúró, gyalu, kalapács nevű
műszerhalom, de legfőként a pénz nevezetű csodás hatású
trrvosság.

Ha előbb jelzett kívánságait gazdáia hall,atlanná teszi,
alattomos módon bosszút á,11 és váratlanul megismerteti
vele a víznek keresztelt, kellemetlen, cseppfolyós anyag-
halmazt, vagy a másik érzékeny pontja, a zsebe felől tá-
madja meg.

Kedvenc bosszúállási módozatai: az evezőtörés, borda-
repedés, zátonyra futás és az összeütközés. A kornrány-
zsinór-bogozás is kedvelt me,gtorló eszköze.

Mindebből az következik, hogy csínyján kell vele bánni,
becézni, akár egy drága ékszerdar,arbot. Ezt íőként a gya-
nútlan próbálkozóknak ajánlom figyelmébe.

Az evezősök közé tartozlk még a különböző két-nyolc-
csápú Versenyall|at. Ga,zdái nincsenek, csak kreaturái,
akik a trénernek nevezett rabszolgahajcsár szócsöves pa-
rancsszavának feltétlenül és,az összeroskadásig engedei-
meskednek. Ezek a legsajnálatra méltóbb alakjai a vizek
társadalmának. . .

Amennyiben ez a rövid ismertetés bölcseségtek hasz-
nár,a válnék és nenr tűnik a feledés homályába, úgy talárr
majd ecseteli a vizek egyéb veszélyeit is a 

,uizes nyolcas*.

Egy darab rnagyar
rnűvelődéstörténelem.

Minden jam,boreet járt cserkész tudja, hogy táborparancsnok-
ságunkat a premontrei szerzetesek látták vendégül gyönyörű
gimnáziumuk, konviktusuk és rendhazuk épületében. Sok vidéki
fiú akkor látott először ilyen fehérruhás, kék-öves paptanárokat,
Ez a rend most, június 6-án ünnepelte alapítója, Szent Norbert,
halálának 800 éves évíordulóját.

Norbert többek között Szent Lászlő királyunkkal is rokonság-
ban állott és mint íiatal xanteni ka,nonok s a német császár
udvari papja, bizony inkább a világ örömeinek élt, míg a köz-
vetlen közelében lecsapott villám komolyabb útra nem térítette.
A gazdag főúrból alázatos szívű bűnbánó lett, aki mérhetetlen
vagyonát szétosztotta a szegények között, rnaga pedig országo-
kat bejárva hirdette Isten igéjét, l120-ban alapította meg a fran-
ciaországi Laon mellett egy hatamas erdőségnek Prémontré
nevű völgyében az errőL a helyről elnevezett szerzetesreridet.

Hazánkbanl még alapítójuk életében letelepedtek a premon-
treiek, prépostságaik és monostoraik száma idővel 45-re sza-
porodott. Magyar földön ízig-vérig magyarrá vált ez a francia
eredetű rend és rendkívül értékes szolgálatot tett az országnak
erdők irtásával, mocsarak lecsapolásával, teiepítéssel, a földmí-
velés oktatásáva| épitkezéseivel és a nyugatról hozott művészi
ízlés elterjesztésével. A zsámbéki, ócsai és más árpádkori temp-
lomaik, a, leleszi, jásái és csornai hiteleshelyeik, levél- és könyv-
táraik, később jóhírnévnek örvendő iskoláik révén beleírták ne-
vüket a magyar művelőléstörténelembe,

A világháborút követő összeomlás Csornát megkímélte, de
Jászó és Lelesz idegen uralom alá kerültek. Az innen száműzött
magyar pre,montreiek alapították meg a gödöllői intézetet.

Külön érdekessége számunkra, hogy a jubileum alkalmából
}^öz,kedveltségnek örvendő cserkésztestvérünk, Márton Lajos fes-
tőművész lesti meg Cödöllőn Sz.ent Norbertnek és b. He,rmenn
Józsefnek a képeit. Ha arra játunk, kérjiink engedélyt a megte-

Mégegyszer: Kellemest a hasznossal! A mult számunkban név-
telen rajz alapján ismertetti,ik az összerakható, illetve asztalokra
és padokra szétszedhetö örsi ltldtit. Azóta jelentkezett a szer-
kesztőségben ennek a praki'ikus jószágnak a gazdáia, illetőleg
szabadalma,zott feltalálója és egyedül jogositótt készitöje, iíÍ.pers sdndor, cserkészasztalos. Ezt a ládát tehát utánac'sinálrii
senkinek sem szabad, ellenben készen olcsó árban megkaphatja
akárki a íentnevezett cserkésztestvérünknél, akinek a címe:
Egen, K,dptalan-utca 20. - A láda két méretben készül: va,n
85X50 cm-es ,,őrsi láda", amely (komplett felszerelten, legíi-
nomabb .csónaklakkal bevonva) 24.50 P, míg a 100X50 cm--es
,,csapatláda" ár.a 29.5O P.

,!Io.gy.pedig ez a,láda minél szélesebb körben ismertté váljé|,
pályaaa,tot hirdetünk! Ismertessétek tíz r,övid mondatban a ládá
praktikus. voltát. Ptilyazhat minden csapat, amely legalább egy
ilyen ládát visz magával az idei táborba.

A legtalálékonyabb és legügyesebben megfogalmazott ismer-
tetés jutalma egy darab csapátláda és ketiő áarab őrsi láda.
IL dij: kettő. darab őrsi láda. lII. díj: egy darab csapatláda.
(Ezért csak érdemes tíz mondatot körmöli'i! Szerk.)

A pályázalot legkésőbb tolyó évi szeptember I-ig'kell a Cser-
készbolt, Igazg.atósago részére (Budadest, V., Nagy Sándor-rr.
6.) megküldeni. A nyereményeket pedíg oklób'er I-7n osztjuk ki
és dijmentesen elküldjük a nyertcs csapatoknak.
, Minderl ládán rajtá van a védjegy s anélkül nem kerülhet
forgalomba !

ltt a nagyszerű alkalom! Tessék llozzálátni hamarosan, mert
a íáborozás már az aitónkon dörömböl. Arra is számítsurik ám,
hogy tömeges. megrendcléseket nem terlet csák-rigy ;i:fii.-fiii
kirázni _a kabátunk ujjából, hanem nyolcnapi szdllilási katáridőre

kintésére. Á-s.

kell sz,ámitanunk.



Lesem, hol seg,í,thetek,

ÍilOGYAN IKIEZIDTI§ IBI[-IP[ ?
A ,,The Scout" c. lap első számában, mely 1908 ápri-

lisában jelent meg, Baden-Powell visszapillant fiatalsá-
gára és a cserkészet iránti korai szeretetére. A követ-
kezőket írja:

Ajánlom a cserkészetet minden
fiúnak, mert jó dolog. Magam is
még kisfiú koromban kezdiem el.
Biztos vagyok benne, ha örülni
akarsz az életnek, legjobban úgy
tanulhatod meg: légy cserkész, amig
íiatal vagy!

Működésemet a ,,vizeseknél"
kezdtem el. Családunknak volt'egy
kis vitorlása, amelyet mi négyen,
testvérek, vezettünk. Igy aztán
szükséges volt, hogy valamelyikünk
szakács és edénymosogató is le-
gyen. Sohasem felejtem el első kí-
sérletezésemet ezen a téren. Nekem
kellett ebédet főznöm.

Tudjátok milyen &z, amikor a
cserkész először próbálja egymaga
az ételét megfőzni? - Nem szokott
valami szerencsés dolog abból ele-
inte kisülni. Velem is így történt. Az
ebéd nem volt jó. Tudtam biztosan,
nrert én tittem meg az egészet, Nem
mintha annyira szerettem volna, ha-
nem mert kénytelen voltam. Fivé-
reim nem tudták megenni és engem
kényszerítettek ú. Azt mondták, hogy ezután talán majd

szott le és esett a hajóról a tengerbe és én arra gondol-
tam, hamarosan talán én is erre a sorsra juthatok. Egy
rövid utasítás azonban életrekeltett. A legidősebb bá-

iyám - ő volt ugyanis a parancs-
nok -, rámkiáltott, hogy üljek ar-
rébb és hagyjam a horgonyt leesni,
de tartsam a láncot, nehogy leessen
a vége is. Ezt gyorsan meg is tet-
tem. Ekkor beláttam, hogy ha neki
ilyen válságos időpontban etre az
ócska horgony megmentésére is ki-
terjed a figyelme, remélhetem, hogy
mi magunk is megmenekülünk. Fel-
ugorua, munkába állottam, hogy se-
gítsek a többieknek. A végén ép bőr-
rel megmenekültünk. De ennek a
leckének cskával - sok-
szor hasznát vettem azóta válságos
helyzetekben, amikor a dolgok már
nagyon rosszul állottak.

Nemcsak Anglia partjai körül ha-
1ókázíunk, hanem a száraztöld bel-
sejében is tettünk kirándulásokat
kis összehajtható vászon-csónakban.
Csuda jó dolog volt! Végigmentünk
a Themzén, majdnem egészen a
Chiltern-i hegyek közt levő forrásig.
Aztán átmentünk az Avon-ra, mely
ugyanabban a hegységben, de a
másik oldalon ered és ezen lemen-

tünk Bath-on és Bristol-on keresztül a Severn-höz. Ke-
resztülmenve a Severn-ön, Wye-on ái Wales-be értünk.
Sátrunkat és íőzőkészletünket magunkkal vittük és min-
den éjszakára tábort vertünk. |gazán kellemes időtöltés
volt.

Természetesen mindezekhez hozzáértés kellett. Tudni
kellett mindent a hajó kezeléséről és az evezésről. Uszni,
csomót kötni, tüzet gyujtani és megfőzni az ételt. Kuny-
hót épiteni és sátorárkot ásni, stb.

A föld tulajdonosától, ahol éppen megálltunk, engedélyt
szoktunk kérni, hogy nyúlrá vadászhassunk. Esetleg halat
fogtunk s ezt íőztik meg. Nyúlvadászathoz vagy hur-
kot használtunk, vagy ami érdekesebb volt: kis pisztoly-
lyal 1őttük le.

Egy este éppen ebben az irányban működtem, csakhogy
olyan helyen, ahol .- bevallom - nem volt engedélyünk.
Sehol sem \áttunk házal, későre járt az idő és fogytán
voltunk élelmiszer dolgában.

Egy bokor mögé kúsztam és lőtá-
volon belül egy ennivaló kis nyuszit
fedeztem fel, amint békésen üldögélt
a fűben. Egyszercsak a bokor má-
sik oldalára lettem íigyelmes: level-
lek zörögtek és ágak recsegtek. Hir-
telen rettenetes gondolatom támadt:
hátha a föld tulajdonosa van ott és
rám les. Gyorsan visszacsúsztam te-
hát és ellopództam olyan csendesen,
amennyire csak lehetett. Midön már
némi távolságba jutottam, körülnéz-
tem - továbbra is hasonfekve a
földön -, vajjon , követnek-e? Hát
láttam, hogy egy ember ellentétes
irányban igyekszik a bokortól eltá-
volodni.

I

; megtanulok főzni!

.Otthon tényleg megtanultam egy szakácstól. Egy pék-
től viszont ellestem, hogyan kell liszte! vizet és áesztőt
összedagasztani, hogy kenyértészta legyen belőle.

Rámragadt a cserkészet tudományából egy kevés, mi-
kor a városba mentem lakni. Megfigyeltem az izletek ki-
rakatát és igyekeztem visszaemlékezni a látott tárgyakra,
a bolt nevére és az utcára. Át szoktam nézni a váós tér-
képét. Azután elmentem a városnak előttem ismeretlen
részébe, és csupán emlékezetem álapján igyekeztem meg-
találni valamelyik templomot, vagy más épületet, anélktil,
hogy bárkit is megkérdeztem volna. Megism,eftem minden
rövidebb átjárást az utcákon és épületeken.

Segítettem, amennyire csak lehetetf, minden tűznél, ba-
rátságot kötöttem a tűzoltókkal, 'ők megtanítottak, ho-
gyan kell az embereket kimenteni s a iüiet eloltani.

.Egész csomó cserkészügyességet lehet megtanulni a vá-
rosban, de éppenúgy a vidéke,n is
s nem kevésbbé a tengeren.

Emlékszem, hogyan futott zá-
tonyra egy napon a mi kis vitorlá-
sunk egy meglehetősen ellenszen-
ves viselkedésű kis tengeren. Amint
a hajó oldalt dőlt, azt gondoltam,
most már mindennek vége. Egé-
szen kétségbeestem, minden remény
nélkül vártam az elkövetkezendők-
re. Mindenre el voltam készülve,
mint a béka a kocsonyában, min-

- den további küzdelemmel felhagy-
tam, a hajóról már lemondtam,
csak ép bőrrel szerettem volna meg-
menekülni.

Éppen akkor egy horgony csú-
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ö is orvvadász volt. ö is meghallott engem és azt hitte,
hogy én vagyok a gazda. Mindegyikünk a másik elől szö-
kött. Mégegyszer visszanéztem a nyúl felé, de az a ravasz
fickó még mindég ott ült és esküdni mernék rá, mosoly-
gott is. A következő pillanatban pedig eltüni a rejtekhe-
lyén, mi viszont ezen az estén nem vacsoráztunk nyulat.

Amilyen nagyon szerettem a csónakkirándulásokat,
éppannyira kedveltem a gyalogtúrákat is. Szünidőben
egész országrészeken vándoroltunk keresztül, mint Wales
és Skócia. Egyikünk vitte a hátizsákot és éjszaka ott alud-
tunk, ahol történetesen voltunk. Néha egy tanya felé vitt
el az utunk. Ilyenkor vettünk egy kis tejet, tojást, vajat és
kenyeret. Ha rossz idő volt, engedélyt kértünk, hogy a
szénapadláson aludhassunk. Máskülönben, nyáron na-
gyon kellemes volt a szabadban aludni egy kerítés, vagy
szalmakaza| tövében, ha hűvös volt, szénát, vagy sza|mát,
esetleg régi újságpapírosokat használtunk takaróul. Ily-
módon szép nagy területet jártunk be, mindenféle állatot,
madarakat, érdekes virágokat és növényeket láttunk. Nap-

Nem sBemre dolgoaom.

lót is vezettünk. Vittünk térképet s ennek alapján mentünk.
É.iszaka pedig tanulgattuk, hogyan lehet a menetirányt
megtalálni különböző csillagképek segítségével. Yázlato-
kat készitettünk útközben látott régi várakról, kolostorok-
ról és egyéb építményekről. Elolvastuk, vagy elmeséltet-
tük magunknak a történetüket

Ha nagyobb városba érkeztünk, egyik gyárban enge-
délyt szoktunk kérni, hogy körülnézhessünk, mit készíte-
nek és hogyan csinálják azt. Rendkívül érdekes például,
hogyan l<észü1 a ruhaszövet a juh gyapjából, papír és,fa-
tuskóból, vas kődarabokból, porcellán csontból és ková-
ból, amint porrátörik és péppé gyúrják, végül fazekas ko-
rongon idomítják. Hogyan készül a bútor, hogyan dolgoz-
nak a gépek, hogyan használják fel az elektromosságot
s így tovább.

Ilymódon fogalmat alkottunk magunknak a legtöbb
iparról és megtanultunk némely dolgot magunk is elké-
sziteni. Igy kezdődött az én csrkészéletem.

Forditotta: Wurzel Tibor.

rF lErdlaffiáró íforriís zlnyáilnlbőll trl
előszedegetek egyet s mást, telepedj ide mellém, hadd lássuk,
mennyit ér, amit belé gyüjtöttem?

Egy kis fiúcska mesélte, hogy madarak és Ják na.p!án az er-
dőben járt és mély áhitattal ,hallgatta a madarak énekét, ami-
dőn szokatlan madárcsipogás ütötte meg a íülét.

A hang irányába. ment és nemsokára megdöbbenve állt meg
egy nagy fa előtt, amelyről vásott kölyök mászott leíelé, szá-
jáb,an tartva kalapját, melyben négy kis csókapalánta csipo-
gott kétségbeesetten.

Odament a íiúhoz. Először meg akarta fenyíteni, de aztán le-
győzte ,hara,gj,át és addig eszélt neki, míg az visszavitte a Jió-
kákat a íészekbe. A két anyamadár ismét boldogan repdeste
körül a már elveszettnek hitt

Szeretem az állatokat, de amióta egy jóképű komondor köze-
lebbről kívánt megismerkedni a nadrágommal, azőta valahogy
a kutyák iránt némi bizalmatlansággal viseltel'em. Ha lehet, hát
kerülöm a kutyát. Egyszer azért mégsem tudtam kikerülni.

Már késő este volt, amikor a hivatalból hazaíelé tartottam.
A lakásomhoz közel fekvő vasúti híd alsó vályújából keserves
vonyításra és szűkölésre lettem figyelmes már jó messziről.

A hídra érve, megállapítottam, hogy íeltevésem helyes volt:
egy foxi vonyitott a vályúb,an.

Éreztem, hogy nehéz feladatra válla|kozom, ha ki akarom
menteni. De megtettem, amit csak tehettem s a kutyát kimen-
tettem.

Legyőztem idegenkedésemqt,
]] ,., l:, . - .. . : i:: jj;.rii;:: ]l:.lj mert a hatodik törvény így Pa-

.,,:.., ' ,., ]'., .:'., ,] *

Bizonyára láttatok ,már kirán-
dulókal,.akik szenvedélyes.vi-
rággyüjtők, Amíg egy-egy virá-
got letépnek, huszat is eltipor-
nak.

Ilyennel lalálkoztam egyszer.
Hatalmas csokor volt már akkor
nála, de még mindig újra virá-
gok után futkosott. É,s mi tör-
tént, amikor már megelégelte a
szaladozást? Leült s az egész
csokorból megtartott egy pár
szálat, a többit meg otthagyta.

Látjátok, ez nem volt cser-
kész, Ez az ember ,még nem
tudta, hogy

,,Kinek virág kell, nem hord
rózsaberket,",*

Ugy-e, milyen szép az erdő
tavasszal? Te mint jó cserkész,

fiókákat. -A városban sétálgattam. Előt-
tem ment két cserkészruhás fiú.
Komoly viselkedésükből valami
fontos megbízatás elvégzésére
következtettem.

Amint az egyik sarkon befor-
dultak, a ma,gasabbik hirtelen
lehajolt és lelvett egy porban
heverő, összetaposott rózsát s
a szemetes ládába dobta. Ezt
látva, nem tudfam rnellettük el-
menni anél,kül, hogy meg ne szó-
litsam őket,

- Mondd, fiam miért vetted
íe| azt a virágot, amit a ládába
dobtál?

Egy pillanatra megállt, rám
nézett s azután valami különös
határozottsággal vágta ki:

- Mert a cserkész szereti a
természetet. ..

Ekkor kezdtem igazán érté-
kelni a cserkészetet. -

i] l..i]''5 li
l.,

Kiránduláson volt az őrs a Tisza mellett. Munkájukat hirtelen
kerekedett nyári zivatar akasztotta meg. A fiúk sátrukba húzódva
szemlélték a bőséges vizhull,ást.

Egy óra mulva kisül'ött a nap s mindenki az abbahagyott
munkájához látott. Egyszer csak valami nagy kiabálásra lettek
figyelmesek. Pilla,natnyi hallgatás után imegállapították, hogy
valaki elakadt a kocsijával. Rajta h,át, segítsünk, fiúk! - szólt
Laci, az őrsvezető. Azzal mindenki futott is már a hang iá-
n,yába. Amint az erdőn át a gáthoz érkeztek, ott ialáltak egy
embert, akinek lovai nem bírták a íával megrakott kocsit a gátra
íelvonni.

- Várjon, bátyám, mindjárt segítünk! - azzal nyolc fiú
karja tolta felfelé a kocsit s az nehezen b,ár, de mégis feljutott
a tetőre.

A gazd,a hálálkodni kezdett s megkérdezte, mivel tartozik.
Csak egy köszönömmel! -- volt a rövid válasz. - Hiszen a mi

törvényünk, hogy kíméljük az állatokat. -

gyakran jársz ben,ne, ,megfigyelve mindent, ami eléd kerül.
Mondd meg hát nekem, melyik az a nap, a,mitől kezdve nem

hallatja hangját a kakuk?
Nos nem tudod? H,át elárulorn: június 24.*
Hát a pacsirtáról mit tudsz? Mikor némul el?
Megmondom azt is: július 22.

*

Ha nyitott szemmel jársz erdőn-mezőn, Te is találsz majd
szebbnél-szebb esetet, amelyek íelemelik lelkedet a Mindenség
alkotójához, akinek segítségével kialakíthatod Magadban a ler-
mészetfölötti jó embert.

szeretném, ha máris rád illenék a költő szava:
,,Ki a .virágot szereti,
Rossz ember nem lehet." Szurmay Lőrinc.

... 
* 9gy.látszik, nem mindenkit Mert a felsőpetényi ertlőben még július

közeperr is zavárta hajnali álmainkat vatami számostagú kakuk'cs"alád.
Hogy a macska vitte VÓlna el_vaIamennyit! (Ez a kívánság vaijon ellen-
kezik-e a Vl. törvénnyeI? Elvégre a mácska' is állatt) Szérk, '"
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Hi,ggadűan el,őkésaőtek m,i,nd,enü.

2. Minden pont egy betűt jelent.
cserkésznevet ad. (Felülről lefelé a

Helyes megfejtése ismeri
vonalak között.)
Minden népfaj.
Ruhaanyag,
Kelet ütközője.
Pamacs.
Virág.
Népviselet.
Repülögép.
Ugránddzik.
Dec. 6.
Vallás.
Lakásrész. (3 pont.)

24 őra tolvaj

oo
-ök

péntek póni

No ezt az iro-
dalmi rejtvényt 4.
süssétek ki.

2p.

2p.

Minden, a Rejtvényrovatot érdeklő levelezést a csapat címére
(Sopron, Bencés-gimnázium) kell küldeni.

Régebbl rejtvényfeitők és pályáizat-nyertesekl Gazdasági Hivatalunk
útján az alábbi jutalmakat utaltuk ki: Farkas András, Szőreg: 2 P, Kiss
Oszkár, Szeged 2 P, l34. Hegyaliai Eró, II. Mókus-őrs, Sárospatak 4 P,
Hechtl László, §zeged, 82-es Bagoly-őrs, Pápa, Szeged, 227-es vadga-
lamb-őrs, Pápa, Czike László, Békés, Német Antal, Devecser és Nagy-
szebeny Ottó, Balassagyarmat: egy-egy értékes és hasznos cserkész-
könyvet,

Nagyoknak:

l. Keresztrejtvény. összeállította: Katona. Megfejtéshez a
vastag betűs részeket kell beküldeni.

Vízszlntes §ofok:1. hal,3. fa,6. szellemi tulajdonság,9. írancia
birtokosnévmás, 10, lak, 12. betakar, l3. lordítva görög betű, 14. tagadó
szócska, t5. munkánál fontos, l7. igaz, t8. kicsinyítő,19. versenyben
győzelmet jelez,2l. napszak, 22. rag,23. idegen prepozició, 24. (nyll
irányában). Hifneves költőnk versének kezdő sora, 33. : 22, 34. híí-
ndves orosz, 35. szin, németül, fonetikusan, 36. szerv, 37. anyagra mond-
Juk,39., íordítva személyes névmás és rövidítés,4l0. kenyér 

- 
szláv

nyelven,4t. rabbit lgy is nevezik,42. gyümölgs része,44. ősanyánk,
46. test része (ék hiba),47. mutatószó, 48. l. függ. 24.,53. rag, ő4.
,,futását" megénekelték, 55, lvlrlzsa vott, 56. fém, 57., férőhely, 58. pi-
szok,59. a keresztfeliíat két betűie,61. eltulaidonít,63. íolyó,64. rom-
lást jelöl, 65. eldugják, 67. gép, 68. örülünk, ha hozzállthatunk, 69.
,,híres város" Zalában.

Függőlege§ sorok3 2. az ls teszi, akl kertet ültet, 3. efre való kert-
ben terem, 4. madáf, 5. sok munkás m^í az, Lllásba|épés elsó napián. . .
(két szó), 7. mozi neve Bpesten, 8. zsldó Isten, 9. ...a szarha,1l.
szerszám, 15. étkezel belőlük. 16. sok minden teíem raita, 20, ikeísza-
vak, 24. (nyil irányában) népdal egy sofa, 25. nem hetyesel, 26. fo-
lyócska.27. eszköz,28, sörqyáros,29. örül nekl a munkásember (két
szó)), 30. §ok íírlnden történlk erre, 3l. női keresztnév, 32. 1. vizsz.24.,
38. tevegő, idegen nyelven (fonetikusan), 43, Jókedv iele,44, gép,45
h{tz,49. elkábít, 50. idegen píepozició, 51. ajtót az lnas,52.91get,
60. kocSma része, 62. testi íogyatékosság, 65. Zala mássalhangzói, 66.
háziszárnyas hangja.

(4 pont.)

2 pont. 5. szesz ne

Kicsiknek.

piros fehérzöld épület 2 pont.

2, Találiátok el, milyen hasznos útitársat rejtettünk a szö.
veg rnögé? ,,A felcser elmegy a beteghez. Mikor készen van a
vizsgálatthl és kiíelé indul, megbotlik a küszöbnél és elesik."
(3 pont.)

lp.

4.

p,

1.2.3.4.5.6, PáI
2p.

Beküldte: a 196. cscs.

Megfuitések. Az dpr. 15. számban közólt térképvdzlat hibtli:
Folyó: l. Duzzasztógát csikozása a folyásiránjlhoz képest ellen-
kező irányban van. 2. Gőz,haiózás duzzasztógáltal ellátott ío-
lyón valószinűtlen. Patakok; 3. Cyérvizű íorrás vize azoflnal
malmot hait. 4. Bővizű forrás leíolyása felíelé is és hegyoldal-
háton folyik, a másik patakba folyásiránnyal szemben torkollik,
5. A kis folyócska a folyóba folyásiránnyal szemben torkollik.
Műút: 6. Autóbuszjárat jele a műúl,hoz van rajzolva (közs,ég
neve alá való). 7.'Fasor ábrázolása (elmarad!) 8. Sík szaka-
szon meredekké válik az út.9. Patakon át csak bürü vezet (lo-
vak számára). 10. Km.-kövek egymástól különböző távolságra
vannak. 11. Csr. rövidítés a, vasútállomás jele mellett. Vosúí;
12. l0 m-nél alacsonyabb töltés 16 m-esnek jelölve. 13. Autók
számáfa készült jelzőtábla a vasútvonal mellett. 14, Meredek
dombon minden bevágás nélkül kel át a vasrltvonal. 15. Pu. rö-
vidítés a kocsma jele mellett; pu. kitérő nélkül. Ta:lajutak: 16.
Szekérutak lankás terepen kanyarognak, meredek terepen egye-
nesen ,haladnak. 17- Szekérút a patakon át bürüvel gyalogosok
számára. Gydrtelep: 18. Kémény füstje, fordítva. 19.-Csak-gya-
logút vezet hozzá. Felir,ds; 20, Fejiel lefelé írva. FaIu: 2l. Yize-
nyős réten épnft.22. Utja a műúthoz nincs. Rep. dllomds:23,
Dombtetőn. 24. Csak szekérút vezet hozzá. Ktlpolna:25. Masas-
sága helytelen (helyes magasság kb. l73 m).'Vashid:26. C"sak
gyalogú1 vezet hozzá. Kőfejtö: 27. l0 m-nél mélyebb bevágás
csak 3 m-nek jelölve. Gémeskút: 28. Raiza fordított. Szintvona-
lak: 29. Kőfejtö dombjánál a 16Gas szintvonal van vastagon
1zjzolva.30. R. á. dombnál a 15Ges szintvonal nincs vasta§on
rajzolva,

A mdjus 15. szám helyes megfejtései: Nagyoknak: 7. Dugó
Janit helyszűke miatt a jövő számban hozzuk. 2. üzlet és be-
csület. 3. Idegen nemzetek. - Kicsiknek: l. Keresztrejtvény.
Yizsz.: l. kalap,7. áruló, 10. lélek. Függ.: 1. kínáI,3. lapul,
5. pirók. 2. Keresztrejtvény. Yizsz. :1. vétek, 2. evezős,3. emide.
Függ,: 1. veret, 2. terít, 5. közel.

4. örsi sarok. - 5. Seregély.

üzenetek a jövő számban. Kér-
jük kedves rejtvénybeküldőinket,
hogy a nyári szárnokba sz;ánt
ötleteiket minél előbb küldjék be,

5.

Rovatvezető: A 64. sz, Sz. Asztrik-csapat.
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3. Megfejtése többféle, pl.:
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Aa wüolsó perore semmit sent. ha,ggola.

REl{oRD
hordozható táskagép,
igen ízléses, szolíd kivitelű, műbőrrel bevont íaház-

ban. Ideális kiránduló készülék. Finoman nikkele-

zett veretekkel, legújabb kígyós hangkarral, kényel-

mes, ferde felhúzású csigámenetes szerkezettel,

fedett duraluminium tárcsás különleges lrangdoboz-

zal, 22 cm átméretű luxus lemeztányérral.

35X26X12 cm. Súlya: cca a ks.

Ánn : p 56.-

Rész|etár 7 hónapra
Á. Előleg Havi részlct

62.- 9.50 7.50

Legújabb s!ágerek mindenkor ODEON lemezeken !

24ő



Tdborba,seá1,1ásom, nem okop oüühon föl,ford,wtd,sü.

T:ÁIB to IR,frűzNÉll
I{o még eZ egyszeí cs.ak lélekben ülünk tábortűz mellétt. A követ-

kez,ó szaúlot íelnelhetöleg Sok csapat máI való§ágos, SZívet-lelket he-
YiLő táboítűz mellett olVaSSa, idezi. üljünk hát össáe 1ó szorosan, hadd
llalljuk, klnek íni a mondaniValóJa a köZösség számár.a'tl Jó múnkárót
l]eszaulolni nenl hivalkodasl 5Zemélyes érdemekíől Viszont siíYesen hall-gal a cSerkésZ,

Venqégün,k van a hatáIon túlról, övé aZ elsőségl Halljuk LosoncotlA io§uncl cserkészet ebben az évben húszéves multra iekinihet visz-
sZa. l913 taVaszán öSSZeallt néhany diákember és a saját elképzelésük,
Valamlnt a diáktolyóirátokban (ZasZlónkl) olvasottak álap.ián cserké,sz-
kedni keZdtek, kiérdemelven aZ akkortájt igen könnyéri osztogatott
,,vadcseIkésZ" nevet. LátVa a,tiúk nemcs töíekvését, megértő tanárok
ve[ték ke7be aZ iranyítást éS l9l4-ben a lo5onc| csapat mar az ország
letslobb cSápatai köze uoIBUZta tel magat a sebesült katonák {ogadása,
ápolasá, sZeretetaqOmányok gyü]teSe, postai leVélkihordók helyettesi-
téSe é.s egyéb cseíkésZmunkák révén, Pedig akkortájt 

- 
mint egyebütt

is -.: csak ő,rsvezetők álltak á csapat élén. Legutólrb néhány éli parr-
gás.állt be g: c§apat életében, ráérő vezetők hiányában, de most új neki-
lendüléS§el lépik át a harmadik X. küszöbét.

Köszöntjük Lösoncot! Jó munkát! 
- Jóhetnek a csonkahaza-béllek!

A szegedl átL reáliskola 55:2, sz. Petneházy Dávld-c§._cs, ujoncai tá-
bortüZes ünnepély keíetében tették le logadatmukat. Elíogódott szívvel,,de villogó szemnrel mondták: ,,lsmerem a cserkésztörvény1 és azt min-
denkoí rnegtaftom.,.!" A csapai tagjai az újszegedi kultúrházban tar-
tott hangversenyen, valamint Szeged elhunyt Bolgármesterének a teme-
tesén megelégedésre látták el a szolgálatot. Az V. ker. céllövőveíSe-
nyén több jó helyezcst nyertek. Nyári nagytáborukat Bélapátíalván verik
löl több V. kcrületbeli csapatta1 együtt.
, Ugyanitt táborozik például a szó}egi 585. §Z. C§.ICS. i§. Ennek a kö-
Zös tabolnak a lé,tszáma 18q-250 íő leSZ. A tábor idöpontja iúlius 20-
augusztus 5. Részvételi clíj 28 P. Eddig máí két lengyel testvér i§ ie-
lentkezett. 

- 
A cSapat Pünkösd két napját a Marcseidőben töltötté ki-

tűnő hangulatban és jó munkában. A keí. céllöVő veíSenyen kicsik és
nagyok jó helyezásí nyertek.

], szésedi Óseixesz 
-Esp-{antó 

Gyakofló Kör ezévi munkáját lezárta.
Az utolsó gyűlésen meglv|álasztották az 1934/35. évi tisztikait s a kör
csapatönkinti őFSökre oSZlott, amelyek ezentúl saját osapatukon belúl
folytatják munkájukat. A Kör több tagja résztVesz a váfos hivatalo§
idege&V€zetői tanlo1yamán.

A kőszegl á|l. taflitóképzőintézet 354. sz. c§.-csapata Pünkösd hétfő-
jén tartotta az ujoncok avatását. Kisebb különítmény már va§árnap dél-
ben kiment a Stájerházakhoz, a Ciklámenlorrás közelébe s ott §zép 01-
tárt éS kedves táboíhelyet kés,zítettek.. A liúk két éjjel kint háltak és
hangulatos tábortüzeket raktak, amelyek köíé hamarosan köZönség iS
került.

AZ avatás előtl az ünnepi szónok figyelmeztette a fiúkat, hogy hű-
séges cserkészmunkával, becSületes cserkészélettel építsék újra Nagy-
magyarországot, amelynek oltára a Magas Tátra, szenteltvizttrtója pe-
dig az Adíia legyen.

A]z avatás délutánján a csapat kirándult az Irottkőre é§ ott nagy
cserkészjátékot rendeztek. Kedden reggel, két ,íeleithetetlen nap emlé-
kével és a daöos, kemény, magyar cserkészlogadalom igéretéve1 meg-
gazdagodtan indult el a cSapat vissza, Kőszeg lelé.

A budapesti 38. §Z. Honvéd-c§.-cs. június l0-én kerti ünnepélyt ren-
dezett nyáíi táborozási költségeinek előteremtésére, amelyen nemcsak

a c§apat tagjai, ltanen az iskoia toíllászcsapata és énekkara, a Szív-
sarua és etsJlK nol iparinkoia 11ovenqeltcl ls sZtfepeitek eredeii, iÓl si-
l,Ul ulL sZailtoI{Kal.

A iJ4. sz. rregyaljai Erő-§cc§. szép§Zámú és előkelő köZönség előtt
apiOduliílepclyt LaIrot!. A _kl5Urcgcl( sztlruaraboal, szavalattal, eiekkel,
Lallgcal, §u{ _1aIaJIorlia-gyaku] |altdl sZUráhUZLaItaK a koZousegel. Adja
lslel], llotsy deléK cserl{E§Zek val.!anak Dclolúk] 

- 
71 52195pgler csapá-

tUk löi0!! sZÉilllet tartott a Kcrulctl ctnOk es ez alkalommat az érdelielt
csapatoK paíaílcSnOKatVa1 mcgoeszcles[ laítOlt a vaímegyel sZerVeZet
lolalll1asa ügyebcn.

LJByancSak.unnepeIycs keIetek köZött megrendeZett IogadaIomlételt
tartot[ a mollácsi bv4. sz, lt. LaJos ktraly-cs.-cs, Az ünnepieg a Foga-
uaiull-templom-teren mondott taboIi miséVel és ZaSZlo-negálOasSal keZ-
oődött, az lparosok olvasókörében lolytatóOort es nagyszátnú koZón§eg
clort gyu]tort tábortuzzel teJeZoOott De.

A qeoreceni Eíó-cE.-cs. íogádalomtételéné1 különö§en ligyelemreméltó
volt a taí§aoalom meleg belekapcsolóoasa a cserkészéletbe. Az ünnep-
Séggel kapcsolatban Voi! fepuloge.pltrodell-bemuIato, ooszorkányos ki-
fekpaílnutatvanyok egész soía, hlnOu eS magyar kfinolin stb, Viharos
slker€ volt a gazdag uzsonnanak, valamint aZ apródok és nagyok tán-
canak, amelyet ezúttal hamiSitatlan kls- és nagylanyokkal leiteTtek,

Pünkösdkor a IX. kerület a'l'iSZántúl összes cSapatainak bevonásá-
val kefuleti napot renúeZctt a dcbfeceni cserkészparkban, ahonnan ke-
r€kpafoS íaj Vitt vlfagot a koIan elköltözött DebIeczenyi Ferenc sír-jara. Lzutan .különiele versenyek követl(eZtek. Volt terkepismcíet, jel-
aúas, él§Zakai nyomkeresé§, c§apatiegyelmeZeSi gyakorlat; akadályveí-
Seny, lozéS, keZügyeSség, köVetkeZ,tete,si gyakorlat, e!§óSegélynyújtás,
proba- éS céllóVóveíSeny. Pünkosd hetlöjén korán hajnalban lzgaimai
cscrkészja|ék lejeZtc be a jól sIkerült ünnepsege1.

Anyák napján kerületi apródnap volt Deirrecenben. Általános leltű_
néSt és napSugaíaS defüt keltetíek a tőbb útvonalakon lelvonuló, kü-
lónböző magyar vidékek ruháiba, valamint idegen népek népviseletébe
ö,ltözött kistiJk. Még olyan is volt köZtük, aki lovagolt! A derék kis
apródok este, a táboítúZnel is megállottak a helyüket.

A pécsi püspöki tanítókepzö-intezet cr;eíkeszcsapata a Péc§i Nemzeti
színhazat zSú{o1áSig megtöltő közönség előtt mutatta be calderon; A
szentmise titkai c. daíabJát. Kivátó renúezésben és nagyszerű elöadásban
gyönyöíködtek a nézők, a helyi sajtó pedig a legnagyobb elismerés
nanglán íít a tanítóképzős cserkészek nagy sikeIt aIatott teliesítmé-
nyéIó l.

A pécsi csapatok közül a pünkö§di ünnepek alkalmával kétnapos tá-
borba szállott a 10. sz. PÁR-cS,-cS,, (Pálrányos), a 658. sz, Eöivös Jó-zsel br.-cs,-cs. (Vasas) és a 608. sz. Gyóni Géza-cs.-cs. (Víziő.).

A II. Ffontharcos Túíaút mecseki hegyi-Versenyén a pécsi cserkészek
§egítettek a tIontharcosoknak a íendlenntartásban.

A szegedl 82-es Zrinyi-cs.-c§. PünköSd vasárnapján tartotta ujoRc-
avatását a keíületi elnök jelenlétében. Legírissebb testvérkéink 

- 
a Róka

es a Bagoly-őís tagjai 
- 

éíthető megilletődéSsei vettek át az aíanyos
1lliomot es dobogó szívvel íogadtak hűséget a Törvénynek. Az únnepély
további §orán a csapat előadta a,,Rádió-ebéd" c. szindarabot é§ az
osZtrák cSerkéSzektől tanult tiroli táncokka1 szóíakozlalta a szépszámú
k öZ ö nséget.

A bácsalmá§i 579. sz. Tomori Pál ér§ek munká§ifjú cs.-cs. június
17-én alz ország első cserkészmúzeilmának ünnepélyeS megnyitáSával
kapcSolatosan nagyszabású Jambofee-nápot rendez. Ezen a napon lillé-
res gyors megy Bácsalmáson keresztú1 a szomszédos Bajára s így a
lőváros felé 1akó cserkészek is 1ejuthatnak Bácsalmásra. Délelőtt szent-
mise után, l0 órakor díszszemle éS a DélVidéki Cserkészm,úzeum meg-
nyitása, d. u. 7 órakor pedig szabadtéri bemutatóelőadás lesz.
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APR, Ó HrR,EIL
A napokban bravúros életmentest végzett a bajai Dunaágban

iJj. Cserb,a György segédtiszt, aki már eddig is kétízben kapta
mcg aZ élelmentő kitüntetést.

lnternátusi íelvételek. A ,,Magyar Vasutasok Országos Szö-
vetsége" kezelésében lévő kaposvári MÁV internátusba a jövő
iskolai évre íelvétetnek ele,mi és középiskolás fiúk. Az intézet
Kaposvár |egegészségesebb helyén a 20 holdas Horthy-parkban
fekszik,'4 holdas játszótér, tennisz-, kugli- és jégpálya, torna-
szerek, meleg zuhanyok. Szakfelügyelet. Elemi, reálgimnázium,
polgáíi és íelsőkereskedelmi iskoláktól öt pefcnyire, Növendék-
Létszám: 230. Felvételi díj 20 P, ellátási díj havi 45-50 P.
Egyenruhadíj havi 8-12 P. Tájékoztatót 40 íilléres postai bé-
lyeg ellenében küld az igazgatósd.g (Kaposvár, Németh István-
utca 15.).

Olcso szállás a Csikóváraljai menedélilrázbaíL Megközelíthető
a Budapest Pálffy-térről induló HÉV-vel. - Pomáz megálló-
helynél leszállva gya,logosan a Gyopárforrás, vagy Margitliget
irányában 1-1 és fél óra alatt. Árak: cserkészek iészére a me-
nedékházban hrilóhelyek alsó és felsö lepedöuel: 80 fillér. Le-
pedő nélküIi dgy: - ha legalább három cserkész jelentkezik 

-50 fillér. A menedékház területén sajdt sátrukban táborozók te-
jenként 20 tillérér,t szalmazsákot és pokrócot kapnak.

Nem érvényesek ezek a kedvezm,ények szombaton, a kettős ün-
nepek előtti naLpon és a kettős ünnep,ek első napján.

A menedékház az összes Pilis-hegyi túrák alkalmas kiinduló-
pontja.

Vizesek, figyelem! Kivonatban közöljük a belügyminisztérium-
nak 139.647_1933. számú rendeletét a szomszédos tilllamokkal
közös hatdrt képező uizeken ualó közlekedésrőI:

A magyar-csehszlovák közös Duna-szakaszon, a Mohács alatti
Dunasza,kaszon, a Tiszának Szeged alatti közös szakaszán, va-
lamint a Vásárosnamény és Z,áhony közötti magyai|-csehszlovák
közös szakaszon, a Diávának magyar-jugoszlív közös szaka-
szán, az lpolyon, végül a Fertő-fáúon, mint határvizeken csó-
nakkal csupán olyan személyek közlekedhetnek, akik úgyneve-

zett személy azono ssd gi igazo ló j e g gyel r,endelkeznek, amely iga-
zolójegyre vezetett külön zdrad.ékban vizi közlekedésre, enge-
delyl kaptak.

Ezekei az igazolójegyeket a főszolgabíró, rendőrkapitányság
(Bud,apesten a kerületi kapitányság) állítja ki. (Megjegyzendő,
1rogy ez az igazolvány a halár átlépésére nem jogosít!)

Hogy az említett vizeken nem rendszeresen, hanem csak ese-
tenkint csóftakázó egyének is könnyen hozzájuthassanak ilyen
engedélyhez, a belügyminiszter fölhatalmazza a szóbanlévő vi-
zetre illetékes első f okú hatóságokat, révhatóságok at, határ ő rpa-
rancsnokságokat, hogy kiztirólag 48 órai éruénnyel,Ténykép nél-
kiil állíthassanak ki 1deiglenes ig,azolójegyekel. llyen igazolL
jegy csak a kiállító hatóság, vagy parancsnoks,ág álta,l ismert
egyénnek, vagy helybeli lakosn,ak kezessége mellett adható ki.

A rendelet ellen vétőket 200 P-is teriedhető oénzbirsás suitia.
Fetvétel a Diákok Házába. A Diákok Háza'egyetemitoiir<o-

lai internátus barátságos, családias otthont nyujt a fővárosban
tanuló protestáns diákságnak. Az 1,2, 3 és 4 személyes szobá-
kon kivül, társalgó-, tanuló-, tornaterem stb. áll a lakók ren-
aelkezésére. Központi fűtés, kád- és zuha,nyfürdő. A szobák árai
havonként 9-20 pengőig, amely összeghez minimális lűtési és
fürdési dij járul. Felvételi kérvényeket augusztus l-ig kell be-
adni. Részletes tájékoztatót szívesen küld az intézet vezetősége
(Budapes,t VlI., Hársfa-utca 59 /b,).

Eladó mozigép. - Igen alkalmas cserké§zelőadásokon, vagy
gyűléseken való vetítésre. Bármely egyen- és váltóáramú l1Q
vagy 220 voltos hálózatba bekapcsolható. Fogyasztása 500 watt.
Vetitőtávolsága 6-8 méter. Maximális képnagyság 2 x 3 m.

- Ara: masszív aszta|ta §zeíelve,' elektromótoiral, szabályozó
ellenállással, 500 wattos projectiós körtével, ívlá,mpával, előtét-
ellenáliással, fényerőobjektívvel,, kb. 1 km hosszú filmmel együtt,
teljesen komplett, üzemkész állapotban 180 pengő. (Csapatok-
nak indqkolt esetben részletre is.) Megtekinthető és kipróbál:
ható bármely hétköznap 19 és 2O óra kőzötf (látogatásf cél-
szerű ír,ásban előre jelezni) Szabó Bendegúz cserkésztisztnél:
Budapest, VIl,, Mosztár-utca 8. (Zuglóban, a 69-es villamos
végálIomásánál.)



IKöNT.v IDsfrA sIKA
A gödöllői világtábor hatalmas külső sikerét íényesen iga-

z.olja az a tény, hogy külföldl cserkészkörökben még most is
állandó téma a jamboree. Az egyébként nem könnyen hevülő sváj-
ciakról is egyre halljuk, hogy könyveket, újságcikkeket jelentet-
nek meg a gödöllői nagy napokról és Magya,rországról. Most
legutóP.b Geníben jelent meg egy könyv három nyelven, Huj,
Huj, Hajrti! ... cínmel. Robert r,. Holiinger cserkésztiszt írta,
telve lelkesedéssel a magyaí cserkészet és a magyar nép iránt.
Különös érdekessége c.nnek a könyvnek, hogy szerzője egyetlen
sornyi jegyzetet sem készitett, amíg itt tartózkodott, amit ké-
sőbb keservesen megbánt, kön}ve mégis telve van meglepően
jól leirt magyar kifejezésekkel. Jó néhá ttrdni,'hogy gondoikoz-
nak rólunk mások.

A Magyar Köny,vkiadók és Könyvkereskedők Országos Egye-
sülete az idei könyvnapon hasznos könyvecskével kedveskedett
a magyaí olvasóközönségnek. Címe: Igy írunk helyesen, A 224
olda]as, csinos könyv - nagyjában a Tudományos Akadémia
elveinek megfelelően - nemcsak a, helyesírás rövidre fogott
sz4bá|y4it közli, hanem mintegy húszeier magyar és idegen
szóból álló szótáraí, a szokáso§'röviditések jegyáékét, valamint
idegennyelvű szq!ások és idézetek rövid §yÜjteményét is. Akönyv ára 1.70 P, aki csak teheti, szerezze*-még.

. Ugyancsak,a köny-vnapra jelent meg Cholnoky Jenő könyve:A Kárptitoktól az Adridig. Nyolcvan -oldalon éivézetes foimá-
ban olvashatjuk hazánk táiíölrdíaizát, míg 200 oldalon szebbnél-

í,t:iltentet is fölltéseítem, a, űdborra,.

szebb képek nutatják be b,azánk - Nagymagyatország - ter-
mészeti, építészeti és néprajzi értékeit. - Honismeret szempont-
jából nélkülözhetetlen ez a könyr,, ne hiányozzék egyetlen csa-
patkönyvtárból sem.

Az 5. sz. K. E. G, cscs. csinos kiállitású füzetében összeíog-
lalta a több mint két évtized alatt kialakult táborozdsi tudni-
v al óit : táborozási szab ály okat, imádságokat, napirendet, íelsze-
relési rendelkezéseket, az egyes megbízottak teendöit, sőt még a
reggeli torna anyagát is. 40 fillér postabélyeg ellenében mutat-
ványszámot küld a parancsnokság. (Budapest, II., Batthyány-u.
65. II. 6.)

Gyógyszertáraklran kapható.

IK@IIDAIK
6n6

§ruNII(DIR,
A legúiabb Kodak készülék,
meiy l<i,;itel, felszerelés és
egyszerű kezelés tekinteté-
llen nrég az eddigieket is fe-
líílmúlja és amellett az ára
c§€:aE{. 4S §}erlgŐ-

A Kodak 616 Junior a legszebb méretű 61/z{ 1 1 cm-es képeket készíti. A készüléken
Kodak Anastignrat F 7.7 lencse van. Pillanatzára kétféle idő és háromféle pillanatfel-
véteit (1l25, l/50 és 1/100 mp.) tesz lehetővé, Fémkioldó. Brillanskereső és kÜlon
átnézett kereső a szemmagas§ágból való fotografáláshoz. Egyetle.n nlozdulattal felvé-

telre kész.

It{e g ÉeEs,EníIreíő le árrneEjr §o É o sz aErü zl eÉben-
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Isúem meuébem indulolt el..

A.PR,osAGoI{.
Cserkészruhában íosztogatta végig Budapesten a svábheg;.,i

villákat egy betörő. A cserkészrulrát ószeresnél vásárolta, -Vajjcrn minek kellett azt a ruhát ócskásnak eladni, amikor annyi
szegén1, cserkésztestvéren segíthetiünk volna vele?! Annyit, mint
a handlé, akárki adott volna érte ós akkor nem jLrthatott volna
hozzá az a szélhámos. 

*

Fagylalt-csatakiáltas. A meleg tábori napon jólesnék a fagylalt.
Viszont az ls igaz, hogy táborokban csak ritkán szokták ilyes-
mivel a népet táplálni. Hát akkor legalább egy fagylalt-csata-
kiáltást élv ezzink végi g : F-a-gy-l-a-l-t (betűzve), Fagy-
la,lt! (Röviden kiáltva.) Fagylalt? (Hosszan, elnytrjtva, kérdő
hangsúllyal.) Fagylaltl (Az örömteli meglepetés hangján, mint-
ha most hoznák elétek!) Krémer ldnos.

Penészfoltok eltávolita,sa o ,*urOOOr. E célra hidrogénszuper-
oxid oldatot alkalmazhatunk. A loltot ezzel megnedvesítjük. Á
szövetnek nem árt és a íoltot mégis eltávolítja. Fehérneműből
a penészfoltokat úgy vehetjük ki, hogy a. íoltos helyet vajjal be-
kenjük és így bekenve rövid ideig állni hagyjuk, utána lúgos
rlizzel kimossuk és a napra teswük ki száradni.

Tavasszal sokat megyünk kirándulni és megeshetik, hog5r a
Iáb a sok járástól hólyagot kap, vagy kisebesedik, a következő
módon készíteit kenőccsel kenjük be: 5 deka marha,faggyút és
5 deka háziszappant összeolvasztunk s ha kissé meghűlt, 3 deka
kámforspirituszt l<everünk be|e. Ezzel kenjiik be a megsérült
részeket. Duddts Ottó rajv., 552. Petneházy D. cscs.

A magyarországi 
"rár,-uráJú 

(horvát nemzetiségű) Tesia
I[iklósnak Ameri,kában o|yan dróttalan erődtvitelí sikerült föl-
fedeznie, amellyel mozdonyokat, egész r,onatokat tud elindítani
és rnozgásban tartani. Szédületes nrég csak rá is gondolni,

micsoda változásokat hoz majd ez az újitás nemcsak a közleke-
dés terén, hanem a munkaalkalmak, íorgalmi gócpontok stb. el-
tolódásár,al. 

{.

Szökik az éIetmentő! Idősebb asszonyt mentett ki a tengerből
egy angol fiú és mielőtt megkérdezhették volna, tőle, hogy hív-
ják: fölkapta a parton hagyott kabárját és elszáguldott.

Végképpen azonban nem sikeriilt eltitkolnia kilétét, mert a
nagy sietségben ottfelejtette a sapkáját s abból kisütötték, hogy
a hastings-i gimrrázirrm tanulója.

Hát erről máf nem tehetett! De mindenesetre jó munkát vég-
zett. Nem is eg1,57g1, hanem kétszer: egyszer a vízbeugrással és
életmentéssel, másodszor az elismerés riadt elhárításával.

Pittsburgban addig törték u* r.rUU.' a vegyészek, amíg _
különösen cserkész szenrpontból -. nagyszerű tal,álmánnyal lep-
ték meg a világot. A cipőhöz való bőr rostjai közé előre beitat-
ták a tísztitóanyagot, úgy, hog1, az ilyen bőrböl készült ci-
pőke1 kenőcs nélküI lehet tisztítani.

Kérdés, vajjon az a jóféle nógrád-hevesi sár íog-e rajta? Mert
ha igen, akkor nyeletlen fabicskát se ér-a dolog! Szegény ma_
gyar cserkész akkor továbbra is csak halkan beleáll a patakba
bakancsostól és öt perc mulva olyan tisztán á|l ki l<ihallgatásra,
ntinl a pintv.

Ki láiott már pintyet kihallgatáson?

öleg japáni mondotta egyszeí: ,,A földrengés ellen nincs más
uédekezés, mint. a tiszta lelkiismeret es a mosoly. Aki nem tuC
bármel1, pillanatban nyugodtan a halál szemébe nézni, az a
mindennapi óletben sem állja meg a helyét!"

Megjegyzendő, hogy Tokióban átlag 2000 földlökést számol-
nak évenkint, Hát ennyire ugyan drága hazánk földje nincsen, de
tiszta lelkiismeretből és öszinte, tartós mosolyból igazán kibír-
nánk cgy kis japán dömpingetl

A MAGYAR, CsER,t<Ész PosTÁJA
Gladiús. Ceruzával irt cil<kek olvasatlanul a papírkosárba kerülnek.

Sajnálom, de nem tel}etek másként, Nincs lclkem a szedőket ilyen kéz-
iIattal negnyomoritani. Aki adni al<ar a Nl. cs.-nel(, az adjon rendes
dolgot. 

- 
M, o., Kismafos. VerSeit köSZönöm. Alkalontadtán hozzuk,

ce Verset 
- 

köZl{ívánatra 
- 

cSak nagyon keveset állíthatok á 1apba.
I,iem írna egyszer önnagáíól valarrlit, hogy megismefjern? üdv. ! -Kiss oszkár, Szeged. I-evelcdet június 1-én kaptam kéZhez, hirdetésed
tehát legíeljebb csak ebben a számban jöhetne. ViSZont al(koí már semmi
trtelme, mert 5 nap alatt'ki tud olyan hosszú külföldi útra íelkészülni!
Jó időtöltéSt! i- F. ts., Szőreg.1. Gyorslorralórl azéít nem tákarékoS,
meft nem tudod eloltani, antikor már nincs íá szükséged S a 1oIró taf-
7ályból az egész sereg Úipárolog. 2, A M. cs. ter,iedélme eredetileg 1o
o1dal. Ennyi iár az elő{izetési dijért. A többi ingyen ráadás, amin kár
annyit lüStölögni. A rendelkezésre álló anyag arányában eSetenkint,
ifántatok való SZeíetetből ílozza frleg a ráadáshoz sZüI(Séges áldoZatot a
lriadó. 3. őrsvezetői íoYat azéít nincs, meft többen panaszkodtak, hogy
tlrágalátoS liaik az orruk alá dörzsöltéIt: Meee! eZt a M. cs.-ből tanul-
tad! -..- Most már íeltűnő rovatíe.j nélkül hozzlk az őrsvezetőnek valókat.
Aki ügyes, megtalálja. Az őrsvezetői könyVsoroZat minden sZámát el-
csépeltcd máI? Ha nem, olvasd bátían és kitaítássa1! 4. A I{iiogáSo11
rovatfejek helyébe alkalomacltán majd nézünk másikat. Csakhogy azt
nem adják ám ingyen! 5. A lap hibás előfizetési áIát helyesbittettem.
Köszönön a {igyelmeztetéSt. Alkalomadtán írd meg a többi,,Sok apró
íeliileteSSéget" is. Megbírálásuknál azonban gondolj arra, hogy a 1ap
utolsó stádiumában nagyon gyorsan készül. A korrigálást többnyire é_i-
szaka kell csinálnom, amikor már tiz-tizenkét órát dolgoztam. Nem pe-
dig kényelmes karosszékben hanyattdőlve. Egyébként igazad van: a
hibákat nagyítóval, a jóságot kicsinyítővel szokták nézni. De nem a
cserké,szek, akiknek tjtödik töfVényük van. Mi elsősorban a magunk
:zeméból piszkáliuk ki a gerendát, amint azt az Ur Jézus paíancsolta.
...._ Csokoládé helyett 

- 
a melegre Való tekintettel 

- 
2 P-t küldök. --

K, Béla, Hatvan. Verseid kedves gondolatok gyönge kis ruhában. Vaijon
olVasod-e nagy, modefn költők vefSeit? Mécs László vefseskötete éppen
a mostani könyvnapon jelent meg olcsó kiadásban. Nincs meg a cSapat-
1{önyvtáratokban?,{mit megírtunk, tegyük egy-két hónapra a liókba s
akkor vegyük ismét elő, csiszolgassunk íajta, Különösen a rímekre lor-
díts nagvobb gondot. AZonos ragokka1, képzőkke1 Tinódi I,antoS SebeS-
tyén korában írtak verseket! A Zergék indulója jön a Fiúk írásai kö-
zött. csak erőlködj, Pajtás! Kapok tőled még egészen jó dolgokat is, _
Mókú§ u., Sárospatak. Ezer bocs. a csokoládé-késedelemért! Valahol
Sopron és Budapest között kihullott a vorIatbó1!! Most küldölr 4 P-t,
amiből úgy a csokit, mlnt a 2 P nyereményt elintéZhetitek. Ebben a
nagy melegbén elolvadna útkózben az a barna história. Aztán, amikoí
eszitek, gondoljatok a M. Cs.-re! Hasfáiás ne 1egyen! Faqylaltra is át-
változtatható! 

- 
széll J., Imre. Jókivánságaitokat éS hűséqeteket kö-

szönöm. A íilléíes M. Cs.-ben még szoíosabban összeíogódzunk. Ird
meg, mi volt a cikked cime, táígva, meít íengeteg,.öíökségemből"
igy nern tudom kikeíesni. Biztosan jó és akkor hozzuk is. Szentembef-
tő1 kezdye csak úgy nyeli a, lao a cikkeket! 

- 
Tötbeknek. Rengeteg

ításhibával érkeznek a génelt cikkek. órákba taít, amíg kijavítom. mert
ha véletlenül a szedő is azon hibásan sZedi ki, ami nem csodálható, egy

csomó íölósIeges munka és költség kerekedik ki belőle. Hiszen minclen
hibáS betűéít az egész Sort el kell dobni (szedőgépen sZedett anyagnál!)
Ann!,it csal( megérdemel az a nehéz munkát végző munkás, még-talá;l
a szerI<esztő is, hogy leírás után mégegyszer ligyelemmel eloll,ássuk a
szölreget és teljeserr kija]rítjuk a becaúSZott hibákat. Utóvégíe sohasem
lehe_t_olyan sZöf.nyen súrgős a dolog! Ismeritek ti az ötödlk törvcnyt?.- Ix. keí. sajtóelőadó. A lapkivágásokat köszöoöm. De a jövőben.cdak
iljátok mcg a beszámolókat Ti. Jobban érzitek, mi a íontoi a helvi r,i-
szottyok és a közösség érdeklőrJése szemponljából. A kerü]et hir:atása
iPPen ez az összelog;isa a csapateseményeknek. 

- 
Német oyuszi, Győr,

t]g]reS_levrelet_ írtál, kis komám! Szeretlek érte! De az úzleÍi 1evélpápir
és a 9. tör\.ény közötti kapcsolat tekintetében nem tudok egészen' i§a-
Zat adni. Mert a céges papir mindenesetre drágább, minf az, amin
nem dolgozott a nyomda, úgy-e? Nekem pedig az üíes .papif is jó lett
volna. Márpeclig a cserkész takarékossága a papája bukszájáía is kiter_jed, nemcsak a Saját zSebpénzére. Aztán legalább volt engeriélyed édes-
agádtől az üzleti 1eI',,élpapíí használatáía? örülök, hogy jól tanulsz és
a magam részérő1 is melegen ajánlom a ,,vastagbetűsséget" idén is.
Különben jaj neked, ha Győrbe megyekl 

- 
Az őIsi mentőládás cikke-

det Polcsi bá oí\,osi szémmel megnézte és közölhetőnek ítélte, de úgy,
ltogy hadd szóljanak hozzá a többiek is. Ezért majd csak a szepten-
beri (immár íilléres) számban jön, mert nyáron lusia a nép a siólás-
lloz. 

- 
Pályázatodban több ügyes gondolatot találtam. A huszárnóte

átííáSa ellenben méíSékeltebben sikeriilt. Nem is csoda, így vizsgák
előtt eg}, 

- 
r.astagbetűsnek!!| 

- 
vitéz Tömösy Moussong Endre. A

sr,á_ici Jamboree-ismertetőt csak a könyvestáskánkban hozhatiuk, mert
Jpmboree-cikkeket elybő1 nen ltozunk máf a lapban. 

- 
§z. L., Szolnok.

A VI. törvényíől írt apíóságaidat nagyon köszönöm. llyen mozaikszerű
históriákat, megfigyeléseket mindég szívesen lneszek. Más törr,énnyel
kapcsolatban _ is. Honnan gondolod, hogy a ,,szerkesztő úr'' kíitikája
ol],an szigoIli? A cSerkész csal( önmaqával szemben szigorú..- Egyie
szeretettel figyelmeztetle]{: ipafkodj elszakadni a hivatalos és kissé ke-
nettel,ies stílustól. Ezze1 irlalamikor magam is sokat kínlódtam, meít aZ
aktapor _biZony,tapad. De le kell ráznunk magunkról, ha azt akarjuk,
hogy a fiúk szívesen olr,assák. 

- 
Fulgur, Szeged. ügyes leveledért" el-

ismerő hátbavágás dukál! Szeretem az olyan fiúl(at, akiknek az ember
nem beszé1 hiába és akik még a szerkesztő postáiát is átolvassák. A
beszámolódat hozzuk. Ugy látom. igen megkedYeltid a Fülguít, hog!,
,,kefesZtapádnak" választottad. Hát csak viseld egészSéggel az úi nevet
és légy méltó követője a soproni Fulgurnak. 

- 
Pötyl bá'. Cikkeidre s

a beküldött veísekíe kíilön \,álaszolok. Máskor beszéljétek meg a saitó-
szolgálat ellátását az lcht!,s-táborban, vagy egyéb "megmozdulásokilál.
MoSt iS tóbb oldalíól kaptam meglehetősen azonos tartalmli cikkeket.
A tied a következő számban iön. - 

B. J, B. Vers: verssort A több mint
4000 mesterdalnak volt félmillió vefse, azaz sora. Igy már jó1 van-e?
Aztán a 200 színműr,et sem ketl a mai teíjedelemben ienni. Szeretem, aki
nem lusta kérdezni!

__ A,Magyar Cserkészszövetség Hivatalos Lap.iá.
Előli7etési_ ára _egész évre 8 pengő. Félévré 4 pengő. Neg_vtdévre 2 pengő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, V,, Nagy Sándor-Ú.6. Cserkészház.

szelkesztésért és kiadásért felelősl
KOSCH BÉLA dr.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség,

A Magyar Technikus Cserkésztérliak Társasása képviseli a- Műegyetemen a cserkészeszmét. Ez az alakulat egvik kedl,es
kötelességének tartja, hogy a Míiegyetemre kerüIő cserkészeket eligazítsa a beiratkozds és az elsö év ezer nehéz kérdésének út-
l)esztöjében. Minden cserkész bizalommal fordulhat ide bdrmtíyen felvíIdgosít,dsért, hiszen cserkésztestvéreíhez forilul. De.külön-
ben se mulassza. el senki a Műegvetemre beir,atkozó cserkészek közüt, hogy az M. T. Cs. T.-vel a kapcsolatot felvegye, mert így
nyerhet eligazíttist azokban a íeladatokban, amrl.r_rk o .ogyo, ,rrrkér.

,,Élet" lrodalmi ésNyomda Rt, Budapest, l., Horthy Miklós-út 15.-Igazgató: Laiszky Jenő.
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Benvit két cserkész a Szövetség egyik hivatalos szobájába,

Két idősebb'íérfi tanácskozik ott.- Ai-őrsvezetői rangban lévő
iíitir odaszól nekik:"- Kérlek, testvér, hol kell ezeket a sátrakat leadni?

Nem tudom, ki névelte ilyen viselkedésre ezeket a íiúkat. De
azt tud,om, hogy a valamiré való magyar fiú Je.galább is ,,ked-
ves bátyám"-nák szólítja és magázza a vezetőjét, aki szinte az
öregapja lehetne. 

*

A G. H. sátorakciójának lebonyolításához a Cserkészház kö-
zelében külön pinceheiyiséget kellett kibérelnünk. Ott természete-
sen csak a meghatároiott órákban tartózkodik hivata.los er,rller.

- Az 1íleíő házmester a napokban jelentette, hogy eglrik_(,51g
két sátorcsomagot talált a raktárpince ajtaja előtt az uicán. Nem
tudott vele mit kezdeni, hát betette a kapualjba.

A sátor számátó| nem volt nehéz megállapítani, kik voltak
a lelkiismerellen küldönc,ök. De szégyene a cserkészetnr:k az
ilyen magatehetetlen, vagy komisz eljárás: az, idegen va.gyont,
ainellyel csapatom anyagi felelösséggel taríozik, egyszeríícn az
utcárá dobom, mert róss'zkor jöttem és nem rágták a szálarrú,:a,
hogy ebben az esetben mi a teendő?!

I1yen mátécserkész akar másokon segíteni? Hiszi a piszi!

*

Más. Egyik táborozó csapat megszállta a táborhelyét anélkül,
hogy a föIdbirtokosna,k, vagy megbízottjának erről legalább je-
lentést tett volna. Sőt a tisztáson álló szénaboglyát ugyancsak
engedélykérés nélkül a szalmazsákok megtöltésére használták
föl. Ez a boglya történetesen nem is az uraságé volt, hanem a
cselédek konvenciós szénája, ugyhogy a birtokosnak készl:énz,
ben kellett kárpótolnia cselédeit, mert abban az esztendőben
tűbb széna nem termett.

Gondolható, micsoda vélemény terjedt el arrafelé a ,:ser'lró-

szekröl. És micsoda görbe szemmel néztek aíra a csapatl,a,
amely az előzményekről mit sem tudva, a követező eszt'endőben
odament tábotozni. (Természetesen engedéllyel!!) Az uraság
kisfiát eleinte nem is igen engedték a. íiúk közé, pedig az na-
gyon vágyódott a társaság után, mert neki sohasem volt játszó-
pajtása.

A íöldesúr idővel mégis észrevette, hogy a cserkész nem mind
egyforma, elküldte hái íiacskáját egy délelőttre játszani. Pár
pillanat alatt megkapta a csapat az ,,instrukciót", hogyan visel-
kedjen a mindegyiküknél fiatalabb, puh,án nevelt kisfiúval szem-
ben. S a cserké§zek megállták a helyüket. Dehogyis bántották
meg a vendég önérzetét azza|, hogy különleges bánásmódban
résZesitették. Belevonták minden játékba, meg is stukkolták, hogy
csak úgy porzott. Azt a kicsi persze nem vette észre, hogy rá
mindig csak nagyobb fiír dob, akinek biztos a keze és nem tra-
íálja véletlenségből nagyon kupán.

Stafétánál Tukival került szembe, 4ki:l.akkor még első tábo-
rozó volt. Szemhunyorítással figyelmebtettem, hogy a vendéget
hagyja nyerni. Visszakacsintott és futás közben o1yan természe-
tes erövel bukott hasla a vakondtúráson, hogy csak úgy nyek-
kent. A botot pedig a kipirult arcút kisfiít adta át a célnál nagy
boldogan.

Azontúl többször eljött a mi kis barátunk. Elhozta a, kis nén-
jét, majd később a sziileit is tábortűzhöz. Az utolsó napon egye-
dül jött töl hozzátlk, még a nevelője sem kísérte.

Búcsúzáskor pedig könnyes szemmel mondta a grófnö: ,,Olyan
szomorú, hogy már elmennek! Kivel,játszik ezentúl a kisfiam?!"

Cserkész, vigyázz| Egy mind a negyvenezerért és mind a
negyvenezer egyéri! Könnyíí elpuskázni a kivülállók becsülését,
amit komoly, lelkiismeretes cserkészek olyan áldozatos munká-
val szereztek meg! 

*

Egy parancsnoknak súlyos betegen, kórházban Jeküdt a há-
roméves kisíia. Egyil< napon kedvetlenül lökte íélre új cserkész-
babáját és nyöszöíögve kérte az édesanl,ját: Anyukám, én igazi
cserkészt szeretnék! Miért nem iön ide egy sem?

A szomorú édesapa körülnézett 6 csapatában. Kiválasztott egy
pufókképíí kis újoncot és megkérdezte tőle, hajlandó-e vele ki-
iönni a L,eteg kisf,úhoz. Még hogy hailandó-e?! Édesanyja ké-
sőbb megsúgta, hogy a kis öreg legatább íél óra hosszat öltöz-
ködött tükör előtt. De nem azért, mert a parancsnok úrral kel-
lett mennie. Hanem, hogy a kis beteg pajtinak ne legyen rajta
kivetni va.lója.

Nem is ttrdom, melyik szívben volt aznap nagyobb öröm: a
cserkészében, vagy a kis betegében?

Vagy talán a parancsnokéban? Csóvdny Miki-

A közeljövőben jelenik meg a vezető'i. könyvsoro-
zalának 4. száma, dr. TEIXLER, t ÁSZl,Óz TABORTUZ1 KONYV
c munkáia. Ezen könyv bolti ára P 2,40. Nagyszerű mól(ák és jelenetel< tesziI< élvezetessé és nélkülözhetetlenné.
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OX BUDAPE STEN.
Május hó 24-e és június hó 3-a

között tartották meg Budapesten
a X. nemzetközi tornaverseny ke-
retében az idei tornászvilágbaj-
nokságokat. Cserkésznyelven szól-
va tornász-jamboreenak lehetne
nevezni ezeket a versenyeket és
bemutatásoka1, meít nemcsak a.

kiíejlesztett izmok tökéletes mun-
káját mutatták be, hanem igye-
keztek a nemzeti értékek szerepel-
tetésével a kölcsönös barátságot
is szolgálni. Tiz nemzet (Bulgá-
ria, Belgium, Finnország, Fran-
ciaország, Olaszország, Mexico,
Magyarország, Lengyelország,
Németország, Svájc) közeI három-
ezer íérfi és női résztvevővel in-
dult a szép küzdelmekben. A ver-
senyszámok között szertorna, at-
létika és műszabadgyakorlatok
foglaltak helyet.

A világbajnokságokkal együtt
tartották íneg az országos tornász-csapatbajnokságokat és XIl.
országos tornaünnepélyt. Minden tornászbravúrt feliilmúl azon-
ban az a felejllhetetlen élmény, amit a fiú- és leányközépisko-
lások, valamint a leventék hatalmas, tizezres tömegei impozáns
iegyelemmel bemutatott szabadgyakorlataikkal keltettek a né-
zőkben. Mint a magyar rónák ringó búzatáblái,, úgy hullámzottak
a szebbnél-szebb gyakorlatok az új ügető-pálya hatalnras po-

rondj,án. Az egy akaratban való szent és öntudatos íelolvadás
megnyilatkozása volt a magyaí fiatalság tornászása. Nem csoda,
ha eliagadtatással 1apsolták őket a külíöldi vez,etők és a ma-
gy,ar közönség egyaránt.-'A bemutató legkedvesebb része a gyermekcsapatok szerep-
lése volt s a kis nezítiábas, piroslajbis magyarok nemcsak sza-
badgyakorlatokkal, 1rar-rem fá.puskás katonai gyakorlatokkal és
parterr1'ornász akrobatamutatványokkal ejtették bámulatba a
nézőket.

Korlátgyakorlat.

Szaba dgyaliorl'atok.
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W!
150X 150
200X200
25üx250

l50
1B0

180

4 drb
8,
8u

19.5o
2.5. -
37.5o

Al,uás !

Pehelykönnyű, vastag rneleg takarók
135 x lB0 cm és 140 x 190 cm méretben, selyemfényű teveszőrimi-

táció, darabonliint _:_ ___ __- ,_- 8.8O, 11.80 és 14.- P
Könnyű turistatakarók prima gyapotflanellből -_- -__ 5.aO és 6.8O F
Vastag, puha gyapjútalrarók l30x 185 és 140x 190 cm nagyságban

21.8() és 27.8O P
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CSERKESZBOLTBAI§
BUDAPEST, V., NAGY sÁNDOR-UTCA 6.
(a Vilrnos császár-út 48. szárnú b,áztő| - villarnos rnegálló - lrarrradik épület.)

rnrtmdlmy áJ am ww ázwtmkln

Utunk kétnapos, vagy kéthete

A felszerelés legyen tökéletes !

Itt a különlegie§ portyáző csajka!
Alja: Nagyméretű főzőedény, ne?rl bill,enő

tr'ŐZéS / akasztó kengyel|el, Fedele : Csuklós nyelű

lemezből P 2.98

Sa j át gyártrnányú sátor-kül önlegességeirak:
A 11l.ilaalctlstl stitor könnyűsége miatt a portyázótáborol< ideális típusa.
A törv. védett,,Nomád" sátorszövetbő1, khaki színben, viharbiztos

tűzoltófonással záródó ajtóval, cövekekl<el együtt,
50 cm hosszú hengert képező vízhatlan z,sál<ba cso-
magolva, hátizsákra szíijazásra l<észen :

alapterüIet magasság

,rApród"
,rNornád"
,rRover"

,,Élet" lrodalmi és Nyomda Rt. BudaDest, l., Horthy Miklós-tit l5. 
- 

Igaígató: Lalszky |enö,


